
Goiânia não
está preparada
para receber a
tecnologia
A capital tem média
aderência à Lei Geral de
Antenas, de 2015, e o 5G
pode demorar para
chegar por aqui, já que
exige de 5 a 10 vezes mais
antenas que o 4G. Página 12

5G

Suspender ou
não suspender
o uso da
máscara?
O infectologista
Boaventura Braz defende
que a  suspensão do uso de
máscaras só ocorra quando
75% da população estiver
totalmente imunizada. O
que ele acredita que se dê
em  40 dias.
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ELEIÇÃO OAB

O eixo Goiânia-
Aparecida-
Anápolis
concentra 70%
dos eleitores, mas
são os colégios
eleitorais do
interior que estão
sendo disputados.

Na reta final, candidatos
miram no interior
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APARECIDA DE GOIÂNIA

O tempo de espera
dos pacientes das

três Unidades 
de Pronto

Atendimento
(UPAs) de

Aparecida de
Goiânia reduziu,
em média, 50%. 

Sírio-Libanês aprimora 
atendimento na saúde
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Aplicativos buscam solução
para reduzir a violência

ASSÉDIO SEXUAL 

Página 10

A cada semana, apenas um aplicativo 
de mobilidade bane cerca de 
730 pessoas por assédio.

PT quer voltar a eleger dois
deputados federais em 2022

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Página 10

A orientação da direção nacional é que
os diretórios regionais tenham nomes
nas disputas ao governo para garantir

palanque para Lula. 

Pandemia reduz 
acesso à escola

Página 13

Mais de 5 milhões de meninas e meninos
não tiveram acesso à Educação no Brasil em
razão da Covid-19, número semelhante ao
que o país tinha no início dos anos 2000. 

“O PSD tem 
um candidato 

a senador 
e vamos
escolher 

qual chapa
majoritária

vamos compor”
Ex-ministro e ex-presidente do Banco Central

garante que o PSD só irá fazer aliança partidária
com o grupo que garantir a vaga de senador ao
partido e diz que já tem convites dos “dois lados”.
Crítico da gestão econômica do governo federal,
Meirelles defende uma  política social, desde que

não se faça com irresponsabilidade fiscal.

HENRIQUE MEIRELLES
ENTREVISTA

Páginas 4, 5 e 6
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Na rede estadual, foram registrados menos
de 5% de casos de Covid e, em Goiânia, as
escolas municipais não tiveram nenhum

surto da doença.

Retomada das aulas
presenciais foi segura

Tribuna do Planalto
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Curta e compartilhe
nossas redes sociais

A edição 2021 do reality
show Big Brother Brasil (BBB-
21), mostrou de uma manei-
ra contundente a força da
política do cancelamento no
Brasil. Desde a estreia, o pro-
grama provocou vários can-
celamentos, seja porque o
público achou a conduta de
algum participante reprová-
vel, seja por posicionamen-
tos políticos, seja pela sim-
ples distinção de opiniões. O
programa   mostrou que o
brasileiro está conectado,
tem uma arma nas mãos e
não tem medo — ou pudores
— de usá-la.

Foi nas redes sociais que o
cancelamento encontrou ter-
reno fértil para crescer,
seguindo um caminho apa-
rentemente distinto da ini-
ciativa de conscientização e
debate relevantes, como
aconteceu por exemplo no
movimento #MeToo, contra
o assédio e abuso sexual,
quando o cancelamento foi
utilizado em larga escala no
mundo todo. Podemos defi-
nir o cancelamento virtual
como uma “onda” que incen-
tiva pessoas a deixarem de
apoiar determinadas perso-
nalidades ou empresas, dei-
xando de segui-las ou econo-
mizando em likes. Daí, o céu
é o limite para as perdas do

cancelado, seja psicológica
ou financeira, já que empre-
sas são boicotadas pelos
clientes e celebridades pelos
patrocinadores. 

Ainda que normalmente
a pessoa cancelada se posi-
cione, aja ou emita opiniões
que desagradem grande
parte dos internautas, às
vezes, o cancelamento acon-
tece pela simples torcida.  A
pergunta que fica é: como
seria se todos fôssemos
"cancelados" por um erro ou
conduta reprovável, já que
estamos em constante evo-
lução? E se nosso ato de
cancelar, também nos leve
a sermos cancelados? E se
o medo da reprovação
calar a nossa voz? Quem
paga pelos danos (patri-
monial e psicológico) de
um cancelamento injusto?

Algumas pessoas acredi-
tam que a única forma de
não ser cancelado seja não se
expor nas redes sociais. Se
alguém é ativo virtualmente,
está sujeito a esse “backlash”
(intensa repercussão negati-
va), mas   tem como fugir das
redes hoje em dia?
Dificilmente, haja visto que
cliente e amigos, pessoas jurí-
dicas e físicas estão inseridas
nesse ambiente. A sociedade
mudou e hoje ela é digital.

Dentro desse cenário, o
melhor a se fazer é se
amparar de ajuda profis-
sional, buscando consulto-
ria com um especialista em
redes sociais,  que tem a
função de conduzir e orien-
tar sua persona no ambien-
te digital de maneira coe-
rente com a realidade.

Temos que entender que
existimos no real e o ente vir-
tual não deve, em qualquer
hipótese, divergir dessa
linha. Devemos aprender
como equilibrar as duas per-
sonas, criando assim uma
imagem verdadeira, forte,
transparente com uma base
bem construída, para caso,
ocorra um cancelamento,
este não tenha um efeito des-
trutivo e traumático tanto na
esfera profissional quanto
na área pessoal.

Fabiana Lima, especialista 
em Marketing de Mídia

Digital, Diretora da Agência
Luxion  Media.

O último dia 28 de outu-
bro de 2021 foi marcado
para o servidor. Não como
um dia de comemorações
pelo Dia do Servido Público,
mas de protesto contra o
governo. A inflação dos últi-
mos anos atinge a todos e
nós não estamos imunes,
principalmente porque as
reposições salariais dos ser-
vidores dependem do
humor e da boa vontade do
poder executivo, e não vem
sendo paga há pelo menos
quatro anos. Lembrando
que o pagamento da data-
base (que deve ser anual)
dos servidores está previsto

na Constituição Federal e
Estadual, portanto, não é
um favor. É um dever legal
no qual o governo estadual
deveria basear suas ações.
Mas na prática não é isso
que vem acontecendo.

A defasagem salarial já
está em mais de 24% e vai
chegar ao final de 2021
com um acumulado de
mais de 30% levando em
conta a inflação. E mesmo
nos devendo, não há nem
sinal por parte do governo
para cumprir a lei, valori-
zar e respeitar o servidor
nem mesmo em 2022.  

Além da recusa do

Governador do Estado em
cumprir a Lei, os servido-
res ainda são obrigados a
conviver com o desrespei-
to,  por parte da atual
Secretária de Economia,
Cristiane Schmidt,  que
sempre que pode, nos trata
não como parceiros, mas
sim como um problema.
Segundo ela, todo proble-
ma que envolve déficit
financeiro é causado pelos
servidores, nunca admi-
tindo que esse imbróglio
todo é problema de gestão.

Para o Supremo Tribu -
nal Federal, para não pagar
a data base é necessário

fundamentar essa justifi-
cativa.  E o que vemos é
pura contradição. Segun do
dados da própria SEFAZ, o
Governo de Goiás,  deve
fechar 2021 com um supe-
rávit de aproximadamente
2 bilhões, mas segue com a
narrativa de que não pode
pagar a reposição. 

A Secretaria sempre diz
que gasta muito com os ser-
vidores e que não sobra
dinheiro para investimen-
tos. Ora, construção de
escolas, postos de saúde e
levar Segurança Pública
para a População, não é
investimento? Mas quem

vai atender a população
nessas repartições públi-
cas? A população ser bem
atendida pelo governo atra-
vés dos servidores, não é
investimento? 

Charles Alessandro Pessoa,
secretário Adjunto do Sindicato

dos Policiais Civis de Goiás

ARTIGO

ARTIGO

Cancelamento,  
a guilhotina do virtual

O Estado da contradição

EDITORIAL

Caem as

uas capitais brasileiras já flexibilizaram o
uso das máscaras faciais em locais abertos,
Rio de Janeiro e Porto Velho, além do

Distrito Federal. São Paulo anunciou que dará iní-
cio à liberalização do uso do acessório a partir de
dezembro e essa discussão também está adianta-
da em Minas Gerais.

Independentemente da decisão de cada cida-
de, o fato de já estamos debatendo a flexibiliza-
ção do uso de máscaras é, por si só, uma ótima
notícia. A despeito de toda controvérsia que o
debate provoca.

O Instituto Butantan divulgou em suas redes
sociais quatro razões para continuar usando más-
cara contra a Covid-19: o acessório ajuda a blo-
quear as gotículas que saem da boca e do nariz dos
infectados; evita a transmissão para outras pes-
soas e a contaminação de objetos; ajuda a evitar
que os infectados, sem sintomas, transmitam o
vírus e é proteção individual e coletiva, porque
mesmo os vacinados ainda podem ser infectados.

Alguns infectologistas defendem que a flexibi-
lização só deveria ocorrer quando 90% da popu-
lação estivesse imunizada. Já o diretor da
Sociedade Brasileira de Infectologia, Antônio
Bandeira, considera a flexibilização em lugares
ventilados uma medida razoável.

Mesmo que demore um pouco mais, é um alento
saber que a transição para a normalidade já come-
ça a ser discutida e esperamos que a decisão de
liberar o uso da proteção seja tomada com base em
critérios confiáveis para que não haja retrocessos.

D
máscaras



posse do empresário José Garrote como presidente do
Conselho da Associação Pró-Desenvolvimento Industrial do
Estado de Goiás (Adial), que será realizada na próxima

segunda-feira (8/11), garante ao ex-governador Marconi Perillo (PSDB)
mais um aliado com desenvoltura no meio empresarial a ocupar
cargo estratégico no estado. CEO da São
Salvador Alimentos, de Itaberaí, dona
da marca SuperFrango, ele
substituirá Otávio Lage de
Siqueira Filho, do grupo Jalles
Machado, pelos próximos quatro
anos. A família Lage é antiga aliada
de Marconi e deverá lançar Jalles
Fontoura, ex-prefeito de Goianésia
e ex-deputado federal, novamente a
uma das vagas da Câmara dos
Deputados. Além de Garrote e os Lage,
Marconi tem ainda o apoio do
presidente da Federação das
Indústrias do Estado de
Goiás (Fieg), Sandro Mabel
(MDB). Em suas redes
sociais, o ex-governador
comemorou. “Um
empresário vencedor
que orgulha nosso
estado e representa
muito bem os
empresários de
sucesso!”
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Vaz de Goiás
Foi Elias Vaz (PSB), deputado

federal por Goiás, que revelou
irregularidades sobre licitações das
Forças Armadas para beneficiar
empresas ligadas a militares no Rio de
Janeiro. O TCU acolheu a denúncia e
vai investigar o “clube de vendas”
responsável pelas fraudes. Vaz tem
dado trabalho ao governo federal e a
outros poderes pelo empenho no
combate à corrupção.

Sobra leitos
O governador Ronaldo Caiado

(DEM) anunciou a lideranças políticas
do Norte do estado, em evento em
Anápolis, que, com a queda no
número de internações por Covid-19, o
Hospital de Enfrentamento à Covid-19
do Centro-Norte Goiano (HCN), de
Uruaçu, será utilizado, em breve, para
atender a cirurgias eletivas, que
registram grande demanda desde o
início da pandemia.

Urgências
No Norte de Goiás, o HCN foi

equipado para o enfrentamento à
pandemia e possui 186 leitos, sendo 68
de UTIs e 118, de enfermarias. A unidade
passará a funcionar como hospital geral
para atendimento de urgência e
emergência, além de ambulatório e
maternidade. 

Quinhentão
Liderada pela deputada estadual

Lêda Borges (PSDB), a oposição vai
propor emenda ao projeto de lei do
governo estadual que institui
pagamento de R$ 100 a estudantes do
Ensino Médio em Goiás, pelo programa
Bolsa Estudo. Querem que seja meio
salário mínimo.

Do crime…
A destinação dos aparelhos celulares

ou smartphones apreendidos dentro dos
estabelecimentos prisionais do estado
de Goiás a alunos da rede pública de
ensino foi proposta pelo deputado
estadual Julio Pina (PRTB) em projeto de
lei na Assembleia.

… para o ensino
“Sem acesso à tecnologia, os

estudantes não conseguem realizar
aulas e atividades remotas”, diz o
deputado na justificativa.

Linha de frente
Os deputados estaduais Cláudio

Meirelles (PTC) e Paulo Cezar Martins
(MDB) são os principais responsáveis
pela agenda de Gustavo Mendanha no
interior.

THIAGO QUEIROZ thiagonqueiroz@gmail.com

1 Live
Presidente da Iquego,
Denes Pereira realiza
em suas redes sociais
a live Papo Político,
para debater a política
goiana, com destaque
para seu partido, o
PRTB.

2 PRTB
Denes é o presidente
regional da legenda e,
na última
transmissão, falou
com o vereador por
Cidade Ocidental e
seu colega do PRTB
Dennys Cordeiro.

3 “Correto” 
Pré-candidato a
deputado federal, ele
recebeu elogios do
promotor Fernando
Krebs, na Terra FM, por
quando presidiu a
Comurg: “Deu uma
limpada na Comurg.”

A

Olho no prato…
Ex-prefeito de Hidrolândia e

ex-presidente da AGM, Paulinho
Rezende (PSDB) aproveitou que
um restaurante do Centro de
Goiânia estava lotado, na quarta-
feira, para pedir apoio para
candidatura a deputado
estadual. 

…olho no voto
O projeto inicial seria para

federal, para tentar ser puxado
pela legenda que
provavelmente terá o ex-
governador Marconi Perillo
(PSDB). Ou, na pior da hipóteses,
ajudar a eleger o responsável
pela sua eleição à AGM.

Sem vácuo
O novo presidente da

Secretaria de Indústria e
Comércio, Joel Sant’Ana, fez
pedido ao prefeito de Goiânia,
Rogério Cruz (Republicanos), para
que a secretaria possa ocupar o
atual prédio da Assembleia
Legislativa, assim que o novo
ficar pronto.

1º na fila
O local tem sido buscado por

muitos outros órgãos,
principalmente municipais. A
Amma foi o primeiro a pedir,
ainda ao prefeito Iris Rezende
(MDB), quando a agência era
presidida por Gilberto Marques
Neto. A atual  sede é alugada.

Dobradinha
Deputado federal José Mário

Schreiner (DEM) e o
superintendente de
Atendimento ao Cidadão do
governo estadual, Dioji Ikeda
(DEM) fizeram distribuição de
cestas básicas a famílias carentes
do município de Inhumas, pelo
programa Agro Fraterno, da
Confederação Nacional da
Agricultura (CNA/Senar).

UTI
Para Inhumas, o deputado

estadual Lucas Calil (PSL)
destinou emenda parlamentar
no valor de R$ 500 mil para a
instalação de UTI no Cais
Municipal. Entregou, na
semana passada, a ordem de
pagamento ao prefeito João
Antônio (PSD).

Unidas
Campanha de combate à

pobreza menstrual, desenvolvida
pela Ouvidoria da Mulher da
Câmara Municipal, o mandato da
vereadora Aava Santiago (PSDB) e
a entidade sem fins lucrativos
Girl Up GO arrecadou 3,6 mil
unidades de absorvente e R$ 2,5
mil para a compra desses
insumos. O governo do estado
criou um programa para atender
a essa demanda.

Fotos: Divulgação

Comando da Adial
continua sob 
aliado de Marconi

RETARDATÁRIOS >  A Prefeitura de Goiânia alerta que mais de 286 mil
pessoas estão em falta com a vacinação contra a Covid-19, em Goiânia. Do
total, 87 mil não voltaram para receber a segunda dose e 198 sequer
tomaram a primeira. A maioria das pessoas que não retornou na data
prevista para tomar a segunda dose tem entre 35 e 45 anos. Quem tem mais
de 61 anos, deu o exemplo, menos de 1% das faixas etárias a partir dessa
idade não retornou para tomar a vacina. Acima de 91 anos, é 0%.



TRIBUNA DO PLANALTO
O senhor foi o mentor

da Emenda Constitucional
do teto de gastos, criado
em 2016, quando era minis-
tro da Fazenda, no governo
de Michel Temer. Estamos
diante da possibilidade de
o governo furar o teto de
gastos. Qual será o impacto
disso na economia do país?

HENRIQUE MEIRELLES
O impacto é negativo. O

auxílio em si é positivo, na
medida em que providencia
uma renda básica para as
pessoas que estão desempre-
gadas e isso é positivo nesse
momento da economia. Por
outro lado, quebrar o teto de
gastos quebra a âncora que
tem permitido a estabiliza-
ção da economia brasileira
nos últimos anos. Isso vai
gerar menor crescimento e
mais desemprego. Não
adianta fazer o auxílio, que
inicia positivo, mas em con-
sequência, gera mais desem-
prego, mais problemas e
mais necessidade de auxílio,
além de inflação. Nós esta-
mos com uma inflação ele-
vada e as pessoas, mesmo
aqueles que estão emprega-
dos, passarão a ter dificulda-
de para comprar comida,
carne, pagar o gás porque os
preços estão subindo muito
por causa da inflação.  A
solução é fazer política
social, porém com responsa-

bilidade fiscal. Para isso seria
necessário, em primeiro
lugar, aprovar uma reforma
administrativa séria, cortan-
do custos da máquina fede-
ral, fechando estatais que já
perderam a função, dimi-
nuindo o número de funcio-
nários. Uma reforma admi-
nistrativa que é possível
fazer. Fizemos uma reforma
no estado de São Paulo no
ano passado que gerou uma
economia muito grande e
também cortes de benefícios
fiscais e tributários que já
não se justificavam e tam-
bém geraram aumento da
arrecadação. Tudo isso faz
com que o estado de São
Paulo disponha de R$ 50
bilhões para investir até o
final de 2022, que é um valor
muito superior ao total de
investimentos do governo
federal. É necessário a políti-
ca social, mas não se pode
fazer política social com
irresponsabilidade fiscal
porque o efeito final é pior.
Tinha que fazer uma refor-
ma administrativa séria e a
reforma tributária ampla,
que já está no Congresso há
bastante tempo e é uma pro-
posta dos estados unânimes
pela primeira vez em 30
anos. A partir daí, gerar
recursos para cumprir o pro-
grama social e respeitar o
teto, que é a âncora da eco-
nomia brasileira, mantém a
estabilidade e a possibilida-

de de crescimento.
Mas considerando que o

Bolsa Família foi extinto e a
possibilidade de aprovação
de uma reforma administra-
tiva em ano eleitoral é quase
nula, o Auxílio Brasil poderá
vir a ser o único apoio que a
população vai ter.

O problema é que pode
ter o auxílio, que é positivo,
mas pode ter mais desempre-
go. Muita gente que hoje não
está precisando de auxílio
vai passar a precisar porque
o crescimento previsto no
Brasil para o próximo ano
era de mais de 2%; hoje já é
de 1% e já existe uma ten-
dência de instituições que
estão projetando resultado
negativo. Isso significa
aumento do desemprego e
mais gente precisando do
auxílio. A ideia de que não dá

para fazer aponta para o fato
de que o país vai ter um pro-

blema grave econômico: vai
desancorar, pode ter uma
recessão e aumento do
desemprego. Ou os parla-
mentares cumprem a sua
responsabilidade com o país,
apesar de ser um ano eleito-
ral, ou não. Essa reforma
administrativa poderia ser
aprovada ainda este ano se o
governo federal tivesse deci-
são, articulação e condições
de apresentar isso rapida-
mente, ou no início do ano
que vem porque, a partir de
junho não é possível aprovar
mais nada, mas até junho se
consegue aprovar. Para os
próprios parlamentares,
principalmente aqueles da
base governista, vai ser ruim
entrar numa eleição com
economia em recessão,
aumentando o desemprego e
inflação de 10%.

ENTREVISTA

O PSD 
tem um

candidato a senador
e vamos escolher
qual chapa
majoritária vamos
compor. Nós estamos
construindo uma
posição para
escolher, e 
não ser 
escolhido. ”

Pré-candidato a senador 

Henrique
Meirelles

estor experimentado no setor privado, o
anapolino Henrique Meirelles disputa,
no próximo ano, sua terceira eleição. Foi

eleito deputado federal por Goiás, em 2002; can-
didato a presidente da República, em 2018, e se
prepara para concorrer a uma cadeira no
Senado pelo PSD. Traz no currículo gestões bem
sucedidas nos dois governos de Lula, no de
Michel Temer e, como secretário da Fazenda de
São Paulo. Seu partido só irá fazer aliança parti-
dária com o grupo que garantir a vaga de sena-
dor a Meirelles, que afirma que já tem convites
dos “dois lados, mas que está construindo uma
posição para escolher, e não ser escolhido.

G

“

Fotos: Tribuna do Planalto
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“Sou candidato a senador por Goiás 
e essa é 
uma decisão
já tomada”
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Nessa proposta, até que

se aprovassem as refor-
mas continuaria com o
atual auxílio emergencial,
de R$ 250?

Exatamente, mas a refor-
ma teria que ser aprovada
em regime de urgência. Isso
é possível. A emenda consti-
tucional do teto de gastos
foi aprovada rapidamente,
em 60 dias aprovamos em
dois turnos na Câmara e no
Senado. Basta determina-
ção, capacidade para expli-
car a realidade e mostrar o
que custa não aprovar.
Quando eu apresentei o
projeto de teto de gastos
todos - políticos, investido-
res e jornalistas – diziam:
não vai ser aprovado
nunca. Como um parlamen-
tar vai votar favorável a
limitar a própria capacida-
de dele de gastar? Eu dizia:
ele vai fazer isso porque
senão o Brasil vai entrar em
recessão e ele vai ser puni-
do por isso na eleição.
Aprovamos rapidamente. É
possível fazer as coisas no
Brasil, mas se partimos do
pressuposto de que não
tem jeito, a única maneira é
entrar em recessão, estou-
rar o teto, o mercado preci-
ficar o risco-Brasil lá em
cima, a inflação vai para
cima, taxa de juros sobe.
Tem jeito sim, basta fazer as
coisas certas, com determi-
nação, com capacidade de
argumentação e de persua-
são, com força.

Cabe a quem liderar
esse movimento nesse
momento?

Ao governo federal, não
há dúvida. O governo fede-
ral tem que coordenar.
Quando eu apresentei a pro-
posta do teto e outras pro-
postas importantes, como
ministro da Fazenda, fui
várias vezes ao Congresso,
tive reuniões com bancadas
na Câmara que duravam
três horas, quatro horas, sete
horas. Fiquei explicando
tudo para os deputados, que
argumentavam: “como eu
vou explicar que não vou
poder levar emenda?” Eu
falei: é mais fácil explicar
isso do que explicar porque
o cidadão está desemprega-
do, com dificuldade de sus-
tentar a família e precisan-
do do Bolsa Família.

Mas o senhor percebe
no ministro Paulo Guedes
alguma predisposição
para fazer esse diálogo
com o Congresso?

Eu acho que existe vonta-
de, mas não existe a capaci-
dade de fazer isso. Talvez
não nele, necessariamente,

mas em outros ministros. O
problema é que o ministério
não tem um comando unifi-
cado e eu não percebo von-
tade política no governo.
Quando aprovamos o teto
existia uma questão política.
A proposta foi minha, mas o
presidente da República
articulou. Quantas vezes eu
entrei no gabinete do presi-
dente Temer e tinha 15, 20
deputados e senadores con-
versando, articulando, argu-
mentando; eu próprio
fazendo reuniões intensas
com o apoio dos outros
ministros. Se há um clima
confuso dentro do governo,
sem uma articulação políti-
ca uniforme, não funciona.
Se não funciona, então não
tem jeito? Se não tem jeito,
vou fazer o pior? Não. Temos
que fazer o certo porque é
essa a responsabilidade que
todos têm com a população.

Só se aprova qualquer
coisa quando há vontade
política. E o senhor acredi-
ta que há vontade política
para acabar com o teto de
gasto e aprovar o auxílio
no valor de R$ 400?

Acredito que sim. Existe
essa decisão porque não há
ninguém - exceto algumas
pessoas, jornalistas ou
mesmo membros do gover-
no – mas não há um coman-
do forte explicando que o
resultado final disso é nega-
tivo porque vamos jogar a
economia numa recessão ou
estagnação. Isso aumenta o
desemprego e o auxílio não
vai resolver o problema de
todos os novos desemprega-
dos. Isso é o que falta. Eu
espero que não seja aprova-
da a quebra do teto. O auxílio
é importante e para isso, no
entanto, seria necessário cor-
tar despesas da máquina
pública. Se não quer cortar
despesa da máquina pública,
não tem solução.

Na proposta do governo

federal só é possível a
aprovação do auxílio se
houver a quebra do teto.

É uma proposta errada
que leva o Brasil à recessão

Em relação à inflação,
que já está em dois dígi-
tos sem que haja consu-
mo no país. O Banco
Central tem condições de
controlar a inflação com a
política de juros?

Tem, mas vai ter um
custo muito elevado exata-
mente porque não tem a
colaboração da política fis-
cal. Quando aprovamos o
teto de gastos, em 2016, a
inflação estava a 14%,
maior do que agora, e caiu
imediatamente. Chegou ao
piso da meta e a taxa de
juros, que estava lá em
cima, chegou a 2%. Porque a
política fiscal tomou uma
decisão forte, dura e correta.
Com isso, caiu a inflação,
caíram os juros e facilitou o
trabalho do Banco Central.
Agora não. Com a inflação a
10%, o Banco Central tem
que subir os juros e vai
subir para quanto? 12%,
14%? Se quebrar o teto vai
forçar o Banco Central a
jogar a taxa de juros lá em
cima para não perder o con-
trole da inflação.

O senhor disse recente-
mente que é o ICMS que
está impactando o preço
do combustível. O conge-
lamento do ICMS para
conter os aumentos vai
funcionar?

Não vai conter. Foi um
gesto de colaboração dos
estados, que estão fazendo
a sua parte. Mas não vai
conter o aumento do preço
do petróleo porque ele é
determinado pela
Petrobras. O ICMS é mera-
mente o imposto cobrado,
assim como o PIS-Cofins e o
Cide (Contri buição de

Intervenção no Domínio
Econômico), que são fede-
rais. Tem o custo de produ-
ção da Petrobras, o preço
internacional do petróleo e
a margem de lucro. O que
que está acontecendo:
subiu o preço do interna-
cional, a Petrobras sobre o
preço do combustível e
aumenta a sua margem de
lucro. Tanto que declarou
agora R$ 30 bilhões de
lucro. Os estados, para dar a
parcela de colaboração, vão
congelar por 90 dias o ICMS,
mas o ICMS não aumenta se
não aumentar o preço do
petróleo. Não vai resolver o
problema, mas é a colabora-
ção dos estados. Subindo o
valor do combustível os
estados não vão arrecadar
mais, ao contrário do gover-
no federal, que com o
aumento do preço dos com-
bustíveis arrecada mais
impostos federais, e da
Petrobras, que aumenta o
lucro. Os estados deixam de
receber alguma coisa, mas
não é isso que vai resolver
porque o ICMS é uma parte
pequena do custo do com-
bustível. A base é o preço do
petróleo internacional, o
que significa que tem uma
grande margem de lucro da

Petrobras, os impostos fede-
rais e, aí sim, o ICMS.

O senhor, se fosse
governador, faria isso?

Sim. Porque alguém tem
que fazer o gesto certo. Não é
que os estados vão deixar de
receber o ICMS. Eles vão dei-
xar de aumentar o ICMS, caso
aumente mais o preço do
petróleo. É a parcela de cola-
boração dos estados com a
população. Isso tem que ser
seguido pelo governo federal,
também congelando o valor
dos impostos federais, e pela
Petrobras, que teria que
diminuir a margem de lucro.
A Petrobras está lucrando
mais com o aumento do
preço internacional porque o
custo de produção da
Petrobras não muda.

Nesse cenário de aume -
n to da inflação, aumento de
juros, aumento da pobreza,
o que que você o senhor
credita à pandemia e o que
é resultado da política eco-
nômica do governo?

Durante o ano de 2020, a
maior parte foi a pandemia.
A média da economia mun-
dial caiu 3,5% em 2020. Essa
foi a parcela da pandemia,
que atingiu o mundo inteiro.
O Brasil caiu 4,1%, portanto
0,6% foi a parcela da má polí-
tica econômica, que foi pior
que a média da economia
mundial. São Paulo cresceu,
portanto é possível crescer.
Na minha opinião, se o Brasil
tivesse sido administrado
como São Paulo poderia ter
crescido ao invés de ter caído
esse 4,1%. No fim do ano,
com a perspectiva de vacina-
ção, já houve um crescimen-
to bom. A partir do fim deste
ano não tem mais pandemia
como justificativa. A econo-
mia brasileira estagnada em
2022 não tem nada a ver com
pandemia, é má gestão do
governo federal.

Para o
próximo

ano, o crescimento 
previsto no Brasil era
de mais de 2%; hoje
já é de 1% e já
existem instituições
que estão projetando 
resultado
negativo. ”
“

Congelar o
ICMS do

combustível é a
parcela de
colaboração dos
estados. Tem que ser
seguido pelo governo
federal  e pela
Petrobras, que teria
que diminuir 
seus lucros.”
“
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O senhor é citado como
um possível substituto do
ministro Guedes, caso ele
deixe o governo. O senhor
aceitaria ser ministro no
governo Bolsonaro?

Eu não gasto tempo deci-
dindo em cima de hipótese.
Em 2002, eu me candidatei a
deputado federal pelo PSDB
aqui em Goiás e recebi uma
visita de um representante
do PT, que me disse que Lula
iria ganhar a eleição e estava
pensando em me convidar
para ser presidente do Banco
Central, mas se eu fosse
deputado federal pelo PSDB
não ia ser possível. Sugeriu
que renunciasse à candida-
tura e aguardasse. Eu falei
que não trabalhava sob hipó-
tese. Fiz a campanha, ganhei
e, posteriormente, Lula aca-
bou concluindo que essa era
uma boa decisão. Me cha-
mou e fez duas perguntas -
Meirelles, você acha que tem
jeito de resolver essa situa-
ção no Brasil? Eu falei – tem,
e disse a ele como. Ele falou -
Você aceitaria ser presidente
do Banco Central? Eu disse –
sim, com a condição de total
independência. Ele aceitou e
firmamos um compromisso.
Eu nem parei para pensar
nisso em julho. Objeti -
vamente, não tenho pensado
nessa hipótese porque não
existiu essa possibilidade,
inclusive porque, pelo que eu
entendo, o ministro Paulo
Guedes está dizendo que vai
ficar até o final. Então, dese-
jo-lhe boa sorte.

Mas o senhor tem pre-
tensão de ser candidato a
vice-presidente ou a presi-
dente novamente, além da
candidatura a senador que
está trabalhando?

Minha decisão é ser can-
didato a senador por Goiás.
Eu fui convidado para ser
candidato a senador por São
Paulo, recusei; fui convida-
do, em outras eleições, a ser
candidato pelo Rio de
Janeiro, recusei; fui sondado
para ver se eu aceitaria ser
candidato a senador por São
Paulo agora, eu disse que
sou candidato a senador
por Goiás. Essa é uma deci-
são tomada; o partido me
convidou e eu aceitei. Isso é
um fato concreto.

Mas por que o Senado
em um cenário em que
está se buscando um can-
didato da terceira via para

presidente da república?
Porque eu acredito que o

parlamento vai ser funda-
mental, essas reformas
todas vão precisar de uma
atuação forte no Senado e ,
com toda a minha expe-
riência, poderei fazer uma
diferença no Senado.
Portanto, acredito que é a
candidatura que eu deveria
pleitear no momento. A ter-
ceira via está cheia de can-
didatos, tem o próprio João
Dória disputando as prévias
com Eduardo Leite, Sérgio
Moro voltou ao país,
Henrique Mandetta, Ciro
Gomes, Rodrigo Pacheco. Eu
acredito que neste momen-
to é necessária uma presen-
ça no parlamento de
alguém que tenha experiên-
cia, vivência em economia e
que possa agregar valor. É o
melhor lugar que eu pode-
ria estar no momento e há
uma possibilidade concre-
ta, segundo as pesquisas, de
ganhar a eleição. O PSD
tomou uma decisão, tem
um candidato a senador, e,
no momento adequado,
vamos escolher qual chapa
majoritária vamos compor.
Nós estamos construindo
uma posição para escolher,
e não ser escolhidos.

Se não houver compo-
sição, o PSD vai criar uma
chapa majoritária?

Existe composição por-
que já temos convite dos dois
lados, mas vamos deixar
para decidir no momento
adequado.

Quando o senhor diz
“convite dos dois lados”,
quais são os dois lados?

Eu tenho boas relações
com Ronaldo Caiado e com
Gustavo Medanha, Ronaldo
há muito mais tempo; tenho
boas relações com Marconi
Perillo, independentemente
de chances; Victor Hugo não
conheço. Conheci Gustavo
este ano e ele já esteve  em
casa, em São Paulo, duas
vezes, quando tivemos exce-
lentes conversas. No início de
2022 vamos escolher a chapa.

O senhor já transferiu o
domicílio eleitoral?

Estou agora no processo
burocrático de fazer isso. Eu
tenho apartamento aqui,
sempre tive domicílio elei-
toral aqui e transferi para
São Paulo por um pedido de
Gilberto Kassab, que queria

que eu me candidatasse a
senador por São Paulo.
Desde que me registrei
como eleitor, aos 18 anos de
idade, o fiz em Goiás.

O senhor foi ministro
no governo Lula e no
governo Temer e, agora, é
secretário em um governo
do PSDB. No campo da
economia, qual a impor-
tância da questão ideológi-
ca de esquerda, direita e
centro?

O Brasil está chegando à
conclusão de que precisa de
competência e experiência
administrativa e de gestão.
Não adianta ficar gritando
de um lado e do outro slogan
de esquerda e de direita.
Quando trabalhei com o pre-
sidente Lula entreguei resul-
tado; trabalhei como presi-
dente Temer,  entreguei

resultado; estou trabalhando
com o governador Dória e
entreguei resultado. O que
precisa é competência e é
isso que acho que vai preva-
lecer nessa eleição.

Na eleição passada, a
campanha de Jair
Bolsonaro se ancorou na
promessa de uma política
liberal a ser implantada
por Paulo Guedes, que não
se concretizou. O senhor
acha que esse debate
baseado em modelos
divergentes de políticas
econômicas foi superado?

O que é importante é a
política concreta. O presi-
dente Lula, por exemplo, fez
um governo de austeridade
fiscal de esquerda. Isso seria
chamado de uma política
liberal. Fez uma política
austera monetária e estabi-
lizou a inflação. Isso é uma
política liberal. Naquela
época, eu fui ao Senado
como presidente do Banco
Central e me lembro de um
senador do PSDB que falou
que eu estava sendo atacado
pela situação e defendido
pela oposição. Eu falei que
era porque a minha política
era independente, uma polí-
tica de gestão. Eu não estou
aqui para defender um lado
que esteja querendo fazer a
coisa errada. O Brasil precisa
de uma política de gestão e
que entregue resultados.
Por exemplo, respeitar o
teto: não adianta falar é que
de direita ou de esquerda e
explodir o teto. As coisas
estão confusas no Senado e

na Câmara por causa disso.
Tem que se fazer as coisas
certas. Qual é a experiência
que funciona na economia?
É isso? Então, vamos fazer
isso. O que o Brasil está pre-
cisando é de responsabilida-
de, controle e austeridade.
As privatizações são neces-
sárias e isso é uma política
liberal. O fato é que gera
maior produtividade, gera
maior riqueza. A situação
confusa no governo federal
não é meramente um pro-
blema de ser liberal, é uma
questão de não ter uma
direção única e muita difi-
culdade de execução. O fato
é o seguinte: tem que se res-
peitar o teto, ter responsabi-
lidade fiscal, fazer uma polí-
tica controle de inflação e o
país tem que crescer. A
Alemanha cresceu muito
sob o social-democrata, que
é a esquerda, e cresceu
muito sob a democracia-
cristã, que é a direita. Em
ambos os casos a política foi
bem feita. Tem algumas
mudanças de ênfase. A
esquerda tende mais a fazer
política social? Perfeitamen -
te, se mantiver austeridade
fiscal. Nós precisamos res-
peitar os fundamentos da
economia. Respeitar o teto é
liberal ou de esquerda?
Virou uma discussão, no
Brasil, vazia. O que precisa-
mos é respeitar o teto, fazer
uma reforma administrati-
va e a reforma tributária.
Isso é liberal é ou é antilibe-
ral? Não sei. As diferenças
existem quando se tem um
orçamento equilibrado e
decide, por exemplo, desti-
nar um pouco mais de
recurso para o social ou
para investimento. Isto é
uma diferença entre uma
política mais à esquerda ou
mais à direita. As duas são
bem intencionadas. A
esquerda reserva uma parte
do orçamento para o auxí-
lio, a outra reserva parte do
orçamento para mais inves-
timento, mais crescimento e
mais emprego. As duas têm
o seu mérito. Agora, quebrar
o teto é simplesmente irres-
ponsabilidade fiscal.

Tudo indica que na pró-
xima eleição o debate se
dará em torno da retoma-
da econômica. Não seria a
hora do Meireles em uma
candidatura nacional?

Nesse momento, a candi-
datura ao Senado. 

A média da
economia

mundial caiu 3,5%
em 2020 e o Brasil
caiu 4,1%, portanto,
0,6% foi a parcela 
da má política
econômica do país,
que foi pior 
que a média
mundial. ”
“

“É necessário política social, mas 
não se pode fazer com irresponsabilidade 
fiscal porque o efeito final é pior”
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“Boa avaliação de Lula vai transferir votos para petistas goianos”, diz cientista político

Thiago Queiroz

PT não elege mais
de um deputado
federal em Goiás há

três eleições. A última vez em
que Rubens Otoni, eleito
cinco vezes para o cargo, saiu
de disputa com colega vito-
rioso foi em 2006, quando
Pedro Wilson também foi
escolhido para ser um dos 17
goianos na Câmara dos
Deputados. Em 2002, ano em
que o partido chegou à
Presidência da República
com Lula, Neyde Aparecida e
o mesmo Otoni foram leva-
dos pela onda petista. Agora,
depois de 12 anos com
somente um nome no
Congresso, a legenda se pre-
para e tem como maior
aposta garantir a reeleição
do atual representante e ele-
ger pelo menos mais um. 

Observados os números
de eleitos para a Câmara no
país, percebe-se que a quanti-
dade de vitoriosos caiu inver-
samente à de anos do parti-
do no poder. Em 2002, foram

91 federais eleitos, sendo dois
em Goiás, Rubens Otoni e
Neyde Aparecida. Na eleição
pós-escândalo do Mensalão,
2006, foram menos, mas
ainda entre os maiores, 83
eleitos e novamente dois
deles em Goiás, sendo Otoni e
Pedro Wilson, alçado pela
gestão na prefeitura de
Goiânia, entre 2001 e 2004. A
partir de 2010, com apenas

Otoni por Goiás, as cadeiras
na Câmara foram 88; 70, em
2014; e 56, em 2018.

Na última eleição, Otoni
foi eleito com 83.063 votos,
enquanto o companheiro de
chapa com a segunda coloca-
ção, Professor Zé do Carmo,
recebeu apenas 12.668.
Menos de um terço da depu-
tada estadual do partido, a
Delegada Adriana Accorsi,

39.283 votos. Ao todo, os
votos dos petistas candidatos
a deputado federal em Goiás
chegaram a 141.962. 

Bem diferente de 2002,
início do domínio petista no
país, quando Rubens Otoni
obteve 77.181 e Neyde
Aparecida, 82.248. Total de
232.111 votos. Vinte anos
depois, sem coligações para
candidaturas proporcionais,

o partido terá de atingir
para cada eleito, pelo menos,
270 mil dos 4,6 milhões de
votos do estado, conforme
dados do TSE até outubro
deste ano. Ou seja, o PT em
Goiás terá de dobrar o suces-
so tido em seu auge, 2002.

“A orientação da direção
nacional é para que os esta-
dos, e vale para Goiás, susten-
tem candidaturas próprias
ao governo para aproveitar a
volta do presidente Lula aos
palanques e fortalecer os
deputados federais”, diz um
membro do PT. Segundo ele, o
partido trabalha para voltar a
ser campeão de cadeiras na
Câmara dos Deputados para,
num eventual governo Lula,
facilitar a governabilidade.

“Lula lidera em todas as
pesquisas, para primeiro e
segundo turnos. Então, o pro-
jeto é já entrar [na Presi -
dência] com o apoio da maio-
ria para evitar boicote dos par-
tidos aliados ao atual governo.
Com a maior bancada será
mais rápida aconquista de
outros apoios”, explica ele.

O Mensalão foi por apoio no Congresso
Denunciado pelo então

deputado federal e presi-
dente do PTB, Roberto
Jefferson, em entrevista ao
jornal Folha de S. Paulo, em
2005, o Mensalão foi um
esquema de pagamento de
propina a deputados para
que votassem temas de
interesse do governo Lula.
Os valores pagos a cada um
eram de aproximadamente
R$ 30 mil mensais.

Foi instalada então, na

Câmara dos Deputados, a
CPI do Mensalão, que inves-
tigou os pagamentos. Em
2007 a denúncia foi recebi-
da e só julgada em 2012
,pelo Supremo Tribunal
Federal (STF). Os participan-
tes foram acusados pelo
Ministério Público de for-
mação de quadrilha, lava-
gem de dinheiro, corrupção
ativa, corrupção passiva,
evasão de divisas, peculato
e gestão fraudulenta.

O processo foi relatado
pelo ministro Joaquim
Barbosa,que ganhou noto-
riedade e apoio popular ao
ponto de ser aclamado e
convidado por diversos
partidos para disputar a
Presidência, em 2014.
Foram julgados 38 réus.
Desses, 12 foram absolvi-
dos, um morreu durante a
tramitação do processo e
25 foram condenados por
um ou mais crimes.

Sociólogo e cientista polí-
tico, Lehninger Mota explica
ser natural um presidenciá-
vel, no caso Lula, quando bem
avaliado, puxe votos para
candidatos do seu partido. “O
caso mais nítido e recente
desse fenômeno foi o da elei-
ção de 2018, quando o PSL,
um partido considerado

nanico à época, fez a maior
bancada da Câmara graças à
popularidade de seu candida-
to, Jair Bolsonaro.”

Segundo ele, para que os
proporcionais consigam se
beneficiar da popularidade
dos concorrentes das chapas
majoritárias e haver, assim, a
transferência de votos, é neces-

sário haver um alinhamento
da agenda de campanha. O
cientista político cita pesquisa
do Instituto XP/Ipespe, realiza-
da no dia 03/11, em que mos-
tra Lula na liderança em todos
os cenários para presidente.
“Muito provavelmente essa
boa avaliação dele vai transfe-
rir votos para os candidatos

petistas de Goiás.”
Lehninger observa, no

entanto, que o possível
aumento do número de votos
dos candidatos petistas em
Goiás não se trata de uma  ati-
vação ou reativação do petis-
mo e a presença de Lula nos
palanques e numa candidatu-
ra nacional. “Até mesmo por-

que o PT tem uma militância
limitada em Goiás. O fator
decisivo para o aumento dos
votos nos petistas goianos é
que a agenda da campanha
tende a ser de temas que o PT
sempre dominou, como o
combate à fome, por exemplo,
que assola nosso país neste
momento”, explica o cientista.

menos, dois federais em Goiás
PT: tralhas prontas para eleger, ao

Busca por maioria na Câmara para um eventual governo Lula impõe aos diretórios regionais fortalecimento
das candidaturas proporcionais. Orientação é para que estados tenham nomes nas disputas ao governo
para garantir palanque ao presidenciável líder nas pesquisas em Goiás. O partido quer acabar com carreira
solo das três últimas legislaturas e reeleger e dar a Rubens Otoni um companheiro vitorioso
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duas semanas da
eleição, que será reali-
zada no dia 19 de

novembro, os quatro candida-
tos à presidência da seccional
goiana da Ordem dos Advo -
gados do Brasil (OAB-GO)
intensificam as visitas ao elei-
torado do interior, mantendo
o foco nas três maiores cida-
des do Estado, cujos votos
definirão a próxima diretoria.
O eixo Goiânia-Aparecida de
Goiânia-Anápolis concentra
quase 70% dos eleitores, mas
os maiores colégios eleitorais
do interior também recebem
atenção especial, assim como
tiveram na formação das cha-
pas das 54 subseções. Pes -
quisas divulgadas na última
semana apontam ligeira van-
tagem do candidato da situa-
ção, Rafael Lara, e empate téc-
nico no segundo lugar entre
Pedro Paulo de Medeiros e
Rodolfo Otávio Mota. A candi-
data Valentina Jungmann
aparece em quarto lugar.

Tradicionalmente é em
Goiânia que a oposição tende
a ser mais forte nas disputas
pelo comando da OAB-GO,
enquanto no interior o grupo
situacionista costuma ter
vantagem, o que geraria um
equilíbrio entre as forças, a
ser superado pelo candidato
que conseguir reunir o maior
número de apoios. A diretoria,
que apoia o atual presidente
da Escola Superior da Advo -
cacia (ESA), Rafael Lara, conta
com os investimentos feitos
principalmente no interior
do Estado (como reformas de
salas, construções) como
trunfo para manter a vanta-
gem que tradicionalmente a
situação tem fora da capital.
Rodolfo Otávio é atual presi-
dente da Caixa de Assistência
dos Advogados (Casag), que
também realizou investimen-
tos. Valentina Jungmann é
conselheira federal. Pedro
Paulo é ligado a um dos maio-
res grupos de oposição, com
muitos remanescentes da
antiga OAB Forte.

Nessa reta final de campa-
nha, as viagens se tornarão
mais freqüentes, assim como
o trabalho corpo a corpo dos
candidatos ao conselho sec-
cional, que também têm a
missão de aglutinar apoios e
têm um papel fundamental,

já que cada chapa é composta
por 114 nomes: são 49 conse-
lheiros seccionais (incluídos
presidente, vice-presidente,
secretário-geral, secretário-
geral adjunto e tesoureiros),
49 suplentes, 3 conselheiros
federais e 3 suplentes e ainda
5 titulares e 5 suplentes para
a Casag. A exemplo do que
acontece nas eleições para
agentes políticos, os grupos
de WhatsApp da advocacia
estão cheios de notícias e de
fake news de grupos rivais,
na tentativa de desqualificar
os adversários.

As eleições estão marca-
das para o dia 19 de novem-
bro, durante todo o dia, no
Pavilhão Azul do Centro de
Convenções de Goiânia. Os
votos serão computados por
urnas eletrônicas cedidas
pelo Tribunal Regional Elei -
toral de Goiás (TRE-GO) e o
resultado deve ser conhecido
logo após o encerramento da
votação. As urnas eletrônicas
também serão usadas no
interior, em locais definidos
pela Comissão Eleitoral da
OAB-GO. O voto é obrigatório
para todos os advogados ins-
critos na OAB. Em caso de
não comparecimento injusti-
ficado, será aplicada multa
correspondente a 20% do
valor da anuidade.

A possibilidade de recebi-
mento de votos de advogados
inadimplentes com a Ordem
foi uma bandeira das últimas
semanas do candidato Pedro
Paulo, que conseguiu liminar
judicial para permitir que
esses profissionais pudessem
votar. Decisão do presidente
do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), Humberto
Martins, no entanto, acabou
com essa possibilidade.

Que, ao indicar o DPF Ramagem ao ex-ministro
Sérgio Moro, este teria concordado com o

Presidente desde que ocorresse após a indicação 
do ex-ministro da Justiça à vaga no STF
Trecho do depoimento de Jair Bolsonaro à PF“ ”

A

Candidatos miramno interior
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Liberdade de imprensa
A Rede Sustentabilidade ingressou

no STF com Ação de Descumprimento
de Preceito Fundamental (ADPF), com
pedido de liminar, para que a
Presidência da República seja obrigada
a adotar, em caráter imediato, todos os
meios necessários para assegurar o
livre exercício de imprensa e a integri-
dade física dos jornalistas e demais
profissionais da mídia durante a
cobertura dos atos do presidente da
República, Jair Bolsonaro.

Diversas agressões
O partido decidiu propor a ação

depois das agressões a jornalistas na
cobertura da reunião de cúpula do G-
20, em Roma, na Itália. Na ação, a Rede
enumera diversas agressões e amea-
ças a jornalistas nos quase três anos
do mandato atual.

Assistência 
jurídica municipal

O STF decidiu que municípios podem
instituir serviço de prestação de assistên-
cia jurídica à população carente. A maioria
dos ministros votou pela improcedência
da ADPF proposta pela Procuradoria-Geral
da República (PGR) que questionava leis do
município de Diadema (SP). Para a maioria
do Plenário, o serviço prestado pelo muni-
cípio às pessoas necessitadas amplia o
acesso à justiça e não fere a autonomia das
defensorias públicas.

Sem monopólio
Em sua manifestação na sessão, o vice-

procurador-geral da República, Humberto
Jacques de Medeiros, sustentou que a exis-
tência de uma defensoria municipal é
incompatível com a Constituição, mas a
oferta de serviços de assistência jurídica às
pessoas necessitadas não é monopólio da
União e dos estados. Para ele, permitir ao
cidadão mais de uma via de acesso à
Justiça potencializa o direito de defesa.

Pós-modernidade
Com grandes nomes do Direito, o

Instituto Goiano de Direito do
Trabalho (IGT) promove no próximo
dia 23 de novembro, a partir das
13h30, o 1º Simpósio Temático do
IGT: O Trabalho na Pós-Moderni -
dade. A palestra magna será proferi-
da pelo ministro Douglas Alencar
Rodrigues (foto), do TST, que vai
falar sobre o julgamento da ADI
5766 e seus impactos no processo do
trabalho. O evento será das 13h30 às
18 horas. Inscrições pelo site
http://www.igt.org.br/.

Gasto com maquiagem
Uma locadora terá de ressarcir uma

ex-funcionária por gastos com maquia-
gem, estipulados em R$ 50 por mês na
decisão da 3ª Turma do Tribunal
Regional do Trabalho de Goiás (TRT-18).
Segundo os autos, a empresa exigia que
as atendentes se apresentassem todos
os dias com maquiagem completa
(batom vermelho, base e sombra) e ficou
comprovado que a empresa não forne-
cia os itens necessários às funcionárias
nem custeava a aquisição dos produtos.

“Riscos do negócio”
O relator do acórdão, Celso

Garcia, destacou que pertencem ao
empregador os riscos do negócio,
devendo arcar com as despesas
com itens obrigatórios exigidos
dos empregados para se apresen-
tarem ao trabalho. A decisão cita
precedentes do TST, de que cabe
ressarcimento porque essa forma
específica de apresentação dos
empregados pode gerar benefício
à imagem e prestígio da empresa.

Humberto Martins,
presidente do STJ,
proibiu o voto dos
inadimplentes

Divulgação

Divulgação

Últimas duas semanas serão de
intensa movimentação
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Maísa Lima

s 500 mil pessoas
que a cada ano pro-
curam atendimento

nas unidades de saúde
pública de Aparecida de
Goiânia estão experimen-
tando um novo patamar de
assistência médico-hospita-
lar. Quem garante é a dire-
tora de Urgência-Emer -
gência e Atenção Especiali -
zada da Secretaria Muni -
cipal de Saúde (SMS), Aman -
da Melo, ao mostrar os
avanços obtidos através da
parceria firmada com o
Hospital Sírio-Libanês (HSL),
centro de referência inter-
nacional em saúde, sediado
em São Paulo (SP).

Foram dois projetos reali-
zados ao longo de quase
cinco anos e o resultado
desafogou as Unidades de
Pronto Atendimento (UPAs) e
aperfeiçoou os cuidados
materno-infantis e a atenção
aos cânceres de mama, prós-
tata e colo de útero, com a
ampliação de exames e con-
sultas e o acompanhamento
dos tratamentos. “A supervi-
são do Hospital Sírio-Libanês
começou ainda em 2018,
quando buscávamos melho-
rias no atendimento às

emergências. Foi muito útil.
Principalmente porque não
envolveu somente as lide-
ranças das unidades de
saúde, mas todos os profis-
sionais”, afirma Amanda, que
é graduada em Enfer magem
pela Pontifícia Universidade
Católica de Goiás (PUC-GO),
onde também fez seu mes-
trado em Atenção à Saúde. 

O diagnóstico que o HSL
fez da rede de saúde de
Aparecida de Goiânia levou
o município a eleger os aten-
dimentos materno-infantil
e oncológico como priorida-

des. “Eram os maiores garga-
los da SMS. Estabelecemos o
que chamamos de linha de
cuidado: acompanhamos
cada passo que o paciente
dá na rede. Disso resultou a
implantação das diretrizes
do parto humanizado na
nossa maternidade, a insta-
lação do Núcleo de Vigi -
lância, o controle de infec-
ção hospitalar. Enfim,
melhorou o tempo-resposta
e diminuíram os desperdí-
cios”, afirma a diretora de
Urgência-Emergência e
Atenção Especializada.

MAPEAMENTO
Além do mapeamento

dos entraves da rede, agora
a SMS acompanha de perto
os dados sobre a saúde dos
moradores da cidade. Para
tanto foram capacitados
todos os profissionais das
Unidades Básicas de Saúde
(UBSs) e da maternidade
Marlene Teixeira para aco-
lher os pacientes, examiná-
los e dar o devido encami-
nhamento a cada caso.
Também foi ampliado o
acesso aos exames preven-
tivos e diagnósticos, bem

como às consultas médicas
e de enfermagem.

“Cada bebê que nasce, já
sabemos onde ele vai
tomar as primeiras vaci-
nas. Antes da parceria com
o Hospital Sírio-Libanês
tínhamos 70% das gestan-
tes cadastradas. Agora são
95% e a cobertura vacinal,
feita ainda na maternida-
de, aumentou de 35% para
78%. Isso garante que cada
criança saia da unidade
depois de tomar a BCG e a
vacina contra hepatite”,
comemora Amanda Melo. 

“Buscamos proteger as
mães e os bebês desde o
planejamento familiar até
os primeiros meses após o
nascimento. Já na área
oncológica visamos diag-
nosticar o câncer o mais
cedo possível e, com isso,
salvar vidas e proporcionar
tratamentos mais seguros e
menos desgastantes para
as pessoas. Embora não
tenhamos hospital oncoló-
gico em Aparecida de
Goiânia, temos médicos
especializados e aumenta-
ram o número de consultas
agendadas”, completa.

DIAGNÓSTICO

Supervisão nas
unidades de
atendimento

durou quase cinco
anos e agora

impacta a vida de
500 mil pessoas, a

cada ano,no
município

A

Contrato com Hospital Sírio-Libanês não passou por licitação
A parceria firmada entre

a Prefeitura de Aparecida de
Goiânia e o Hospital Sírio-
Libanês (HSL) foi criticada
pelo fato do município ter
dispensado a licitação. A
Secretaria Municipal de
Saúde (SMS) desembolsou R$
57.800,00 mensais, durante
um ano, pelo primeiro proje-
to, o LeanSix Sigma, e o
mesmo valor, por igual
período, para o Projeto
Gestão por Resultados, totali-

zando quase R$ 1,4 milhão. 
Através de nota, a SMS diz

que a contratação foi realiza-
da mediante inexigibilidade
de licitação porque havia
apenas dois hospitais de
excelência perante o Sistema
Único de Saúde (SUS) que
prestavam esse serviço e o
HSL era o de menor valor.

“Não havia nenhuma
instituição que se compa-
rasse com as qualificações
do Hospital Sírio-Libanês. O

próprio Ministério da Saúde
optou por ele para otimizar
os recursos e a estrutura da
sua rede de atenção”, defen-
de a diretora de Urgência-
Emergência e Atenção
Especializada da Secretaria
Municipal de Saúde (SMS),
Amanda Melo.

Para a SMS, a decisão se
mostrou acertada ante os
resultados obtidos: ajudou a
planejar ações mais eficazes
em resposta às necessidades

da população, ao permitir a
obtenção de dados e indica-
dores específicos para um
acompanhamento periódico
que facilita o acesso ao aten-
dimento médico.

“Podemos ver quantos
dias um paciente espera
para agendar uma consulta
ou conseguir um exame e
agimos para reduzir esse
tempo. Também verifica-
mos quantas pessoas agen-
dam exames e não vão fazê-

los. Dessa maneira pode-
mos propor ações para
incentivar os pacientes a
fazer exames como a
mamografia, por exemplo,
essencial para o rastrea-
mento do câncer de mama.”
A pasta enfatiza ainda que
o tempo de espera dos
pacientes das três Unidades
de Pronto Atendimento
(UPAs) de Aparecida de
Goiânia reduziu, em média,
50%. (Maísa Lima)

Parceria com Hospital Sírio-Libanês aprimora 

A capacitação alcançou todos os profissionais da rede municipal de Saúde

Atedimento em Aparecida de Goiânia melhorou
após parceria com o Hospital Sírio-Libanês

Amanda Melo conta que
cobertura vacinal dos

recém-nascidos aumentou
de 35% para 78%.

saúde pública de Aparecida de Goiânia
Ênio Medeiros

Prefeitura de Aparecida de Goiânia Arquivo Pessoal



Maísa Lima

cada semana, somen-
te o aplicativo de mo -
bilidade 99 bane, em

média, 730 pessoas por come-
terem algum tipo de assédio.
Isso dá a dimensão do pro-
blema que afeta principal-
mente mulheres que usam
essas plataformas de mobili-
dade para se locomoverem
pela cidade, na esperança de
se verem livres das aborda-
gens inconvenientes. 

Pesquisa realizada pelos
Institutos Locomotiva e
Patrícia Galvão, com apoio da
Uber e ONU Mulheres, ouviu
mais de 2 mil pessoas de
todo o País entre 30 de julho
a 10 de agosto últimos e con-
cluiu que o público feminino
é o grupo mais vulnerável
quanto às violências que
ocorrem nos diversos meios
de transporte: 7 em cada 10
entrevistadas afirmaram já
ter recebido olhares insisten-
tes e cantadas inconvenien-
tes enquanto se deslocavam
nas cidades em que vivem. 

"Embora haja uma sensa-
ção geral de insegurança
urbana, a pesquisa compro-
va que as mulheres sentem
muito mais medo do que os
homens em seus desloca-
mentos e que esse medo
tem uma razão concreta: as
experiências das mulheres
com situações de violência,
em especial de importuna-
ção e assédio", afirma Jacira
Melo, diretora do Instituto
Patrícia Galvão.

MENSAGEM SEXUAL
Em agosto último, a

Justiça de Goiás condenou a
empresa de transporte por
aplicativo Uber a pagar R$ 7
mil de indenização a uma
passageira, após o motorista

cobrar a mais pelo valor da
corrida e ter encaminhado
mensagem sexual a ela, fato
que ocorreu em novembro
de 2019. O caso aconteceu em
Goiânia e ainda cabe recurso
da decisão.

Conforme a decisão do
juiz Leonys Lopes Campos da
Silva, a mulher denunciou

que após o motorista cobrar
um valor a mais do que o
determinado pelo aplicativo,
mandou mensagem pedin-
do sexo oral à ela, o que con-
figurou danos morais. Na
sentença, o magistrado con-
cluiu que a empresa tem a
obrigação de responder pela
ação do motorista, visto que

não apresentou provas de
que o prestador de serviço
tratou a passageira com o
devido respeito.

TECNOLOGIA
Para tentar reduzir esse

tipo de situação, as platafor-
mas de aplicativos de mobili-
dade estão apostando em

tecnologia. A 99, por exemplo,
diz que conseguiu um recuo
de 13%, por milhão de corri-
da, em todo o Brasil, no perío-
do de julho de 2020 a julho
de 2021. A empresa credita
esse resultado ao desenvolvi-
mento de Inteligências
Artificiais (IAs) que protegem
as mulheres antes, durante e
depois das viagens. 

Tatiana Scatena, diretora
de Segurança da 99, diz que
o aplicativo reduziu os inci-
dentes em 22% em Goiás e
em 32% em Goiânia. “As IAs
identificam usuárias em
situações de maior risco
para prevenir casos, além de
facilitar a denúncia e o blo-
queio de agressores”, afirma.
Ela cita como exemplo as
chamadas feitas em regiões
de bares e casas noturnas,
após determinados horá-
rios. “Direcionamos a cha-
mada dessas passageiras em
situação potencialmente de
risco apenas para motoris-
tas com melhor qualidade
de atendimento ou motoris-
tas mulheres”.
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Seja como
motoristas ou
passageiras,

público feminino
enfrenta

comportamento
machista e

empresas buscam
alternativas para

não perder viagens

A

Aplicativos buscam solução para

Em outubro chegou a Goiânia o Lady Driver, plataforma que só trabalha com
motoristas e passageiras mulheres, aceitando homens apenas se eles
estiverem acompanhados por alguém do sexo feminino

Jacira Melo: “Sete em
cada dez entrevistadas
afirmaram já ter
recebido olhares
insistentes e cantadas
inconvenientes
enquanto se
deslocavam nas
cidades em que vivem”

Nadine, representante
da ONU Mulheres no
Brasil, sugere
transporte exclusivo
para mulheres como
política pública.

Opção é selecionar mulheres 
nos aplicativos de transporte
Para tentar garantir

segurança às passageiras e
motoristas, vários aplicati-
vos de transporte incorpo-
raram a opção de selecio-
nar apenas mulheres,
alguns têm essa funciona-
lidade disponível para pas-
sageiras, outros para moto-
ristas. Essa medida procu-
ra dar mais segurança ao
público feminino.

O Lady Driver, que che-
gou em Goiânia em outu-
bro último, tem esse dife-
rencial para competir com
aplicativos exclusivos.
Lançada em 2016, a plata-
forma só trabalha com
motoristas e passageiras
mulheres, aceitando
homens apenas se eles
estiverem acompanhados
por alguém do sexo femi-
nino. O objetivo é reduzir o
risco de uma mulher sofrer
qualquer tipo de assédio
ou violência e oferecer
uma melhor experiência
para as motoristas, pagan-
do uma porcentagem
maior em cada corrida e
dando suporte personali-

zado para as passageiras.
De acordo com Stephâ -

nia Sousa, uma das sócias
do Lary Driver, o aplicativo
enxerga a situação que o
mercado está enfrentan-
do,e quer trabalhar na con-
tramão com benefícios.

“Sabemos que nos apps
de mobilidade os motoris-
tas estão ganhando pouco
e cancelando muitas corri-
das. O nosso é diferente.
Pagamos cerca de 20% a
mais em cada corrida para
a motorista, ou seja, ela tra-
balha com segurança,
ganha mais, tem maior
reconhecimento e satisfa-
ção”, completa.

EXCLUSIVIDADE
Transporte exclusivo

para mulheres é umas das
políticas públicas sugeri-
das pela representante da
ONU Mulheres no Brasil,
Nadine Gasman, para
diminuir o assédio. “Os
dados refletem a desigual-
dade entre homens e
mulheres na sociedade. É
uma questão de gênero, de

entender que na sociedade,
qualquer que seja, as
mulheres não são conside-
radas iguais aos homens. A
ideia é que a mulher está
subordinada no lar e no
trabalho. Dados da
Organização Mundial da
Saúde (OMS) apontam que
uma a cada três mulheres
sofre violência doméstica.
Para os homens, os corpos
e as vidas das mulheres são
uma propriedade, está
para ser olhada, tocada,
estuprada”, disse.

Segundo Nadine, é
necessário implementar
políticas públicas que
garantam a segurança da
mulher em espaços públi-
cos, como a iluminação
adequada das ruas e trans-
porte público exclusivo
para mulheres.“Quando se
pensa que quase todas as
mulheres têm a experiência
com abusos, não se tem a
ideia do assédio. Isso tem
um impacto, isso limita de
andar na rua com seguran-
ça e direitos como educação
e trabalho”, diz.(Maísa Lima)

reduzir assédio a mulheres
Divulgação Agência Patrícia Galvão

Agência Brasil



PANDEMIA

Suspender ou não suspender 

Dhayane Marques

pandemia do Covid-
19 já dura quase dois
anos e algumas capi-

tais já suspenderam a obriga-
toriedade do uso da máscara
em ambientes externos,
como Rio de Janeiro e Porto
Velho, e o Distrito Federal.
Alguns estados devem flexibi-
lizar o uso do acessório até o
início de dezembro. O assun-
to tem ganhado destaque
entre especialistas da saúde.
Em Goiás, ainda não há uma
determinação que suspenda
o uso das máscaras.

Para o médico infectolo-
gista Boaventura Braz, a sus-
pensão do uso de máscaras
deveria ocorrer apenas após
75% da população estar imu-
nizada. "Nós estamos próxi-
mos de começar a adotar a
flexibilização das medidas
sanitárias, já estamos nos
aproximando dos 60% das
pessoas completamente vaci-
nadas.  Acredito que daqui  a
40 dias podemos começar a
pensar em suspender o uso
de máscaras em lugares aber-
tos”, declarou.

Boaventura refo r çou que
o abandono total do uso de
máscaras em locais fecha-
dos só deve ser adotado no
fim da pandemia, ou seja,
“quando todos estiverem
vacinados”. De acordo com o
Conselho de Secretarias
Municipais de Saúde do
Estado de Goiás (Cosems-
GO), essa decisão "é de cará-
ter técnico e deve ser orien-
tada pela Secretaria Esta -
dual de Saúde (SES)”.

Por meio de nota, a SES
informou que, embora o esta-
do já tenha vacinado mais da
metade da população com

duas doses, conforme regis-
trado no painel da Covid-19
não há, por enquanto, nenhu-
ma determinação para sus-
pender o uso de máscaras. 

RELAXAMENTO DAS 
MEDIDAS SANITÁRIAS

Com o avanço da vacina-
ção contra a Covid-19, o núme-
ro de casos diminuiu e as
internações e mortes em
decorrência da doença tam-
bém apresentaram queda. No
dia de 19 de outubro, a

Prefeitura de Goiânia publi-
cou um novo decreto, permi-
tindo a realização de shows
na capital. De acordo com o
documento, os eventos devem
ser autorizados antecipada-
mente pela Secretaria
Municipal de Saúde (SMS) e
devem obedecer as regras
estabelecidas pela pasta.

O decreto também ampli -
ou a capacidade de atendi-
mento em academias, bares,
cinemas, circos, clubes recrea-
tivos, celebrações religiosas e

competições esportivas, res-
taurantes e shoppings cen-
ters. Goiânia aplicou 1.800.199,
sendo 983.480 referentes à pri-
meira dose. Com relação à
segunda dose, ou dose única,
foram 684.528 doses.

Para a médica e infectolo-
gista Lissa Rodrigues
Machado da Silva, as medi-
das de relaxamento corres-
pondem ao avanço da vaci-
nação na capital. “A popula-
ção já está sendo vacinada e,
apesar de algumas pessoas
não usarem a máscara, pode-
mos notar uma diminuição

nos números de casos”, pon-
tua. Lissa Rodrigues reforça
que ainda não é o momento
de suspender o uso de más-
caras em lugares fechados,
como: escritórios, ônibus e
salas compartilhadas.

“As flexibilizações devem
começar primeiro em lugares
abertos e, com o passar do
tempo, conforme avançamos
com a vacinação e as pessoas
vão sendo imunizadas, come-
çaremos a suspender o uso
em locais fechados. Aos pou-
cos vamos voltando à norma-
lidade”, observou Rodrigues.
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A flexibilização tem
ganhado destaque
entre especialistas
da saúde, após o

avanço da
vacinação contra o
coronavírus. Mas
não é consenso

entre
infectologistas

A

o uso da máscara?
Dados da pandemia 

Segundo dados
preliminares
coletados no site
Localiza SUS do
Ministério da Saúde
e disponibilizados
pela Secretaria
Estadual de Saúde
de Goiás (SES), até
sexta-feira, 5, já
haviam sido aplicadas 5.074.574 doses referente à primeira
dose das vacinas contra a Covid-19, em todo estado. Com
relação à segunda dose, ou dose única, foram vacinadas
3.423.846 pessoas. Desde o início da pandemia, foram
confirmados 24.331 óbitos, o que significa uma taxa de
letalidade de 2,68% em Goiás. 

SAIBA MAIS

Lissa Rodrigues
Machado da Silva,
infectologista: “As
flexibilizações devem
começar primeiro em
lugares abertos”

Boaventura Braz,
infectologista:
“Estamos próximos de
começar a adotar essa
flexibilização das
medidas sanitárias”
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Geração de emprego
A construção civil em Goiás gerou 6.750

postos de trabalho em setembro, de acordo
com dados do Novo Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados (Caged), divul-
gados dia 26, pelo Ministério do Trabalho.  No
entanto, ainda há vagas abertas por falta de
mão de obra qualificada. A expectativa é que
sejam ofertados cerca de 20 mil empregos for-
mais. 

Profissões para 2022
A 14ª edição do Guia Salarial da Robert Half

apresentou os principais cargos do futuro e as
profissões que serão tendência em 2022. O estu-
do apontou que áreas da tecnologia seguem em
alta e esse cenário reforça a necessidade de bons
desenvolvedores Front-End e Full-Stack com
conhecimento nas mais diferentes linguagens.  

Tendência
Entre as profissões do futuro estão a de piloto

de drone, engenheiro de georreferenciamento,
engenheiro de dados e engenheiro de inovação.
Estudo mostra que as indústrias de tecnologia,
bens de consumo, varejo,  agronegócio e logística
lideram nas contratações. 

Home Office
O esudo aponta a consolidação do home

office como uma alternativa para que o pro-
fissional atue de forma remota sem limita-
ção de fronteiras. Segundo o Guia Salarial
2022, 91% dos entrevistados afirmaram que
trabalhariam remotamente em uma empre-
sa de outra cidade do Brasil ou de outro país
e 64% do total conhecem alguém que já
recebeu essa oferta. Além disso, 82% das
empresas entrevistadas disseram que adap-
taram o pacote de benefícios e acrescenta-
riam o apoio psicológico 24 horas, horário
flexível e subsídios para o trabalho remoto,
seja para comprar equipamentos ou arcar
com despesas de luz, telefone e internet.

Live tributária
O contador, empresário

contábil e diretor de
Comunicação da Fenacon,
Francisco Canindé Lopes,
recebe quarta-feira, 10, às
17h, a contadora, pós-dou-
tora em Ciências Contábeis,
empresária contábil, pro-
fessora universitária e
mentora na área fiscal e tri-
butária Ivone Vieira. O
mediador e a convidada
discorrem sobre a PEC
110/2019: Alteração do
Sistema Tributário Nacio -
nal/Reforma Tributária e
Outras Providências. O
momento será transmitido
pelo canal oficial da insti-
tuição no YouTube.

Falta de 
qualificação

Um dos pontos que o
Guia Salarial 2022 desta-
ca é a dificuldade para
encontrar profissionais
qualificados. Cerca de
70% dos executivos afir-
maram que encontrar
pessoas com talentos
será, cada vez, mais difí-
cil pela falta de qualifi-
cação. Além disso, 49%
temem perder seus pro-
fissionais de destaque,
para a preocupação com
a abordagem da concor-
rência na retomada, o
aumento da pressão no
trabalho, a insatisfação
dos profissionais com
os próprios salários e o
descontentamento des-
sas pessoas com a cultu-
ra corporativa. 

Diversidade,
Equidade e
Inclusão

Estudos revelam que
equipes diversas e inclu-
sivas são melhores na
resolução de problemas
na tomada de decisões e
na inovação. Cerca de
62% das empresas adap-
taram os anúncios de
emprego para atrair
talentos mais diversos e
43% estão usando currí-
culos cegos - modelo que
exclui informações pes-
soais que possam gerar
discriminação. 

Soft Skills
Comunicação, adap -

ta bilidade, flexibi li da de,
perfil analí ti co, vi são
estratégica,  senso de
dono e visão do negócio
são as qualidades pro-
fissionais apontadas
com as mais valoriza-
das.  O Soft  Skills é
conhecido como  habili-
dades comportamentais
necessárias que todo
profissional precisa ter. 

A Conexis Brasil Digital realizou um levantamen-
to com as principais operadoras de telecomunica-
ções do país e o estudo apontou que, das 27 capitais
brasileiras, apenas 7 estão preparadas para receber a
tecnologia 5G. São elas: Boa Vista, Brasília, Curitiba,
Fortaleza, Palmas, Porto Alegre e Porto Velho. 

Essas capitais têm leis municipais com alta ade-
rência à Lei Geral de Antenas, de 2015. A nova tecno-
logia pode demorar para chegar na capital goiana, já
que o 5G vai exigir de cinco a dez vezes mais antenas
que o 4G. Todavia, as antenas são pequenas e podem
ser instaladas nas fachadas dos edifícios. 

Novas antenas
Nove capitais, segundo o levantamento, estão

com média aderência à Lei Geral de Antenas: Cuiabá,
Goiânia, João Pessoa, Macapá, Maceió, Manaus, Recife,
Salvador e São Luís; e quatro cidades estão traba-
lhando na alteração da legislação por leis mais
modernas e aderentes à legislação federal: Belo
Horizonte, Florianópolis, Rio de Janeiro e São Paulo.

A era 5G

Beleza Negra
Para celebrar o mês da Consciência Negra, o Clube de

Costura recebe entre os dias 6 e 8 de novembro a exposição
fotográfica Beleza Negra. A mostra visa promover uma
maior visibilidade e reflexão sobre a cultura negra, sua his-
tória, trajetória e traz referências para as lideranças atuais.
A exposição acontece no estacionamento G3 do Mega
Moda Shopping, em Goiânia.

Fotos: Divulgação



Fabiola Rodrigues 

os últimos anos, o
Brasil vinha avançan-
do, lentamente, no

acesso de crianças e adolescen-
tes à escola. Com a pandemia da
Covid-19, no entanto, o país
corre o risco de regredir duas
décadas. Em novembro de 2020,
mais de 5 milhões de meninas e
meninos não tiveram acesso à
Educação no Brasil, número
semelhante ao que o país tinha
no início dos anos 2000. 

Desses, mais de 40% eram
crianças de 6 a 10 anos de idade,
etapa em que a escolarização
estava praticamente universali-
zada antes da Covid-19. É o que
releva o estudo Cenário da
Exclusão Escolar no Brasil, um
alerta sobre os impactos da pan-
demia da Covid-19 na Educação,
divulgado pelo Fundo das
Nações Unidas para Infância
(Unicef), em parceria com o
Cenpec Educação.

Com as escolas fechadas
durante a pandemia, quase 1,5
milhão de crianças e adoles-
centes de 6 a 17 anos não fre-
quentavam a escola, remota ou
presencialmente. A eles,
somam-se outros 3,7 milhões
que estavam matriculados,
mas não tiveram acesso a ativi-
dades escolares e não consegui-
ram se manter aprendendo em
casa. No total, 5,1 milhões tive-
ram seu direito à educação
negado em novembro de 2020.

A exclusão escolar atingiu
sobretudo crianças de faixas etá-
rias em que o acesso à escola
não era mais um desafio. Dos 5,1
milhões de meninas e meninos
sem acesso à educação em
novembro de 2020, 41% tinham
de 6 a 10 anos de idade; 27,8%
tinham de 11 a 14 anos; e 31,2%
tinham de 15 a 17 anos, faixa
etária que era a mais excluída
antes da pandemia.

O estudo mostra, também,
que a exclusão afetou mais
quem já vivia em situação vul-
nerável. Em relação às regiões,
Norte (28,4%) e Nordeste (18,3%)
apresentaram os maiores per-
centuais de crianças e adoles-
centes de 6 a 17 anos sem acesso
à educação, seguidas por
Sudeste (10,3%), Centro-Oeste
(8,5%) e Sul (5,1%). A exclusão foi
maior entre crianças e adoles-
centes pretos, pardos e indíge-
nas, que correspondem a 69,3%
do total de crianças e adolescen-
tes sem acesso à educação. 

O vice-presidente nacional
da União Nacional dos Diri -
gentes Municipais de Educação
(Undime), Marcelo Costa, afirma
que um esforço contínuo será
muito necessário para recuperar
o tempo perdido, e que os dois
próximos anos irão existir um
esforço muito maior das escolas
para tentar recuperar conteú-
dos. Caso contrário,  esse prejuí-
zo  irá se arrastar pelos próxi-
mos dez anos se não houver um
manejo correto.

Segundo Costa, outros países
que retomaram as aulas presen-
ciais primeiro que o Brasil volta-
ram fazendo experiências, já que
as escolas abriam e fechavam de
novo nessa tentativa de retoma-
da para evitar que o aluno deci-
disse por abandonar a escola.
Segundo ele,  quanto mais
tempo fora da sala de aula maior
o desestímulo. 

“Se o estudante fica muito
tempo sem ir à escola ele acaba

perdendo o entusiasmo, e isso
é o que não queremos. Já é
muito difícil num país como o
nosso, onde muitas crianças
abandonam a escola. A Undime
é parceira da Unicef no proces-
so de busca ativa dos estudan-
tes que abandonam a escola e
agora vamos ter que ampliar
ainda mais esse processo”, diz. 

Do ponto de vista educacio-
nal, o vice-presidente da entida-
de relata, com convicção, que as
aulas presenciais deveriam ter
voltado antes. Todavia, as pes-
soas que estavam coordenando
a epidemia decidiram pela
orientação de retomar as aulas
de forma gradativa porque a
pandemia não foi linear. Para
ele, o ideal era que a retomada
tivesse acontecido no começo
do ano, o que não foi possível no
Brasil em razão da gestão da
pandemia, que não garantiu
segurança epidemiológica.

Marcelo Costa afirma que o
prejuízo educacional existe e
está claro, além disso, a retoma-
da das aulas presenciais neste
segundo semestre se tornou
uma necessidade emergente
devido ao retrocesso escolar. “Já
havia problemas educacionais
antes da pandemia como, a
conectividade, acesso à tecnolo-
gia e falta de investimentos nas

escolas. A Covid-19 agravou o
processo de desenvolvimento
no aprendizado dos alunos,
mas vale lembrar que ninguém
esperava por uma doença tão
severa como essa”, diz. 

DESIGUALDADE PERMANECE 
Além dos dados sobre a

exclusão escolar na pandemia, o
estudo Cenário da Exclusão
Escolar no Brasil traz uma análi-
se aprofundada do cenário edu-
cacional brasileiro antes dela. De
2016 até 2019, o percentual de
meninas e meninos de 4 a 17
anos fora da escola no Brasil
caiu de 3,9% para 2,7%.

As desigualdades, no entan-
to, permaneceram. Em 2019,
havia quase 1,1 milhão de
crianças e adolescentes em
idade escolar obrigatória fora
da escola no Brasil. A maioria
deles, crianças de 4 e 5 anos, 384
mil, e adolescentes de 15 a 17
anos, 629 mil. Na faixa etária de
6 a 14 anos, eram 82 mil.

Segundo a especialista em
Educação, Simone Gonçalves, o
problema na Educação é muito
anterior à pandemia. “Não pode-
mos colocar o ônus todo nela,
porque estamos tendo prejuízos
na Educação e se continuar sem
base vamos permanecer no pre-
juízo. Faltam políticas públicas e

sociais voltadas para o setor. É
necessário encarar a escola como
um local do conhecimento cien-
tífico e aquisição do saber”, afir-
ma. A especialista enfatiza que a
falta de investimento educacio-
nal já é um uma fragilidade de
longos anos. “Não é só a pande-
mia, ela foi a cerejinha do bolo
para escancarar os problemas
educacionais acumulados”, diz.

Outra situação que Simone
relata que ficou clara durante o
período pandêmico é que os
alunos demonstraram não ter
domínio das tecnologias como
aparentemente tinham ter.
“Eles só sabem mexer nas redes
sociais. Apresentaram dificulda-
de imensa de acesso às aulas e
falta de habilidade para acessar
os aplicativos. Tem aluno tam-
bém que mal pegou em um
livro ou acessou as aulas. Esse
vai ter prejuízo para vida por-
que o que já tinha de dificulda-
de se potencializou”, conta. 

A especialista observa que,
atualmente, atrelado aos proble-
mas enfrentados para o desen-
volvimento educacional, as famí-
lias jogam para a escola a função
delas, que é a de educar os filhos.
Isso faz com que tudo tome pro-
porções maiores. “Já estávamos
lutando para trazer o aluno para
escola antes da pandemia e,
agora, a luta é bem maior. Falta,
em muitas famílias, a consciên-
cia de que o estudo é prioridade.
A escola tem tentado através da
busca ativa minimizar o gigan-
tesco impacto negativo que a
educação sofreu”, pontua. 

Acesso da criança
ao ensino retrocede

duas décadas e
crianças de 6 a 10
anos são as que
mais sofreram

impacto durante a
pandemia

N

RETROCESSO 
Crianças são as mais afetadas
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Busca ativa nas escolas 
A Busca Ativa Escolar é uma estratégia composta por uma

metodologia social e uma ferramenta tecnológica disponibilizadas
gratuitamente para estados e municípios. Ela foi desenvolvida pelo
Unicef, em parceria com a União Nacional dos Dirigentes Municipais
de Educação (Undime) e com apoio do Colegiado Nacional de
Gestores Municipais de Assistência Social (Congemas) e do Conselho
Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems). 

A intenção é apoiar na identificação, registro, controle e
acompanhamento de crianças e adolescentes que estão fora da
escola ou em risco de evasão. Por meio da Busca Ativa Escolar,
municípios e estados têm dados concretos que possibilitarão
planejar, desenvolver e implementar políticas públicas que
contribuam para a garantia de direitos de meninas e meninos.

A Busca Ativa Escolar reúne representantes de diferentes áreas,
educação, saúde, assistência social, planejamento, fortalecendo, dessa
forma, a rede de proteção. Cada secretaria e profissional tem um
papel específico, que vai desde a identificação de uma criança ou
adolescente fora da escola ou em risco de abandono, até a tomada
das providências necessárias para seu atendimento nos diversos
serviços públicos, sua matrícula e sua permanência na escola. 

Todo o processo é acompanhado pela ferramenta tecnológica,
que funciona como um grande banco de dados que facilita a
comunicação entre as áreas, armazena dados importantes sobre
cada caso acompanhado e apoia na gestão das informações sobre a
situação da criança e do adolescente no município e/ou estado. A
ferramenta pode ser acessada em qualquer dispositivo, como
computadores de mesa, computadores portáteis, tablets, celulares
ou celulares. Há também formulários impressos para facilitar o uso
dos profissionais que não têm acesso a dispositivos móveis.

Saiba mais

pela exclusão escolar

Marcelo Costa, vice-
presidente da Undime:
“Se o estudante fica
muito tempo sem ir à
escola, acaba perdendo
o entusiasmo”

Simone Gonçalves,
especialista em
Educação: “Não foi só a
pandemia, ela foi a
cerejinha do bolo para
escancarar os
problemas educacionais
acumulados”

Fotos: Divulgação



Da redação

professora Rita de
Cássia Ferreira,
superintendente do

Centro de Estudo, Pesquisa e
Formação dos Profissionais
de Educação da Seduc Goiás,
abriu a programação do
segundo dia do 3º Encontro
de Coordenadores Regionais,
Assessores Pedagógicos e
Assessores Financeiros da
Seduc Goiás. Rita fez um
balanço dos cursos de for-
mação já ofertados em 2021
e deu detalhes sobre as pró-
ximas capacitações. Uma
delas terá como tema o
Ensino Híbrido e a Inovação
no Ensino-Aprendizagem.  

A superintendente desta-
cou que o Centro de
Formação trabalha para
promover o aprimoramen-
to e a valorização dos pro-
fessores e demais servidores
da Secretaria de Educação
do Estado e, com esse foco,
tem oferecido formações
visando atender às necessi-
dades e demandas de for-
mação das redes estadual e
municipal de educação.

Bruno Marques Correia,
superintendente de Tecno -
logia, detalhou o cronogra-
ma de entregas de equipa-
mentos em 2021 e apresen-

tou algumas novidades para
o próximo ano. Entre as
ações deste ano, ele citou a
distribuição dos 69 mil chro-
mebooks para os estudantes
da 3ª série do Ensino Médio,
a implantação do sistema de
reconhecimento facial em
143 instituições de ensino
da rede pública estadual e a
entrega dos 800 laboratórios
móveis durante o encontro
com todos os gestores esco-
lares nos dias 4 e 5 de
novembro, em Goiânia.

A Superintendência de
Tecnologia trabalha no pro-
jeto de instalação de redes
Wi-Fi para atender todas as
unidades escolares da rede
estadual. O valor do investi-
mento é de R$ 145 milhões.
E em dezembro, segundo
Bruno, a Seduc Goiás come-
ça a receber os 10 mil com-
putadores de mesa (des-
ktops) que vão compor os
laboratórios fixos. Para
implantar o programa, o
Governo de Goiás investirá
R$ 4,7 milhões.

DIREITOS E VANTAGENS
Tais Manvailer, gerente

de Direitos e Vantagens da
Superintendência de Gestão
e Desenvolvimento de
Pessoas, ressaltou que na
próxima semana terá início

uma formação voltada às
coordenações regionais
para esclarecer as principais
dúvidas sobre aposentado-
ria, férias, licença médica e
progressões verticais e hori-
zontais, entre outros temas.

Na área de Direitos e
Vantagens, a secretária
Fátima Gavioli destacou que
o governo de Goiás quitou a
folha do mês de outubro no
último dia 28, já com o acrés-
cimo de R$ 500,00 referentes
ao Auxílio Aprimoramento
Continuado e do reajuste
para professores e servido-
res. O aumento salarial con-
cedido pelo governo de
Goiás foi de 4,52% para edu-
cadores P1, P2, do quadro
transitório e com contratos
temporários e de 7,20% para
P3, P4 e servidores adminis-
trativos, efetivos ou com
contratos.

Fátima Gavioli ressaltou
também a iniciativa do
governador Ronaldo Caiado
de isentar aposentados e
pensionistas, com venci-
mentos de até R$ 3 mil, da
cobrança dos 14,25%.
Aqueles que recebem acima
desse valor, o índice conti-

nua a ser cobrado apenas
sobre o excedente.  

ENERGIA SOLAR
O superintendente de

Segurança Escolar e Colégio
Militar, Mauro Ferreira
Vilela, explicou os critérios
que precisam ser observa-
dos para a implantação de
um CEPMG nos municípios.
Vilela também comentou
sobre o trabalho de mobili-
zação dos colégios da
Polícia Militar para a reali-
zação da Prova Brasil, com
destaque para a Busca Ativa.

Rodolfo de Oliveira
Afonso, superintendente de
Infraestrutura, apresentou
um balanço das obras em
andamento na rede pública
estadual. Segundo ele, de
943 projetos elaborados, 640
unidades escolares estão
com obras em execução e
184 instituições de ensino
estão recebendo mais de
um tipo de ação.

Rodolfo também escla-
receu as dúvidas dos coor-
denadores regionais nas
áreas de elaboração de pro-
jetos e licitação. Outro
assunto abordado foi o
programa de implantação
de energia solar nas esco-
las, medida que busca
reduzir o consumo de
energia elétrica e garantir
a autonomia energética
das instituições de ensino.

A primeira etapa do pro-
grama contemplará 51 esco-
las Padrão Século XXI. O
valor estimado do investi-
mento é de R$ 215.833,65. O
arquiteto Gustavo Veiga
Jardim, da Superintendência
de Infraestrutura, explicou
que um estudo inicial já está
sendo desenvolvido no
Colégio Estadual Helena
Nasser, em Formosa.

A programação do encon -
tro incluiu ainda as ações da
Superintendência de Educa -
ção Infantil e Ensino Funda -
mental, Superinten dência de
Ensino Médio, Superinten -
dência de Planejamento e
Finanças, Superintendência
de Desporto Educacional,
Arte e Educação, Subse cre ta -
ria de Execução das Políticas
Educacionais e Subsecretaria
de Governança Educacional.

O atleta Rafael Pereira
Uchôa, de 13 anos, con-
quistou o primeiríssimo
lugar no Taekwondo 53kg,
na final contra o Mato
Grosso. O atleta estuda no
Colégio Estadual São
Geraldo, de Goianira (CRE
Inhumas). Ele afirma que
essa é a melhor sensação
que uma pessoa possa sen-
tir “quero agradecer ao
meu mestre, ao governa-
dor de Goiás e à Secretaria
de Educação de Goiás por
me proporcionarem esse

momento tão importante
na minha vida”, finaliza o
atleta emocionado.

O técnico Francisco de
Assis não sabe onde guar-
dar tanto orgulho e grati-
dão “é uma grande conquis-
ta pra mim, me sinto reali-
zado e feliz por ajudar o
Rafael a realizar o sonho de
ser campeão”, diz o treina-
dor. Tanto o atleta quanto o
técnico participam pela pri-
meira vez dos Jogos Esco -
lares Brasileiros (JEB’s).

Outros atletas consegui-

ram medalhas nos no ter-
ceiro dia dos jogos. Na final
contra Santa Catarina,
Goiás ficou com a medalha
de prata conquistada pelo
atleta Divino Eduardo
Moreira da Silva. Ele com-
petiu na categoria 61kg, e
fez a plateia tremer de
emoção. Divino estuda na
Escola Estadual Marietta
Teles, (CRE – Goiânia), e
encheu o coração do seu
mestre Francisco de Assis, e
o nosso também de muita
alegria e orgulho!
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Os dois projetos foram destaques na
programação do encontro de
coordenadores regionais e de

assessores pedagógicos e
financeiros da Seduc Goiás

A

SUSTENTABILIDADE
Governo de Goiás inicia processo de implantação
de energia solar e de redes Wi-Fi

Serão entregues 800
laboratórios móveis 

Rafael Pereira Uchôa conquista primeiro 
lugar no campeonato

Estudante da rede estadual ganha ouro nos Jogos Escolares Brasileiros

Fotos: Divulgação 
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Fabiola Rodrigues

estes primeiros me -
ses da retomada das
aulas presenciais em

Goiás, poucos casos de Covid-
19 foram registrados no
ambiente escolar. O que levou
parte das instituições educa-
cionais a voltar a receber
todos os estudantes, desde
que sejam cumpridos os pro-
tocolos de segurança preconi-
zados pelo Comitê Operativo
de Emergência (COE). 

Na rede de ensino de
Goiânia, a retomada das
aulas presenciais para todos
os alunos se deu neste início
de novembro. É o que conta o
superintendente pedagógico
da Secretaria Municipal de
Educação (SME), Marcelo
Ferreira. “Os 5º e 9° anos estão
voltando, agora, presencial
com toda a capacidade que a
sala comporta, escalonada-
mente, e depois serão reto-
mados os demais anos”, diz. 

Essa flexibilização se deu,
segundo o superintendente,
devido ao baixo número de
casos de infecção por Covid-19
nas escolas. Desde a retomada
das aulas presenciais, que
ocorreu no dia 16 agosto, em
conjunto com o sistema remo-
to, 5% da comunidade escolar
se contaminaram. Os alunos
da rede municipal de Goiânia
voltaram a frequentar a escola
respeitando a capacidade de
50% da sala de aula.  

O superintendente relata
que, no início de setembro, as
aulas chegaram a ser suspen-
sas em algumas escolas nas
quais havia algum risco de
contaminação. Ele cita como
exemplo escolas em que
algum professor teve contato
com alguém que testou positi-
vo. Nesses casos, como medida
preventiva, as aulas foram
suspensas para evitar que esse
professor tivesse contato com
os alunos. “Houve paralisação
em algumas turmas, mas foi
um número muito pequeno.
Não tivemos nenhum caso de
surto nas escolas”, diz o supe-
rintendente.

Ele analisa que a retoma-
da foi extremamente positi-
va, considerando ainda que
muitos pais relataam que o
retorno à sala de aula fez
muito bem para os filhos.  O
superintendente acredita
que alguns protocolos de
segurança vão continuar,
mesmo com o fim da pande-
mia, pois se percebeu que a
eficácia deles proporciona
segurança na escola.

No município de Senador
Canedo, as aulas presenciais
da Educação de Jovens e
Adultos (EJA) foram as pri-
meiras a serem retomadas de
forma gradativa, seguida do
Ensino Fundamental e de
algumas atividades na
Educação Infantil. A gestora
pedagógica da Secretaria
Educação do município, Leila

Barbosa, conta que a volta foi
feita com cautela e reveza-
mento das turmas. Segundo
ela, nenhum professor foi
contaminado pelo coronaví-
rus até o momento. Todo o
corpo docente da rede de
ensino de Senador Canedo só
retomou as  aulas presenciais
depois das duas doses da
vacina contra a Covid-19 .
“Estamos voltando de forma
bem tranquila e positiva.
Retomamos com segurança e
equilíbrio para voltar em
2022 com força total”,  explica. 

Em Aparecida de Goiânia
a rede municipal voltou às
aulas presenciais no início
de agosto com 30% da capa-
cidade escolar e, agora,
ampliou para 50%. Segundo
a assessora da Secretaria de
Educação, Fernanda Costa,
na primeira semana da reto-
mada presencial instalava-se
um pânico se, por exemplo,
alguma pessoa espirrasse.
Mas esse momento já passou,
conta. "Com o apoio aos pro-
fessores eles foram ficando
mais tranquilos quanto à
questão da contaminação. A
Secretaria de Saúde sempre

tem nos dado suporte, fazen-
do testes de Covid-19 fre-
quentemente”, relata. 

Fernanda observa que não
houve registro de focos de
contaminação nas escolas da
rede municipal - nem entre
alunos nem entre servidores
da Educação - , mas se fossem
registrado o fato levaria ao
fechamento da unidade. “Na
nossa rede temos qcerca de 5
mil profissionais e quase não
tivemos casos. Talvez menos
de 5% de todo ambiente esco-
lar foi contaminado”, frisa.
Segundo a assessora, há gran-
de expectativa de que, no ano
que vem, o ambiente escolar
retorne à normalidade, conti-
nuando ainda a cumprir os
protocolos de segurança. 

ANÁPOLIS TEVE CASOS 
EM TRÊS UNIDADES 

A Rede de Educação de
Anápolis é composta por 107
unidades de ensino, que
atendem cerca de 36 mil
estudantes. Desde o retorno
às aulas presenciais, que se
deu no início de agosto com
50% da capacidade escolar,
somente três unidades de

ensino registraram casos de
Covid-19, mas todos sem
complicações graves. Essas
unidades permaneceram
fechadas pelo período de 14
dias nos meses entre setem-
bro e outubro.

Visando o retorno das
aulas presenciais, a SME reali-
zou várias ações em conjun-
to com a Secretaria de Saúde
para garantir segurança a
toda a comunidade escolar.
Foi elaborado um plano para
o retorno às aulas presen-
ciais, que contou com o
apoio de técnicos que orien-
taram as equipes das unida-
des de ensino sobre o proto-
colo de biossegurança e o
protocolo de manejo.

Para dar mais segurança
aos profissionais e estu-
dantes, a SME também dis-
ponibilizou às unidades
equipamentos de proteção
individual e materiais
como tapetes sanitizantes,
termômetros digitais, dis-
pensers de álcool e sabão,
além de lavatórios para
higienização. Atualmente a
Rede já atende 60% dos alu-
nos de forma  presencial. 

Escolas municipais e estaduais
aumentam capacidade dos alunos em

sala de aula, chegando até 100%

N

COVID -19

Retomada das aulas presenciais tem
baixos índices de contaminação

Na Rede Estadual em Goiás,
70% dos mais de 530 mil estu-
dantes já estão frequentando
a sala de aula de forma pre-
sencial. As aulas começaram
dia 2 de agosto, com 50% da
capacidade escolar. Agora,
parte das escolas já chega a
atender 100% dos alunos.

A superintendente de
Organização e Atendimento
Educacional da Secretaria de
Estado da Educação (Seduc),
Patrícia Coutinho, afirma que,
nos poucos casos de Covid-19

registrados nas escolas esta-
duais, a contaminação não se
deu no ambiente escolar.
Todos foram rastreados e ficou
confirmado que a contamina-
ção aconteceu na família.
Segundo ela, a escola é um
local seguro e controlado devi-
do serem cumpridos todos os
protocolos. “Até agora foram
poucos casos. Tivemos menos
de 5% de infectados. Temos
rastreado ponto a ponto, caso a
caso e todas as medidas são
previamente acionadas”, decla-

ra.
A Seduc tem um monitora-

mento diário e todos os casos
suspeitos são acompanhados.
Caso identificado alguma
situação de contágio, imedia-
tamente a regional é acionada
e a Seduc também acompanha
o contaminado. De acordo
com a  superintendente, o
ensino presencial ajuda o
aluno a aprender mais rápido.
Para ela, esse retorno ajuda a
acelerar o desenvolvimento do
estudante, já que isso impacta

até mesmo na parte emocio-
nal do aluno, gerando relacio-
namento e engajamento. 

Patrícia acredita que para o
próximo ano a retomada será
integral de todo ambiente
escolar. “Nossa expectativa é
que a partir do dia 19 de janei-
ro de 2022 retornaremos com
100% dos nossos estudantes
em sala de aula. Sabemos que
o protocolo ainda vai perma-
necer, assim como os cuida-
dos, mas acreditamos em uma
retomada integral dos alu-

nos”, pontua.  Patrícia Coutinho,
superintendente da
Seduc: “Nossa
expectativa é que em
janeiro de 2022
retornemos com 100%
dos nossos estudantes
em sala de aula”

Fotos: Divulgação

Marcelo Ferreira,
superintendente 
da SME de Goiânia: 
“Não tivemos 
nenhum surto”

Fernanda Costa,
assessora da SME de
Aparecida: “Na nossa
rede temos quase 5 mil
profissionais e quase
não tivemos casos”

Leila Barbosa, gestora
pedagógica da SME de
Senador Canedo: “Todos
os professores
retomaram com as duas
doses da vacina

Rede estadual já está atendendo 
70% dos alunos presencialmente 



Sesc realizará neste
mês o Seminário Na -
cional de Arte e

Educação, que colocará em
debate questões relaciona-
das aos diversificados modos
de mediação e desenvolvi-
mento cultural. Além das
mesas de debate, o evento
contará com cursos on-line
que abordarão temas como
racismo nas redes, arte públi-
ca, cinema e educação, entre
outros. Interessados em par-
ticipar podem se inscrever

até o dia 15 de novembro. As
aulas serão transmitidas
pela plataforma Teams e
ocorrerão no período da

manhã nos dias 23, 24 e 25 de
novembro. Todo o evento é
gratuito e ocorrerá em for-
mato virtual.

O

SEMINÁRIO 

INFÂNCIA

Pensando nesse direito
fundamental das crian-
ças, que é garantido por
lei, o Movimento Unidos
Pelo Brincar e a Aliança
Pela Infância lançou um
guia para mobilizar cida-
dãos e gestores públicos,
incluindo a Semana
Mundial do Brincar, no
calendário oficial dos
municípios brasileiros.
As crianças são atores
sociais, cidadãos e sujei-
tos de direitos, dentre eles
o de brincar, previsto no
Artigo 31 da Convenção
dos Direitos da Criança e

do Adolescente, de 1989, e
no Estatuto da Criança e
do Adolescente, de 1990. 

Inicialmente, as inscrições
do exame foram até 14 de
julho deste ano. No entanto,
estudantes, entidades estu-
dantis e partidos políticos
passaram a questionar a redu-
ção no número de inscritos.
Em setembro, após decisão do
STF, o pedido de isenção foi
reaberto, gerando esse “novo
grupo de inscritos” e, com isso,
foram recebidas 280.145
novas inscrições. Agora o
Enem 2021 registra 3.317.907
inscritos, excluindo os treinei-
ros, o que ainda é um número
baixo se comparado com
outras edições do exame. Essa
queda nas inscrições pode
fazer com que a concorrência

para ingresso no ensino supe-
rior seja menor. Pelo menos
naqueles que usam apenas a
nota do Enem mais recente,
como acontece no Sistema de
Seleção Unificada (Sisu). É
importante lembrar que o
Enem seriado seria aplicado

pela primeira vez neste ano,
no entanto, foi adiado e
segue sem previsão de quan-
do vai ocorrer. Essa queda foi
principalmente nas classes
mais baixas, o que foi motiva-
do pela diminuição da con-
cessão de isenções.

Movimento pede que ação de
brincar seja instituída por lei

INCLUSÃO

A Rede Municipal de
Ensino de Senador Canedo
está atendendo cerca de 750
crianças, que possuem
algum tipo de necessidade
educacional especial. Para
que alcancem o aprendiza-
do esperado, elas são acom-
panhadas por profissionais

com formação específica e
continuada responsável por
atender as especificidades e
mediar às ações pedagógicas
aos alunos. Interação, dinâ-
mica lúdica e muito amor
são oferecidos pelos profes-
sores destinados a cuidar
desses alunos.

Estudantes com necessidades
especiais são bem atendidos 

RETOMADA

A Secretaria Municipal de
Cultura (Secult) anuncia a
volta do Chorinho, agora, em
formato itinerante. Neste
primeiro mês, o evento
acontece no Centro Cultural
Estação Cultura, a Antiga
Estação Ferroviária, no
Centro. Em dezembro, será
no Palácio da Cultura, no
Setor Universitário.

O projeto Chorinho já
virou tradição na agenda
cultural dos goianienses. O
evento cultural acontece
desde 2003 com a proposta
de reunir o público para um
evento de rua, democrático.
“Fizemos algumas adapta-
ções para expandir o Cho -
rinho para outros polos da

Cultura. Nossa intenção é
fazer com que ele chegue
cada vez mais perto das pes-
soas e continue levando a
alegria da música para
quem acompanha os shows
de grandes nomes da cena
cultural de Goiânia”, afirma
o secretário municipal de
Cultura, Zander Fábio.

As atrações estão previs-
tas até 17 de dezembro, con-
forme cronograma no site
da Prefeitura de Goiânia.
Todos os eventos são gratui-
tos e seguem os protocolos
de prevenção à Covid-19,
conforme orientações da
Secretaria Municipal de
Saúde, bem como os decre-
tos municipais oficiais.

Chorinho está de volta 

Educação
EM FOCOFabiola Rodrigues fabyjornalist@gmail.com
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ENEM 

A Secretaria Municipal de
Educação (SME) entregou o
primeiro Laboratório Maker
da Rede Municipal de
Ensino na Escola Municipal
Alice Coutinho. O espaço
integra o programa Smart
Educação e foi idealizado
por meio de uma parceria
com o Sesi Planalto. 

Com a entrega do novo
espaço, a SME propõe ofere-
cer serviços inovadores de
tecnologia na área da edu-
cação e formação digital
nas instituições de ensino.
Além da inserção de
ambientes informatizados,
alunos da Rede Municipal

serão incentivados a parti-
cipar de projetos que
desenvolvem o interesse
por Ciência e Robótica.

A previsão da SME é
implantar dez Laboratórios
Makers na Rede Municipal de
Ensino nos próximos meses.
O objetivo dessa proposta é
incentivar a criação de aplica-
tivos, projetos de robótica,
games e brinquedos.

Alunos da EM Alice Couti -
nho foram premiados na
Olim píada Brasileira de
Robótica e participaram do
maior evento de inovação
educacional da América
Latina, o Let’s Go Festival.

TECNOLOGIA 
Escola goianiense ganha primeiro Laboratório Maker

a Período de inscrições: 01 a 15/11
a Período de realização: 23, 24, 25/11
a Horário de realização: 10h às 12h
a Plataforma de realização: Teams
a Formulário de inscrição: 
https://www.sesc.com.br/noticias/cultura/seminarioarteeducacao/

SAIBA MAIS

Exame registra menor número de inscritos

Abertas inscrições para cursos
de Arte e Educação
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