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ENTREVISTA

Segundo o presidente, está sendo preparado o valuation da empresa, que
irá avaliar seu valor de mercado para que o governo possa definir seus rumos,

inclusive a venda ou não das ações.

“Um dos caminhos da
Iquego é trazer a iniciativa
privada para dar uma nova
gestão para a empresa”

Vereadores correm
para aprovar projeto
até 1º de outubro

Projeto prevê redução do ISS de 5% para 2%. O
prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, entregou
pessoalmente a proposta de modernização do
Código Tributário aos vereadores. Página 6
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Pandemia aumenta 
distúrbios psicológicos

Divulgação
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Pré-candidatos defendem
harmonia entre poderes
Enquanto presidente da OAB nacional pede
investigação sobre financiamento de protestos,
postulantes em Goiás falam em equilíbrio e
respeito ao STF. Página 8

ELEIÇÃO OAB

Muito além dos 
doces e temperos
Depois de ser capital do alho e dos doces, o município
registou um desenvolvimento industrial acelerado.
Até agosto de 2021, já houve o registro de 77 novas
empresas na cidade. Página 9

NERÓPOLIS
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Tribuna do Planalto

Nível de proficiência abaixo do
mínimo em Português e Matemática
passou de 50%, antes da pandemia,
para 71% um ano depois. Página 13Página 7

CRISE INSTITUCIONAL 

Major Vitor Hugo,
ex-líder do
governo na
Câmara, disse que
Bolsonaro pensou
no país, nos mais
pobres, em nossa
economia e em
nosso futuro.

Deputados bolsonaristas
aplaudem carta à nação
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O desafio na retomada 
das aulas presenciais

Com o início do isolamento social,
em 2020, houve aumento de 50% nos

quadros de depressão e 80%, nos
casos de ansiedade no Brasil.

Modalidade cresce 
380% em dez anos

ENSINO A DISTÂNCIA

Página 15

Especialista em Educação, Gabriel
Corrêa critica a regulação frouxa e o 
sistema de avaliação, que não permitem
aferir a qualidade da formação.
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Curta e compartilhe
nossas redes sociais

Todes, todxs, tod@s, todas e todos.
O uso do chamado “gênero neutro”
está acontecendo em empresas, uni-
versidades, escolas, algo que vem
ocorrendo há alguns anos e foi
impulsionado, principalmente,
pelas redes sociais e publicidade.
Marcas que se posicionam como
mais modernas, inclusivas e com
políticas de diversidade decidem
pelo uso de ‘e’, ‘x’ e ‘@’ em vez de usar
marcadores de masculino e femini-
no, para contemplar os indivíduos
não binários que não se identificam
com os dois gêneros pré-definidos.

Na área acadêmica, por exem-
plo, o uso de “car@s” em e-mails e
documentos ocorre há pelo menos
dez anos. Em outros contextos, dis-
seminou-se o uso do “x”. Quais são
os problemas dessas duas marca-
ções? Qualquer dispositivo que se
valha de áudio não consegue iden-
tificar o som a ser pronunciado ao
se deparar com “todxs”. Então, pas-
sou-se a adotar a forma ‘e’ para
marcar o “gênero neutro”.

Esse breve percurso não se pre-
tende científico, mas aproveito o
espaço para esclarecer o papel do
linguista, cientista da linguagem,
pouco consultado quando a polê-
mica surge ou quando empresas e
outras instituições decidem ou
não pelo uso da linguagem inclusi-
va. Nosso papel como estudiosos
dos fenômenos da língua não é ser
normativo para determinar se
devemos usar uma forma ou
outra, mas sim estudar como é a
ocorrência desses marcadores nas
suas mais variadas formas, contex-

tos de fala ou escrita, tipos de pala-
vras em que a variação ocorre e
articular com o sistema da língua.

Vale pontuar também que nada
é neutro em linguagem, por isso
você lê o termo “gênero neutro”
neste texto marcado entre aspas.
Quando uma marca escolhe usar o
‘e’ em palavras de seus posts, comu-
nicados ou campanhas, ela se filia a
um discurso inclusivo, em prol da
diversidade. Há, inclusive, empresas
que usam o “todes”, mas que não
tem políticas inclusivas efetivas,
não só para LGBTQIA+, mas tam-
bém para as mulheres, os negros, as
pessoas com deficiência. E essa é
sempre a ponderação que faço
quando sou consultada sobre usar
ou não o “e”: em que medida há prá-
ticas inclusivas e em que medida é
só colocar esse marcador não biná-
rio na língua e o discurso não refle-
tir a prática? Porque o essencial é
que a escolha linguística acompa-
nhe as práticas culturais da institui-
ção e da sociedade como um todo. 

O tema do tal “gênero neutro”,
que, na verdade, é sobre linguagem
inclusiva é, no mínimo, polêmico,
porque ainda existe um imaginá-
rio de que a língua é imutável,
como se ela fosse uma joia precio-
sa, muito associada à gramática e a
chamada “norma culta”. Como
Marcos Bagno e tantos outros lin-
guistas afirmam, a língua não pode
ser usada como instrumento de
exclusão. A língua é viva, complexa,
inclusiva, diversa, uma atividade
interativa e, portanto, feita pelos
falantes nos contextos de uso.

Negar ou criticar os usos é assu-
mir uma postura normativa em
relação à língua.  Especificamente,
sobre o uso de termos inclusivos e
marcadores não binários nas pala-
vras, é importante pontuar que,
desde 2005, circulam documentos
elaborados por órgãos públicos de
diferentes estados que estimulam
uma linguagem menos excludente.

Língua e sociedade caminham
e se transformam mutuamente e
as escolhas linguísticas não são
um retrato, mas um trato do
mundo. Ao escolher por “todes”,
“todas e todos” ou “todos”, revela-
mos nossa visão de mundo, nossa
forma de lidar com ele, por meio
das palavras, a identidade que que-
remos projetar para as pessoas
com quem interagimos.

Não há neutralidade no uso da
língua, o que precisa haver são prá-
ticas inclusivas, menos preconcei-
to e julgamento, mais abertura às
mudanças na língua e na socieda-
de. Discutir o uso de “todes” é a
ponta do iceberg.

Vivian Rio Stella é doutora em
linguística pela Unicamp, com
pós-doutorado pela PUC-SP e
especialista em comunicação. 

Com o início da vigência da
Lei Geral de Proteção de Dados,
se tem conhecimento de que
muitas empresas estão sendo
alvos de hackers que efetuam
sequestro de dados e ou apro-
priação dessas informações.

As empresas devem se
acautelarem com segurança
cibernética para evitarem
sofrer as sanções da Lei, e que
são muito rigorosas.

Com o advento da pande-
mia pela Covid-19, o aumento
de trabalho em home office foi
vertiginosamente crescente, e

por meios de ferramentas
diversas utilizadas pelas
empresas. Muitas destes recur-
sos não apresentam uma segu-
rança cibernética para evitar
invasões, colocando os servido-
res de dados das empresas vul-
neráveis a estes ataques.

Vale ainda destaca que o
aumento de e-mails malicio-
sos teve uma enorme circula-
ção a todos. Estas mensagens
trazem em seu conteúdo ou
anexo, um arquivo executável
que insere no sistema do
usuário que o abriu, vírus que

assumem o papel de transmi-
tir ao seu desenvolvedor
dados de acesso em contas
bancárias, acessos remotos em
servidores, senhas, cartões de
crédito entre outras informa-
ções que são acessadas pelo
usuário vítima inicial.

Por que vítima inicial? Pois é
por este usuário que se espa-
lham a invasão as portas de
comunicação e assim permitem
o sequestro de dados, copiarem
os dados ou mesmo, se mante-
rem no comando dos servidores.

Parece  f i lme de f icção,

mas é a vida real que esta-
mos dia a dia avaliando.

Todo o tipo de empresa que
trata de dados de seus clientes
deve reforçar ao máximo a segu-
rança cibernética bem como,
treinamento de seus funcioná-
rios e colaboradores com rela-
ção as armadilhas que estes hac-
kers preparam a todos.

A LGPD é rígida e possui san-
ções pesadas para aqueles que
negligenciarem com a segurança
dos dados de seus clientes, por-
tanto, devem sempre estar aler-
tas senão sofrerão com as conse-

quências dos hackers e da Lei.

Paulo Eduardo Akiyama 
é formado em economia 

e em direito. Atua com ênfase
no direito empresarial e direito

de família.

ARTIGO

ARTIGO

Linguagem inclusiva:
da vida para a língua

Ataques cibernéticos x LGPD

EDITORIAL

Enfim, uma 

epois de chegar a ter 100% das UTIs
de Covid-19 ocupadas, em março
deste ano, a rede estadual de saúde

do estado de Goiás registrou, na sexta-feira,
10, a menor taxa de ocupação de leitos do
ano: média móvel de 53%.

A redução reflete o avanço da vacinação.
Até o momento, 61,46% da população goia-
na ou 4,3 milhões de pessoas já estão par-
cialmente imunizadas e 28,8%, já recebe-
ram as duas doses ou a dose única.

Estamos chegando ao fim da pande-
mia? Provavelmente, não. O que nos obri-
ga a manter o distanciamento social e o
uso correto das máscaras.  Além das
outras variantes que passaram a circular
no país e das que podem vir a surgir no
futuro, estão em discussão a necessidade
de doses de reforço das vacinas e a anua-
lidade da imunização. 

Mas os novos desafios não reduzem a
importância da grande notícia que é a
redução pela metade da taxa de ocupação
das UTIs, que alimenta nossa esperança de
que tudo isso vai passar. Mas já não faze-
mos previsões de quando frente à capaci-
dade de adaptação do vírus. 

Mas enquanto a pandemia dá uma tré-
gua, outro problemas se avizinham. A crise
hídrica levou o governo de Goiás a baixar
um decreto determinando a diminuição do
consumo de energia elétrica em até 30%,
em órgãos públicos estaduais. 

Sejamos resilientes.

D
boa notícia!



iderados pelo deputado Paulo Cezar Martins, os emedebistas
defensores de candidatura própria ao governo realizaram na
sexta-feira reunião para, além de reafirmar o desejo de lançar

candidato, garantir que o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo
Mendanha, não deixe o partido, como revelado por ele a aliados mais
próximos caso seja confirmada a aliança com
o DEM, que dará ao MDB espaço ma
chapa majoritária do governador
Ronaldo Caiado. Martins cobrou
de Mendanha para que assuma
realmente a frente do
movimento pró-candidatura,
por ser ele, após a
aproximação do presidente
Daniel Vilela com o governo,
“a única esperança para o
partido”. Ele ressaltou que a
primeira batalha que o grupo
terá de vencer nesta eleição
é a luta interna contra a
influência caiadista.
Mendanha, por sua
vez, adotou
discurso semelhante
ao do PSDB para
acusar o atual
governo de ter
como projetos
“apenas
mudar o
nome do
que já
estava pronto.”
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Reduzir despesas
Outro desgaste que o governo

do estado terá com os servidores
públicos é o corte de 50% das
autorizações para atendimentos
médicos, anunciado pelo Ipasgo,
que tem atualmente mais de 600
mil usuários, entre servidores e
familiares.

UEG
A Associação dos Docentes da

UEG (ADUEG) se reuniu com a
deputada estadual Adriana
Accorsi (PT) para pedir apoio a
reivindicações como
progressões e promoções por
titularidade.

Poder de compra
“Tem ainda uma discrepância

salarial entre os servidores da
instituição, o último reajuste
salarial foi em 2013, o que gera
54% de perdas”, diz a deputada.

DEMolidor
Muitos pré-candidatos a

deputado estadual que querem
estar ao lado Ronaldo Caiado
(DEM) nas eleições do próximo
ano resistem a disputar pelo
partido do governador, visto que o
quociente será muito alto. O
mesmo acontece no MDB, seja de
qual lado ele estiver.

Pelo quinto
De Caldas Novas, o ex-prefeito

Evandro Magal (Progressistas)
quer voltar à Assembleia em 2022.
Se eleito deputado estadual, o
mandato, assim como o de 2011,
poderá ser trampolim para tentar
novamente a Prefeitura do
município. 

Fica em Goiás
Eleito para dois mandatos de

estadual, Magal fala em disputar
cadeira na Câmara dos Deputados,
mas aliados garantem que ele não
tentará dividir os votos do
município com Magda Mofatto
(PL), que tentará a reeleição a
federal.

Ô louco, meu
Com o fim do quadro

Videocassetadas do Faustão, com a
estreia de Luciano Huck no
programa dominical, quem sentir
saudades é só visitar os perfis do
deputado federal Delegado Waldir
(PSL) nas redes sociais. Ele destina
boa parte de seu tempo para
publicar vídeos semelhantes.

THIAGO QUEIROZ thiagonqueiroz@gmail.com

SOCIAL > Substituto do Renda Cidadã, o programa Mães de Goiás, do
governo estadual, já fez a entrega de 2,8 mil cartões a mães nos municípios
de Itaberaí, Jaraguá e Anicuns. Ao todo, 100 mil famílias em
vulnerabilidade social serão atendidas com o auxílio de R$ 250 por mês . O
auxílio é destinado a mulheres com filhos de zero a 6 anos de idade.

1 Turismo
Com novo decreto da
Prefeitura de Goiânia,
hotéis, pousadas e
congêneres da capital
podem funcionar com
o limite de 80% da
capacidade.

2 Moda
A Agência Municipal
de Turismo e Lazer de
Goiânia (Agetul) e os
lojistas da Região da
44 já realizam estudo
para fomentar o
turismo da moda.

3 Nova 44
Querem tornar a 44
mais inovadora e
acessível, com
modernização das vias
públicas da região que
mais cresce no
segmento de moda.

L

Torneira fechada
O Tribunal de Contas do

Estado (TCE-GO) vai instaurar
procedimento para
acompanhar as medidas
adotadas pelo Estado no
enfrentamento da crise
hídrica. A fiscalização
avaliará as providências
adotadas pela Secretaria de
Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento
Sustentável (Semad) e pela
Saneago.

Gota a gota
O foco será no que diz

respeito à suficiência e
adequação dos reservatórios
de água, definição de
diretrizes e qualidade da
articulação para a segurança
hídrica, além dos planos de
médio e longo prazos para
recuperação da capacidade
das bacias prioritárias ao
abastecimento.

Retardatários
A exemplo de Goiânia, a

Prefeitura de Senador Canedo
lançou o Refis 2021, para os
contribuintes com débitos
municipais possam renegociar
e ter até 100% de desconto em
juros e multa para o pagamento
à vista. A medida beneficia,
muitas vezes, os maus
pagadores e reduz a
arrecadação.

Saúde da mulher
Passou a ser lei em Goiás o

reconhecimento da atuação
das doulas como atividade
essencial em períodos de
calamidade pública,
sobretudo no atual momento,
além de garantir assistência
de alta qualidade durante a
gestação, parto e puerpério. O
projeto é de autoria do
presidente da Assembleia,
deputado Lissauer Vieira (PSB). 

Anticerol
Também de Lissauer, foi

sancionada pelo governo a lei
que proíbe a fabricação,
comercialização e depósito de
determinados materiais
cortantes (cerol), bem como sua
utilização nas linhas de pipas
ou similares. Em caso de
infração, a multa vai de R$ 500 a
R$ 2 mil.

Saúde
O secretário de Saúde de

Goiás, Ismael Alexandrino,
participou de evento realizado
pela UFG. O Innovation Hub in
Point of Care Technologies. Foi
implementado, em parceria
com o Merck Life Science, um
centro de prototipagem e
treinamento para testes
rápidos.

Fotos: Divulgação

Ala do MDB resiste à
composição com o DEM
e luta para segurar
Mendanha no partido



A Indústria Química do
Estado de Goiás (Iquego)
chegou a ter sua liquidação
determinada por decreto,
em 2016, que foi revogado.
Como se encontra a saúde
financeira da empresa?

A Iquego não passou por
um processo de liquidação. O
governador recebeu as
empresas com muitas difi-
culdades e pediu que fizésse-
mos um estudo em todas as
estatais para saber o cami-
nho para que tivessem saúde
financeira.  A Iquego partiu
para ter um mínimo de inde-
pendência financeira e avan-
çamos muito no primeiro
ano, diminuindo considera-
velmente o repasse do gover-
no. No segundo ano conse-
guimos quase zerar esse
repasse, reduzindo-o em
mais de 90% e a empresa se
custeando por conta própria.
No terceiro ano estamos con-
seguindo avançar. Estamos
preparando alguns chama-
mentos públicos na área de
luvas cirúrgicas, aumentan-
do o portfólio da empresa
para que ela possa ter saúde
financeira. Também estamos
em um processo de valua-
tion (termo em inglês para
avaliação de empresas) para
que possamos saber seu
valor de mercado se, porven-

tura, tomar a decisão, ao lado
do governador, de vender ou
não as ações da Iquego. Do
que recebemos, a empresa
avançou e estamos prepa-
rando-a para aumentar o
portfólio e ter saúde finan-
ceira para não depender do
aporte do governo. Quando
assumimos, pegamos uma
indústria que há 13 anos
tinha balancetes negativos e
há 10 anos sobrevivia de
repasse do governo.
Diminuímos muito o custeio
da empresa, aumentando a
eficiência em relação à ges-
tão. A Iquego já foi muito
forte, terceiro laboratório ofi-
cial do Brasil a fornecer para

o Ministério da Saúde, che-
gou a ser uma empresa que
fomentava o sistema de
saúde não só em Goiás, mas
no Brasil todo, e que pega-
mos sucateada e quebrada,
com muitos problemas no
maquinário e o Ministério da
Saúde pedindo devolução de
mais de R$ 13 milhões por-
que não tinha cumprido
seus objetivos. Com a gestão
do governador Ronaldo
Caiado e a nossa à frente da
Iquego, tiramos mais de R$
10 milhões de devolução ao
ministério.

Assim que assumiu, o
senhor falou da possibili-
dade de realizar um pre-
gão internacional para a
contratação de PPP, com o
objetivo de modernizar o
parque fabril da empresa.

Isso avançou?
Estamos preparando o

valuation da empresa, deta-
lhando os dados da melhor
forma possível para apre-
sentar ao mercado e,  ao
lado do governador, tomar
essa decisão. Um dos cami-
nhos que a Iquego pode ter,
por ter as prerrogativas de
um laboratório público, é
trazer a iniciativa privada
para, junto com o poder
público, dar uma nova rou-
pagem, uma nova gestão.
Mas para atrair algum par-
ceiro privado ele não pode
chegar  aqui  e  ver  uma
empresa com 13 anos de
balancetes negativos e há
10 anos sendo fomentada
pelo Estado. Precisa ter o
mínimo de assepsia fiscal
para que essa  parceria
seja desejada.

A privatização está des-
cartada?

A Iquego tem algumas
particularidades em sua lei de
criação e, na privatização, ela
deixa de ter seu principal
ativo, que é ser um laborató-
rio oficial que pode fornecer
para o Sistema Único de
Saúde (SUS). A ideia é trazer
um parceiro privado. O gran-
de problema que havia com
as outras PPPs era a falta de
confiança na administração
anterior. Hoje, temos um
governador em quem a ini-
ciativa privada confia, sabe da
seriedade de Ronaldo Caiado.
Exatamente por essa seguran-
ça acreditamos que iremos
ter vários parceiros interessa-
dos em fazer parceria com a
Iquego, para que a empresa
possa atender o sistema de
saúde como sempre o fez.

ENTREVISTA
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Presidente da Iquego e do PRTB

Denes
Pereira

A cobrança
para que a

Iquego produzisse
vacina vem de
pessoas que não
sabem o quão
complexo é ter uma
planta para
fabricação de
imunizantes.

“
”

Desde que assumiu a presidência da
Indústria Química do Estado de Goiás
(Iquego), Denes Pereira trabalha para

reduzir a dependência da empresa de recursos do
governo, que foi de 100% em 2019. Hoje, o labo-
ratório reduziu os repasses em mais de 90% e se
prepara para lançar novos produtos de medição
de glicose em parceria com uma empresa chine-
sa. Mas segundo o gestor, o melhor caminho
para a estatal seria uma Parceria Público-
Privada (PPP) que partilhasse a administração
da empresa, que estava com sua fábrica paralisa-
da há mais de sete anos e chegou a ter sua liqui-
dação anunciada no governo passado.

O

parceria com
a iniciativa
privada”

“Um dos
caminhos da
Iquego é a

Fotos: Tribuna do Planalto
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Quais produtos estão

sendo fabricados pela
Iquego?

Temos uma parceria e
estamos finalizando a trans-
ferência de tecnologia com
uma empresa de Taiwan para
produção do glicosímetro e
de uma fita de medição de
glicose, para atender mais de
200 prefeituras no Brasil.
Depois de sete anos paralisa-
do, o parque fabril voltou a
ter uma máquina funcionan-
do, atendendo à demanda da
Covid-19, para a fabricação do
álcool gel. As dificuldades de
mercado, de importação, de
preço do dólar dificultaram a
operação, mas atendemos
algumas prefeituras e tam-
bém o próprio estado.

Com a pandemia foi
muito cobrado do labora-
tório alguma ação de
socorro para a área da
saúde. O que a Iquego teria
condições de fazer?

É uma falsa ideia que
todos têm de que, por ser um
laboratório público, no outro
dia deveria estar fabricando
vacinas. Nós temos dois labo-
ratórios centenários no
Brasil que têm esse potencial,
essa expertise e vocação:
Instituto Butantan e
Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz). A Iquego, como
outros laboratórios públicos,
não tem essa vocação, nunca
fabricou vacina. O governa-
dor Ronaldo Caiado esteve
com o ministro da Saúde,
Marcelo Queiroga, deixando
a empresa à disposição. Para
produzir vacinas, o ministé-
rio teria de preparar uma
nova planta praticamente do
zero e isso é muito complexo.

A previsão é de que a
vacina contra a Covid-19, a
exemplo da influenza,
tenha que ser aplicada
anualmente. Seria interes-
sante para a Iquego passar
a fabricar o imunizante?

Sem sombra de dúvida.
Nós conhecemos muito
pouco sobre o que esse vírus
vai trazer para o mundo nos
próximos anos. Por isso
mesmo, o governador
Ronaldo Caiado disse ao
ministro Queiroga que temos
um laboratório público, que
ainda não tem expertise,
nunca fabricamos vacinas,
mas está à sua disposição.
Não é uma coisa do dia para
noite, mas não é uma coisa
que saiu do radar da Iquego.

O PRTB em Goiás, inde-
pendentemente das com-
posições nacionais, vai
caminhar com Ro nal do
Caiado nas eleições de
2022?

Sim. O PRTB, em nível
nacional, é o partido do vice-
presidente da República, o
general Hamilton Mourão, e
ele nos dá total condições e
liberdade de decidir os
rumos do partido no estado.
Em Goiás, fizemos aliança
com o governador Ronaldo
Caiado, elegendo dois depu-
tados estaduais. Estamos aju-
dando o governador a devol-
ver Goiás aos goianos e o tra-
balho do partido é para con-
tinuar com o governador na
próxima eleição.

O PRTB busca algum espa-
ço na chapa majoritária?

Todo partido que não
entra no campo para jogar
está fadado ao fracasso. O
PRTB não é diferente. Vamos
preparar uma chapa de depu-
tado estadual das mais com-
petitivas do estado para
dobrar a nossa bancada;
temos dois deputados e
vamos trabalhar para eleger
quatro. Na eleição passada,
faltaram menos de 1,2 mil
votos para eleger um deputa-
do federal no PRTB e, nessa
eleição, acredito que iremos
eleger um deputado federal
em Goiás. Se temos chapa
completa para deputado
estadual e federal, evidente-
mente que o partido quer
participar das composições
da chapa majoritária. Mas
sabemos também que o
governador está muito bem,
que a maioria dos partidos
está procurando estar ao lado
dele, em razão da gestão exi-
tosa que tem feito, mas acre-
ditamos que com uma chapa
com 62 candidatos a deputa-
do estadual e 26 a deputado
federal temos como pleitear
também o espaço, seja de
suplente de senador, para
estar ao lado do governador
na próxima eleição.

Qual a visão do PRTB
sobre a aproximação do
governador com o MDB e a
possível ocupação da vice
por Daniel Vilela?

Na última eleição, o gover-
nador Ronaldo Caiado tinha
o apoio de poucos prefeitos e
a maioria dos partidos eram
considerados partidos meno-
res. Tivemos a satisfação de
começar esse projeto ao lado
do governador, conseguimos
aglutinar vários partidos na
coligação e o PRTB foi prota-
gonista nesse trabalho.
Sabemos que, em eleição,
temos que ciscar para dentro.
O MDB é um partido forte em
Goiás, que tem raiz muito
forte no estado, mas que hoje
não tem o protagonismo
que sempre teve. Não
tem mais a Prefeitura
de Goiânia e esta-

mos vendo que o prefeito de
Aparecida de Goiânia quer
procurar um novo caminho.
É extremamente importante
para o governador ter o MDB
apoiando sua reeleição, mas
não necessariamente precisa
ser na vice. O governador não
definiu se seria na vice, falou
que o MDB estaria na chapa
majoritária. O MDB, pela sua
pujança e grandeza, tem que
estar na chapa majoritária,
mas para a vice temos, além
do MDB, outros nomes
importantes e leais ao gover-
nador, que contribuíram
muito com o governo. Por
exemplo, o presidente da
Assembleia Legislativa de
Goiás (Alego), Lissauer Vieira
(PSB), um grande nome, um
jovem que surpreendeu a
todos na condução da presi-
dência da Alego e vem de
uma região extremamente
importante para o estado de
Goiás, que é Rio Verde.
Lissauer tem uma liderança
em relação aos deputados
estaduais muito grande. Dias
atrás ele demonstrou isso,
colocando 65 prefeitos em
Rio Verde. Eu não me lembro
de outro político colocar essa
quantidade de prefeitos em
determinado evento, fora de
eleição. É um player (indiví-
duo capaz de exercer
influência em um con-
texto político) muito
grande que acredito
que tem condição
de compor a chapa
do governador.
Mas a vice é uma
situação muito
específica, de
cunho pes-
soal, e acredi-
to que o
governador,
na hora

certa, vai ter a solução. O MDB
é muito bem-vindo na chapa
majoritária, mas o governa-
dor nunca disse que o parti-
do seria vice, deixou claro que
estaria na chapa majoritária.

E quanto à vaga para o
Senado, que vários parti-
dos estão pleiteando. Com
qual cenário o PRTB traba-
lha?

Nessa eleição terá só uma
vaga no Senado. O governa-
dor se preocupa muito com a
vida pregressa de quem está
ao lado dele e o candidato
que compor a chapa tem de
ter um histórico de seriedade
e de muita retidão. Não dá
para ter todo mundo na
chapa majoritária e muitos
partidos vão ter que ceder e
entender. 

A possível união do
MDB e o DEM pode levar à
convergência da oposição
com o intuito de apresen-
tar um candidato para dis-
putar a eleição contra
Ronaldo Caiado?

Eu vejo a oposição com
muitas dificuldades. Vemos
o ex-governador Marconi
Perillo tentando arrumar
esse candidato. Se ele estives-
se bem e a oposição estivesse
bem, ele não estaria atrás de
candidato. Ele seria o candi-
dato a governador. Isso mos-
tra a fragilidade da oposição.
Não se arruma um candidato
para enfrentar um governa-
dor bem avaliado como
Ronaldo Caiado do dia para a
noite. Marconi Perillo está
procurando um bode expia-
tório, um boi de piranha.
Quem é que vai ser o candi-
dato da oposi-
ção? O

partido que governou o esta-
do por quase 20 anos não
tem candidato a governador.

Qual a pretensão do
senhor para a próxima
eleição?

Eu estou muito focado
nas chapas de deputado esta-
dual e federal. Partido que
não tem parlamentar fica
fadado ao fracasso. O PRTB é
um partido que tem dois
vereadores na capital; somos
o quarto partido mais vota-
do na última eleição em
Goiânia; temos o deputado
estadual mais votado da
região Noroeste, o vereador
mais votado da região
Noroeste, uma região que
ajuda a definir a eleição em
Goiânia e também no estado
de Goiás. Porém, eu estou à
disposição do partido. O que
o partido entender e achar
que é necessário eu coloco
meu nome à disposição.

O partido é um dos que
correm o risco de não
atingir a cláusula de bar-
reira. O senhor acredita
que, nesta eleição, o parti-
do vai superar o exigido
pela legislação?

Na eleição passada, o
PRTB focou muito na eleição
presidencial e isso acabou
penalizando o partido em
relação à cláusula de barrei-
ra. Mas nesta eleição temos
uma grande estrela, que é o
general Mourão. Isso tem
ajudado bastante. Eu não
tenho dúvida nenhuma de
que o PRTB vai cumprir a
cláusula de barreira.
Sabemos que essa regra foi
colocada  pelos partidos
grandes, que queriam vender
para a população que tinha
que diminuir o número de
partidos, mas só estavam de
olho no fundo partidário.
Eles só pensam no dinheiro,
essa é a realidade dos gran-
des partidos.  Os maiores
partidos do Brasil são os que

estão mais envolvidos em
corrupção. O PRTB,

que tem 27 anos
de história,
nunca teve

nada que
o desa-
b o n a s -

se. 

O MDB é
um partido

forte em Goiás, mas
que hoje não tem o
protagonismo que
sempre teve. É
importante para o
governador ter o
partido apoiando sua
reeleição, mas não
necessariamente 
na vice.

”

“



Dayrel Godinho 

pós o prefeito de
Goiânia, Rogério
Cruz (Republicanos),

ir à Câmara Municipal entre-
gar pessoalmente a proposta
de modernização do Código
Tributário Municipal (CTM),
naquinta-feira, os vereadores
iniciaram a discussão da pro-
posta e afirmaram que senti-
ram falta de fazer a revisão
da planta de valores dos imó-
veis, que também precisa de
atualização, para atualizar o
valor venal dos imóveis da
capital, que é a referência
para as cobranças do
Imposto Predial e Territorial
Urbano (IPTU) e do Imposto
Territorial Urbano (ITU).  

O questionamento foi
feito pelo vereador Kleybe
Morais (MDB), ao lembrar
que a planta de valores faz
parte da base de cálculo
para o IPTU e o ITU. “Qual
será o valor?,  como será
calculado?”, questionou o
vereador, que acredita que
a atual  planta,  de 2015,
está defasada e “superesti-
mada”, com contribuintes
que poderão questionar
na Justiça e deixarão de
pagar a contribuição, em
caso de atualização do
Código Tributário.  

De acordo com o vice-
presidente da Casa, Clécio
Alves (MDB), o IPTU do ano
que vem será reajustado a
partir do índice inflacioná-
rio, mas o ganho será no fim
das Zonas Fiscais (sistema
de tributação segundo a
localização geográfica da
propriedade); na isenção de
IPTU para imóveis com

valor venal de até R$ 100 mil
e para novos imóveis locali-
zados no Setor Central.  

“No ano que vem, será
feita uma nova planta de
valores em cima do novo
Código Tributário. Não seria
possível aprovar uma nova
planta de valores em 20 dias,
mas vamos aprovar o projeto
e ano que vem nós vamos
iniciar a discussão sobre a
atualização [da planta dos
valores de imóveis]”, comen-
tou o vereador.  

Acontece que o prazo é
corrido e não é possível
apresentar um estudo de
atualização desses valores.
Porém, o intuito da Casa é
debater a atualização do
Código Tributário, defasado
desde 1975, e que necessita
de aprovação até o próximo
dia 30, para ser aprovado e
valer para a cobrança no
ano que vem.  

A vereadora Sabrina
Garcez (PSD) defendeu a
proposta e lembra que o
código atual “atrasa o

desenvolvimento” e “pro-
move a injustiça social”.
“Vamos mudar completa-
mente o sistema de cobran-
ça do IPTU e de atualização
do nosso Código Tributário,
que fará a justiça fiscal, vai
cuidar daquelas pessoas
que mais precisam do
poder público, e vai cobrar
daqueles que mais podem
contribuir para o serviço
público”, defendeu a pesse-
dista, que diz ser um absur-
do um morador do
Alphaville pagar o mesmo
IPTU de quem mora no Vale
do Araguaia.  

A atualização, de acordo
com o vereador Léo José
(PTB), precisa acontecer. Ele
afirmou que vai apoiar a pro-
posta que está “estagnada
desde quando a capital tinha
500 mil habitantes.”“Essa
evolução, esse ganho que o
comércio vai ter na redução
do ISS de 5% para 2%, com
inclusão de eventos, turismo,
comércio e lazer vai ser um
ganho muito importante

para criar empregos e gerar
renda para a população”,
defendeu o petebista. 

TRAMITAçãO 
O texto que chegou à

Câmara teve participação
direta do Legislativo. Os
vereadores Anselmo Pereira
(MDB), Henrique Alves (MDB)
e Lucas Kitão (PSL)integra-
ram a comissão técnica res-
ponsável pela apreciação do
projeto e dialogaram com os
outros parlamentares sobre
os avanços propostos.  

A matéria deve tramitar
na Casa ao longo deste mês,
justamente em face da exi-
gência da noventena, porque,
se for sancionada e promul-
gada até o dia 1º de outubro,
as mudanças têm efeito a
partir de janeiro de 2022,
como também lembra o
emedebista Anselmo Pereira.  

“Não é reforma, é atuali-
zação do nosso CTM, e
vamos ajudar a aprovar e
sancionar junto com o pre-
feito de Goiânia dentro

desse prazo, cumprindo o
princípio da noventena, e
atualizando esse código que
é excessivamente tributa-
dor, que cria zonas de apart-
heid da sociedade, com alí-
quotas de juros galopantes”,
defendeu o emedebista.  

O projeto reduz o IPTU
para 45% dos imóveis da
capital, e buscauma mudan-
ça na cobrança do principal
imposto da cidade, além da
diminuição de 60% da alí-
quota do Imposto Sobre
Serviços (ISS) para os setores
de eventos e de tecnologia;
isenção de Imposto Sobre
Transmissão de Imóveis
(ISTI) para a primeira aquisi-
ção de propriedades cujo
valor venal seja de até R$ 150
mil; para as novas constru-
ções no Setor Central.  

“Seja o rico, seja o pobre,
todos terão condições de
passar a desfrutar melhor
da nossa cidade através do
novo Código Tributário”,
avaliou o prefeito de
Goiânia, Rogério Cruz.

CONTRIBUINTE

Vereadores
sentiram falta da
revisão da planta
de valores, mas

prazo não
permite mais

apresentação de
estudo de

atualização que
servirá para alterar

a cobrança de
IPTU e ITU
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Câmara inicia discussão do novo

Anselmo Pereira (MDB) foi um dos vereadores
que integraram a comissão técnica responsável
pela apreciação do projeto

Código Tributário de Goiânia

A

Fotos: Divulgação

Prefeito Rogério Cruz e presidente da Casa,
Romário Policarpo na entrega do projeto:
redução do IPTU para 45% dos imóveis
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Thiago Queiroz

quarteto de deputa-
dos federais goianos
mais ferrenhos à

defesa de Jair Bolsonaro (sem
partido) imediatamente
após a divulgação concordou
com cada linha dos dez itens
da Declaração à Nação, emiti-
da pelo presidente, e pronta-
mente saiu em defesa do
novo personagem que se
disse sempre “disposto a
manter diálogo permanente
com os demais Poderes pela
manutenção da harmonia e
independência entre eles.”
Bastante criticado por apoia-
dores que viram a nota como
recuo em relação às ameaças
ao Supremo Tribunal Federal
(STF) e à incitação para que
seus seguidores se engajas-
sem nos atos golpistas,
Bolsonaro pôde contar com
apoio expressado publica-
mente pelos aliados goianos
Glaustin da Fokus (PSC), João
Campos (Republicanos),
Magda Mofatto (PL) e Major
Vitor Hugo (PSL).

Os exageros nas falas do
presidente em seus discursos
durante as manifestações do
dia 7 somadas ao histórico
de agressões verbais ao STF e
principalmente ao ministro
Alexandre de Morais, reper-
cutiu negativamente no mer-
cado, como era de se esperar,
e o valor do dólar disparou
2,89% e chegou a R$ 5,326, a

maior alta percentual diária
em mais de um ano. Após o
presidente divulgar a carta,
auxiliado pelo ex-presidente
Michel Temer (MDB), o dólar
caiu a R$ 5,227. A Bolsa se
recuperou e fechou o dia 9
com alta de 1,72%. Mas o
mais ameaçador para
Bolsonaro foram seus atos
trazerem à tona as discus-
sões sobre abertura de
impeachment. Além dos ris-
cos de afastamento pelos ata-
ques ao STF, partidos como
o PSDB, PSD, Solidariedade e
até o MDB consideraram
apoiar a abertura de proces-
so de impeachment contra
o presidente.

A turma goiana comemo-
rou e creditou a branda acal-
mada no mercado à ação
pacificadora do presidente.
Glaustin da Fokus (PSC), usou
as redes para endossar as
falas de Bolsonaro e ressaltar
que no país “precisamos de
diálogo para que o nosso
Brasil não deixe de avançar
ainda mais em tempos tão
desafiadores.” Ele fez apelo
direto aos caminhoneiros
que ainda eletrizados com as

movimentações de 7 de
setembro resolveram blo-
quear rodovias pelo país,
inclusive trechos em Goiás.
“Amigos caminhoneiros, pre-
cisamos da ajuda de vocês! A
paralisação gera grandes
impactos negativos para o
nosso Brasil e, principalmen-
te, para as pessoas em situa-
ção de vulnerabilidade
social. O nosso presidente é
sensível à causa da categoria,
mas pede ajuda para que os
protestos cessem”, escreveu
ele, que é sócio-fundador do
Grupo Fokus, que tem como
principal atividade o trans-
porte de mercadorias.

Do Republicanos, João
Campos, que é líder evangéli-
co e também defensor do
lema Deus, Pátria e Família,
postou nas redes sociais a
íntegra da carta e parabeni-
zou o presidente “pela atitu-
de de coragem e de grande-
za.” O deputado tratou o
recuo como “iniciativa pela
pacificação que levará o país
à estabilidade institucional e
econômica.” Porém, ele rea-
firmou a indignação com o
Judiciário, especialmente

com o STF. No vídeo ele se diz
ainda crítico em relação ao
ativismo praticado pelo
Poder e que está junto com
Bolsonaro.

Magda Mofatto, que gra-
vou vídeo em que aparecia
armada até os dentes para
provocar o governador
Ronaldo Caiado (DEM)
durante a operação das polí-
cias goianas na captura do
assassino em série Lázaro
Barbosa, em Cocalzinho, apa-
receu para defender
Bolsonaro pelo recuo ao afir-
mar que “a melhor guerra é
aquela que se ganha sem
batalhas sangrentas.” A
deputada foi às manifesta-
ções de Brasília no dia 7 diri-
gindo ela mesma um cami-
nhão, em apoio ao presiden-
te. “40 graus debaixo de sol,
3h30 da tarde, mas poderia
ser 60 graus. Vamos conti-
nuar firmes, fortes e vigilan-
tes pelo Brasil”, escreveu ela
em meio aos apoiadores de
Bolsonaro na Esplanada dos
Ministérios. Pela divulgação
da carta, ela parabenizou o
presidente. “O senhor agiu
como um verdadeiro Chefe

de Estado. O senhor é um ver-
dadeiro líder.”

Ex-líder do governo na
Câmara dos Deputados,
Major Vitor Hugo manteve
um pouco da euforia vista
pela turma bolsonarista
antes dos atos de 7 de setem-
bro. Segundo ele, as lutas
para mudar o Brasil estão
longe de terminar, mas que
Bolsonaro sempre disse que
jogaria dentro das quatro
linhas, se referindo à
Constituição Federal. “Ele
pensou no País, nos mais
pobres, em nossa economia,
em nosso futuro… (bolsa
subindo, dólar caindo, oposi-
ção histérica… jogou certi-
nho…). Tenho visto e acompa-
nhado as pressões diuturnas
a que o PR [presidente] está
submetido. São imensurá-
veis… só alguém muito resi-
liente não pediria para ir
embora.. e estamos seguindo
em frente. Críticas vindas
dos nossos são legítimas,
mas temos que continuar
olhando o todo e não desis-
tir”, escreveu o aliado sobre o
recuo do presidente à incita-
ção dos atos golpistas.

PÓS-7 DE SETEMBRO

Deputados
goianos mais

alinhados com o
presidente

aplaudem seu
recuo ao discurso
radical e golpista

contra o STF e
mostram que,

muito longe de
ideológico, apoio é

unicamente à
figura do chefe e

ao poder da
caneta

O

Justiça ergue clava forte e
Bolsonaro foge à luta

Glaustin da Fokus: apelo direto aos caminhoneiros
que ainda eletrizados com as manifestações
resolveram bloquear rodovias pelo país

João Campos: líder evangélico defensor do lema
Deus, Pátria e Família reafirmou indignação com o
Judiciário, especialmente com o STF

Magda Mofatto: se armou até os dentes para
caçar o assassino Lázaro, mas diz agora que a
melhor guerra é a sem batalhas sangrentas

Major Vitor Hugo: ex-líder do governo disse que
Bolsonaro pensou no País, nos mais pobres, em
nossa economia, em nosso futuro

Fotos: Divulgação
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nquanto o presiden-
te do Conselho Fe -
deral da Ordem dos

Advogados do Brasil (OAB),
Felipe Santa Cruz, protocola
pedido de informações sobre
a origem do patrocínio aos
protestos  organizados por
apoiadores do presidente
Jair Bolsonaro, no feriado da
Independência do Brasil, em
7 de setembro, pré-candida-
tos à presidência da seccio-
nal goiana da OAB cobram
respeito às instituições, equi-
líbrio, retomada da harmo-
nia e, principalmente, cum-
primento da Constitui ção.
Em meio às atividades de
pré-campanha, que têm se
intensificado a dois meses
das eleições da Ordem – que
serão realizadas em novem-
bro –, eles responderam ao
questionamento da reporta-
gem da Tribuna do Planalto
sobre a crise institucional
entre Executivo e Judiciário e
como veem as interpretações
de que as manifestações
foram antidemocráticas.

“Pedir o fechamento do
STF não é democrático, assim
como as manifestações de
ódio contra os seus ministros
e o pedido de instauração do
regime militar”, resume Julio
Meirelles, que representa o
“Movimento OAB para pou-
cos nunca mais!”. Única
mulher na disputa, a conse-
lheira federal Valentina
Jungmann apela à
Constituição Federal para
avaliar a situação político-
jurídica do país depois dos
protestos. “Importante e
urgente a retomada da har-
monia entre os Poderes, em
respeito à Constituição da
República e ao povo brasilei-
ro”, diz a advogada.

Pré-candidato que conta
com apoio do atual presiden-
te da OAB-GO, Lúcio Flávio
Siqueira de Paiva, e de direto-
res, Rafael Lara também
prega o equilíbrio e o respeito
às instituições. "Infelizmente

vivemos um tempo em que
nossas autoridades, detento-
res provisórios de suas cadei-
ras, se julgam maiores do que
os cargos que ocupam”, afir-
ma. “O equilíbrio do poder, a
superação das crises, impõe
prioritariamente a com-
preensão de que as institui-
ções são mais importantes
do que as pessoas que por ora
ocupam as posições de
comando”, acrescenta.

Os pré-candidatos Pedro
Paulo Medeiros e Rodolfo
Otávio também foram procu-
rados, por meio de suas asses-
sorias de campanha, mas não
deram retorno até o fecha-
mento desta edição.

ACESSO à INFORMAçãO
Depois das manifesta-

ções de 7 de Setembro, a
OAB nacional protocolou,
na quinta-feira, 9, um pedi-
do de informações destina-
do ao presidente Jair
Bolsonaro, no qual questio-
na quanto foi gasto nos
atos presenciais e virtuais.
Realizado com base na Lei
de Acesso à Informação (Lei
12.527/2011), o pedido ques-
tiona qual foi o meio utili-
zado para custear os protes-
tos. Caso tenha sido por
meio de licitação, a OAB
pediu esclarecimentos e
acesso aos documentos
eventualmente utilizados.

Parlamentares de parti-
dos de oposição também
protocolaram pedidos,
após os atos,  junto ao
Ministério Público Federal
(MPF) e ao Supremo
Tribunal Federal (STF) para
investigação das fontes de
financiamento dos protes-
tos que aconteceram em
todo o país e tiveram as
maiores concentrações de
apoiadores de Bolsonaro
em São Paulo e em Brasília,
onde só na sexta-feira, 10, a
Esplanada dos Ministérios,
no Eixo Monumental, que
dá acesso à Praça dos Três
Poderes, foi completamen-
te desocupada.

Todas as
pessoas de

bem sabem que não
houve fraude e quem 
é o farsante 
nessa história.
Luís Roberto Barroso, presidente do TSE

STF invalida lei sobre inativos 
O Plenário do STF declarou a inconstitucionali-

dade da Lei Complementar estadual 147, de 2018,
do Estado de Goiás. A norma incluiu o pagamento
de pessoal inativo nas despesas com manutenção
e desenvolvimento do ensino. Os ministros do
Supremo entenderam que houve  invasão da
competência privativa da União para legislar
sobre diretrizes e bases da educação nacional.

Confirmação de liminar
O relator da ADI, ministro Ricardo Lewan -

dowski, votou pela confirmação da liminar
deferida por ele em janeiro de 2019, quando
suspendeu a eficácia da lei. Segundo ele, a lei
estadual invadiu a competência privativa da
União para legislar sobre diretrizes e bases da
educação nacional.

Google deve 
identificar usuário

O Google deverá fornecer os registros
de acesso de um usuário que fez comen-
tários considerados ofensivos sobre um
cartório de Goiânia. A decisão é da 2ª
Turma Recursal Provisória dos Juizados
Especiais de Goiás. O juiz de primeira ins-
tância determinou que a empresa forne-
ça os registros de conexão, informando
número de IP, porta lógica de origem,
horário e data de acesso.

Recurso do provedor
O Google, porém, recorreu alegando

impossibilidade jurídica de cumprir a
obrigação de fornecer a porta lógica de
origem. O relator, desembargador
Fernando Ribeiro Montefusco, enten-
deu que “os provedores de aplicação
devem fornecer não somente o IP de
origem utilizado, mas também a porta
lógica de origem”.

WhatsApp e indenização
A divulgação pública de conversas pelo

aplicativo WhatsApp sem autorização de
todos os interlocutores é ato ilícito e pode
resultar em responsabilização civil por
eventuais danos, salvo quando a exposi-
ção das mensagens tiver o propósito de
resguardar um direito próprio de seu
receptor. A decisão, da 3ª Turma do STJ,
gerou repercussão entre internautas e
também entre juristas, sobre as áreas em
que o entendimento pode ser aplicado.

WhatsApp e Justiça 
do Trabalho

Para a advogada Carla Franco Zannini
(foto), especialista em Direito do
Trabalho, a decisão busca proteger con-
versas privadas. No âmbito do Processo
do Trabalho, ela entende que conversas
pelo aplicativo podem ser usadas como,
por exemplo, configurar vínculo empre-
gatício e horas extras. “Como advogada,
depois dessa decisão, o que eu faria em
uma ação trabalhista é, na inicial, apre-
sentar, em sede preliminar, pedindo ao
juiz se autoriza colocar a prova contida
na conversa de WhatsApp”, explica.

Advogado 
do futuro

A OAB -GO promove nos
dias 14, 15 e 16 o Congresso
Estadual da Advocacia
Jovem. Segundo a presiden-
te da CAJ, Chrissia Pereira, o
evento, híbrido (presencial
e on-line), propõe discutir
empreendedorismo, moder-
nidade e o futuro da advo-
cacia. As inscrições, gratui-
tas, podem ser feitas no site
da ESA-GO, apenas para o
modelo virtual. As vagas
presenciais já se esgotaram.

“ ”

E

Pré-candidatos

Arquivo Pessoal

A OAB-GO entrega na sexta-feira
(17), às 17 horas, a reforma total do
prédio da Escola Superior da
Advocacia (ESA-GO). A seccional
investiu praticamente R$ 3 milhões
nas obras e nos novos equipamen-
tos da instituição, inclusive com
substituição e atualização de toda a
parte elétrica e tecnológica.

defendem 
harmonia 
entre poderes
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Enquanto presidente da OAB nacional
pede investigação sobre financiamento
de protestos, postulantes em Goiás
falam em equilíbrio e respeito ao STF
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Mirella Abreu

erópolis é uma cida-
de que fica a apenas
24 quilômetros da

capital de Goiás, Goiânia. Um
parque industrial em franca
expansão, com empresas de
grande porte instaladas e
em instalação, de múltiplos
segmentos - inclusive mul-
tinacionais - , gerando mi -
lhares de empregos diretos
e indiretos que contribuem
com o crescimento acelera-
do do município. 

O município, de cerca de
30 mil habitantes, por muito
tempo teve a economia
baseada na agricultura e já
foi destaque nacional na
produção de alho, sendo
considerada a “capital do
alho do estado”. Posteri -
ormente, passou a ser cha-
mada de “cidade goiana do
doce”, em razão da produção
de doces caseiros, conheci-
dos em todo o país. 

De alguns anos para cá,
Nerópolis abriu as portas
para a industrialização, o
que tem refletido num
crescimento exponencial
dos últimos dez anos. Até
agosto de 2021 houve o
registro de 77 novas
empresas em Nerópolis,
sendo que 3 atuam pela
internet. No ano de 2020
inteiro, foram registradas
126 empresas. No último
mês, 13 novas empresas se
instalaram, sendo 2 com
atuação pela internet. Este
desempenho é maior que o
do mês anterior, 12.

O economista e mestre em
Desenvolvimento Econômico
Júlio Paschoal explica que,

por estar localizada na região
metropolitana de Goiânia,
Nerópolis torna-se bastante

atrativa para o desenvolvi-
mento da atividade indus-
trial. “O que favorece também

sua industrialização é a pro-
ximidade com Anápolis. A
tendência é que ela receba

cada vez mais indústrias, que
venham alimentar empresas
já instaladas no Distrito
Agroindu strial de Anápolis
(DAIA), dentro de um proces-
so de integração. A cidade
está se colocando dentro da
cadeia de fornecedores das
indústrias já instaladas
naquele município”, diz.

O processo de industriali-
zação de Nerópolis teve iní-
cio no começo da década de
90, com a instalação da
Quero Alimentos, que depois
se tornou a Heinz, uma das
gigantes do mercado mun-
dial de alimentos. Segundo a
prefeitura, as indústrias que
já estão instaladas no muni-
cípio, geram cerca de 5 mil
empregos em Nerópolis. 

Em 2010, o prefeito Gil
Tavares deu início a um pro-
cesso de desapropriação de
uma área para a criação do
Polo Industrial de Nerópolis
e entre as grandes empresas
que irão se instalar no polo
industrial está a Krona
Tubos e Conexões, uma das
líderes de seu ramo. A prefei-
tura do município está con-
cluindo a pavimentação do
polo e, até março do ano que
vem, será concluída a rede
de energia elétrica. 

Concluída a infraestrutu-
ra, as empresas terão o prazo
máximo de dois anos para
instalarem  suas sedes. 

POLO INDUSTRIAL
Enquanto muitos muni-

cípios do entorno de Goiânia
já possuem polo industrial
próprio, o de  Nerópolis
ainda está em fase de expan-
são. Porém, no município há
uma diversificação indus-
trial que possibilita um rápi-
do desenvolvimento. Já estão
instaladas indústrias de
transformação na área de
alimentos, têxtil, papel e
celulose, e na área da cons-
trução civil. “Com isso,
aumenta a arrecadação e a
apropriação local de ISS e
ICMS, além de melhorar
substancialmente o índice
no Fundo de Participação do
Município no ICMS”.

O desenvolvimento eco-
nômico se dá tanto pela inte-
gração com o parque indus-
trial de Anápolis como pelo
setor de serviços de Goiânia.
Além da localização estratégi-
ca, há também os benefícios
fiscais disponíveis no âmbito
do programa Pró Goiás.

PERFIL ECONÔMICO 

Até agosto de
2021, houve o
registro de 77

novas empresas
no município e,
em 2020, 126 se
instalaram na

cidade, que já foi
capital do alho e

é conhecida
como cidade

goiana dos doces

N

doces e temperos
Nerópolis, além dos 

Nerópolis em números
Nerópolis integra o

Entorno da Pequena Região
de Goiânia, que faz parte da
grande região de Goiânia.
Dentro de sua área de
influência, a cidade atrai
maior parte dos visitantes
pelos serviços de saúde.

O PIB da cidade é de cerca
de R$ 0,6 milhão, sendo que
46,2% do valor ainda advém
dos serviços. A indústria
segue em segundo lugar na
composição do PIB, com
28,8%; a administração
pública participa com 21,5%,
e a agropecuária, com 3,6%. 

O PIB per capita de
Nerópolis é de R$ 23,2 mil,
valor inferior à média do
estado, que é de R$ 30,1 mil,
da grande região de Goiânia,
R$ 31,3 mil, e da pequena
região de Goiânia, R$ 29 mil.

EMPREGOS DIRETOS
O município possui 6,8

mil empregos com carteira
assinada, a ocupação predo-
minante destes trabalhado-
res é a de alimentador de
linha de produção, com
1.061 mil empregos gera-
dos. Seguido de assistente

administrativo, de 376, e de
operador de máquina de
envasar líquidos, com um
total de 249 postos. A remu-
neração média dos traba-
lhadores formais do muni-
cípio é de R$ 1,8 mil, valor
abaixo da média do estado,
de R$ 2,3 mil.

Do total de trabalhado-
res, as três atividades que
mais empregam são: fabri-
cação de conservas de fru-
tas, 1771; administração

pública em geral, 933; e
serviços combinados de
escritório e apoio admi-
nistrativo, 349. Entre os
setores característicos da
cidade, também se desta-
cam as atividades de depó-
sitos de mercadorias para
terceiros e fabricação de
farinha de mandioca.

RENDA E CLASSE 
ECONôMICA

A concentração de renda
entre as classes econômicas
em Nerópolis pode ser con-
siderada baixa e é relativa-
mente inferior à média esta-
dual. As faixas de menor
poder aquisitivo (E e D) par-
ticipam com 67,3% do total
de remunerações da cidade,
enquanto que as classes
mais altas representam ape-
nas 6,8%. Assim, destaca-se a
maior participação das clas-
ses mais baixas na composi-
ção da renda da cidade,
tendo uma concentração
15,3 pontos percentuais
maior que a média estadual.
As faixas de alta renda pos-
suem participação 8,3 pon-
tos abaixo da média.

Emprego e renda em 2021

De janeiro a julho de 2021,
foram registradas 4,1 mil
admissões formais e 3,4 mil
desligamentos, resultando
em um saldo positivo de
642 novos trabalhadores.
Este desempenho é
inferior ao do ano passado,
quando o saldo foi de 1.182
mil. Considerando a
geração de vagas pelo
tamanho da população, a
cidade é a 8º que mais
cresce na pequena região
de Goiânia.

SAIBA MAIS

Município possui 6,8 mil 
empregos com carteira assinada,
maioria é do setor de alimentador
de linha de produção

Economista e
Júlio Paschoal:

“localização 
privilegiada”

Fotos: Divulgação
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Da Redação

pesar da pandemia
de Covid-19, dados da
Junta Comercial de

Goiás (Juceg) e Secretaria de
Indústria, Comércio e
Serviços (SIC) apontam um
crescimento na abertura de
empresas em Goiás entre
janeiro e agosto de 2021. O
maior desde 2017.

Este ano, foram registra-

das 23.270 novas empresas
no Estado, 6.721 a mais na
comparação ao mesmo
período de 2020, com 16.549
novas empresas. Apenas em
agosto foram constituídas
2.984 novas empresas, recor-
de para o mês nos últimos
cinco anos. Neste ano de 2021,
apenas em março houve uma
quantidade maior de empre-
sas abertas: 3.084.

O setor de serviços de

escritório e de apoio admi-
nistrativo lideram os regis-
tros de abertura, com 288
empresas. Na sequência,
estão os segmentos constru-

ção de edifícios (199) comér-
cio varejista de roupas e aces-
sórios (193) e de bebidas (182).

Os municípios que mais
atraíram os novos empreen-

dimentos foram Goiânia, com
281 mil empresas; Aparecida
de Goiânia (63 mil); Anápolis
(52 mil); Rio Verde (27 mil) e
Valparaíso de Goiás (20 mil).

EMPRESAS

ESPORTE

Setor de serviços lidera o ranking,
seguido da construção e 

comércio de roupas e 
acessórios e de bebidas

A

Novo decreto autoriza o 
retorno de público aos estádios

Em novo decreto,
publicado na sexta-
feira (10) a Prefeitura
de Goiânia autoriza a
volta de público aos
estádios.  Em um pri-
meiro momento, a libe-
ração é para no máxi-
mo 1500 torcedores ou
até 30% da capacidade
de cada praça esportiva,
desde que já  tenham
sido realizados even-

tos-testes específicos.
O decreto também

exige que sejam cumpri-
dos os protocolos estabe-
lecidos pela Secretaria
Municipal de Saúde e
proíbe a venda de ali-
mentos, bebidas ou
demais produtos nas
imediações dos estádios.

“As pessoas que toma-
ram dose única da vacina
ou as duas doses ou ainda

48 horas antes da partida
tenham feito os testes
antígenos e o PCR pode-
rão ter acesso ao estádio”,
completou o secretário
municipal de Esportes,
Álvaro Alexandre.

Goiânia não tem jogos
com torcida desde março
de 2020, quando a pande-
mia do coronavírus levou
à proibição de público
nos estádios.

TRABALHO E RENDA

Aparecida tem 40% a mais de 
carteira assinada em 2021

O número de contrata-
ções com carteira assinada
em Aparecida de Goiânia
neste 1º semestre é 40%
maior do que nos seis pri-
meiros meses de 2020,
quando começou a pande-
mia de Covid. Entre janeiro
e junho deste ano, Apa re -
cida registrou 30.637
admissões, ante 21.762 con-
tratações em igual período
de 2020, segundo indicam
dados do Cadastro Geral de
Empregados e Desem -
pregados (Caged).

Em função da pandemia,

Aparecida teve 1.939 vagas
fechadas de janeiro a junho
de 2020. Mas o balanço do 1º
semestre deste ano mostra
que a cidade conseguiu
reverter esse déficit. Nos pri-
meiros seis meses de 2021,
Aparecida criou 5.893 novos
postos de trabalho. As esta-
tísticas consideram núme-
ros da série com ajustes, que
contabiliza as declarações
entregues pelas empresas
dentro e fora do prazo esti-
pulado pelo Caged.

A partir de março deste
ano, quando foi iniciada a

segunda rodada do escalo-
namento intermitente, o
número de contratações
aumentou progressiva-
mente. As admissões cres-
ceram de 4.657 em março
para 4.666 em abril, depois
4.975 em maio, chegando a
5.410 contratações em
junho. Ao contrário de
2020, que em abril, maio e
junho teve saldo negativo,
com mais demissões do
que contratações, neste
ano todos os meses do 1º
semestre foram encerrados
com a conta no azul.

CRISE HÍDRICA 
Governo quer reduzir 30%
do consumo de energia

O Governo de Goiás publi-
cou, no dia 9, no Diário Oficial
do Estado, o Decreto nº 9.940
que tem como objetivo dimi-
nuir em 30% o consumo de
energia elétrica na administra-
ção pública estadual. A medida
foi uma determinação do
governador Ronaldo Caiado,
devido ao quadro de carência
hídrica que o país enfrenta.

O decreto se une aos esfor-
ços junto à população na toma-
da de medidas de redução do
consumo de energia elétrica,
necessárias para o enfrenta-
mento da situação hidroener-
gética desfavorável.

A publicação traz recomen-
dações sobre diversas alterna-
tivas para o melhor uso dos
equipamentos consumidores
de energia nas edificações
públicas, como sistemas de ar-
condicionado, iluminação das
salas e ambientes, computado-
res, geladeiras e congeladores,
elevadores e bebedouros.

Os órgãos deverão buscar
reduzir o consumo de energia
nos meses de setembro de 2021
até abril de 2022 em, no mínimo,
30% em relação à média de con-
sumo dos mesmos meses no
ano de 2019. A medida não vale
para as unidades e os prédios da
Secretaria de Saúde, exceto os
que funcionam exclusivamente
em caráter administrativo.

As entidades estaduais tam-
bém deverão elaborar um

comparativo de consumo de
energia entre os meses deter-
minados para validar a efetivi-
dade das medidas de redução
de consumo.

Também é recomendado que
produtos e serviços adquiridos ou
locados pela administração esta-
dual tenham o selo do Programa
Nacional de Conservação de
Energia Elétrica (Procel).

As medidas entram em vigor
com a publicação do decreto e
visam manter a segurança e
continuidade do fornecimento
de energia elétrica no Estado.

Goiás registra maior número
de abertura desde 2017

Vazão do Meia Ponte entra
em Nível Crítico III

Após mais de 90 dias sem chuva,
a Bacia do Rio Meia Ponte
chegou na última semana ao
Nível Crítico III, com uma vazão
média diária de 2.714 litros por
segundo. A mudança ocorreu
após leituras das vazões nos
horários das 07h e 17h,
observadas no Ponto de
Controle.
De acordo com deliberação do
Comitê de Bacia do Rio Meia
Ponte, que define as diretrizes
para o enfrentamento da crise
hídrica a montante de Goiânia, a
mudança de nível ocorreu
porque a vazão de escoamento é
menor ou igual a 3 mil l/s. O alerta
é da Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável (Semad).

SAIBA MAIS

Dados são da Juceg e SIC e apontam que em agosto foram constituídas
2.984 novas empresas, recorde para o mês nos últimos cinco anos

Divulgação
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Da redação

onsiderada pela
O r g a  n i  z a ç ã o
Mundial da Saúde

(OMS) como o mal do século
XXI, a depressão representa
quase um quarto (23%) dos
atendimentos ambulato-
riais e hospitalares em
saúde mental no Sistema
Único de Saúde. E com a
pandemia, esse quadro foi
agravado ainda mais, fazen-
do dos distúrbios psicológi-
cos uma grande herança
deste período. Segundo pes-
quisa realizada pela Univer -
sidade de São Paulo (USP) em
11 países, o Brasil é o que
mais tem casos de ansieda-
de (63%) e depressão (59%).

Silenciosa, a depressão
ainda é muito incompreen-
dida, inclusive por quem
sofre do problema. Ela tem,
ainda, como parâmetro de
adoecimento, apenas o apa-
recimento da tristeza pro-
funda, que dificulta ações
cotidianas simples, como
levantar da cama, comer,
trabalhar ou estudar. Mas,
muitas vezes, esse é um pro-
cesso lento e invisível, que
pode comprometer o bem-
estar da pessoa antes
mesmo do sintoma mais
evidente aparecer. 

O dia 10 de setembro é, ofi-
cialmente, o Dia Mundial de
Prevenção ao Suicídio, mas a
campanha ocorre durante
todo o ano. Em meio à pande-
mia causada pelo novo coro-
navírus, a taxa de suicídio
aumentou e precisa ser anali-
sada mais de perto. 

Dados do Anuário Bra -
sileiro de Segurança Pública
2021, divulgado em julho
pelo Fórum Brasileiro de
Segurança Pública, revelam

que o número de suicídios
Corrêano Brasil em 2020 foi
de 12.895, com variação de
apenas 0,4% em relação a
2019, quando foram regis-
trados 12.745 casos. A ten-
dência no país é de alta: em
2012, foram 6.905 casos.

O psicólogo Stênio Mar -
ques afirma que, em um
mês tão importante, é pre-
ciso abordar um pouco
mais sobre a prevenção ao
suicídio por meio da cam-
panha Setembro Amarelo.
E que, mais do que saber de

sua existência, é preciso
compreender a sua impor-
tância. “A importância de
falar sobre quebrar precon-
ceitos e tabus em torno da
temática. Falar pode ser o
primeiro passo para a cura
acontecer”, diz o psicólogo.

CRESCE A PROCURA 
POR APOIO PSICOLóGICO

Hospitais superlotados,
famílias em luto, pessoas
adoecidas isoladas, distan-
ciamento social, fechamento
de comércios e desemprego.
Essa é a realidade imposta
pelo coronavírus e suas
variantes, com altas taxas de
contágio e letalidade. Segun -
do o Google Trends, apenas
na primeira quinzena da
quarentena no Brasil, houve
aumento de 88% nas buscas
por terapias on-line. Segun -
do estudo da Univer sidade
Estadual do Rio de Janeiro
(UERJ), diante das incertezas
e crises, em 2020, houve
aumento, em comparação
ao ano anterior de 50% nos
quadros de depressão e 80%
nos casos de ansiedade.

Apesar do cuidado com a
saúde mental ser assunto
em destaque há algum
tempo, ainda assim, com a
chegada do isolamento
social iniciado em 2020, o
apoio psicológico se ressig-
nificou. Para atender à
demanda emergente, os tera-
peutas também precisaram
se adaptar e, com isso, iniciar
atendimentos via internet.

Somente nos meses de
março e abril de 2020, subse-
quentes à declaração de pan-
demia pela Organização
Mundial da Saúde (OMS),
mais de 50 mil psicólogos
solicitaram autorização para
continuar seus atendimen-
tos on-line. 

Declarada há cerca de
um ano e meio, a pandemia
de Covid-19, que já levou a
vida de mais de 585 mil
brasileiros, provocou o
aumento de casos de adoe-
cimento e sofrimento men-
tal das pessoas. O Conselho
Federal de Psicologia não
tem levantamento de
quantas pessoas passaram
a buscar o atendimento
psicológico no último ano.
No entanto, a entidade viu
disparar o número de pro-
fissionais que se cadastra-
ram na plataforma e-psic,
ferramenta obrigatória
para psicólogos que aten-
dem on-line. Segundo o
conselho, desde o início do
isolamento social, o núme-
ro de psicólogos cadastra-
dos para atendimento on-
line mais que triplicou. 

SETEMBRO AMARELO

Com o início do
isolamento

social, em 2020,
houve aumento

de 50% nos
quadros de

depressão e 80%
nos de ansiedade

no Brasil

C

Rompendo o silêncio

Em meio a pandemia causada pelo novo Coronavírus a taxa de suicídio aumentou 

para salvar vidas
Fotos: Divulgação

Alerta sobre a importância de informar
e como prevenir o ato de tristeza intensa

O suicídio não deve ser
visto como uma ação indi-
vidual e tampouco como
um ato de coragem diante
de um sofrimento psíquico
intenso. “Quem toma esse
tipo de atitude está cheio
de sofrimento psíquico e
acaba não enxergando
nenhuma solução possível
no momento”, diz Stênio
Marques. Ele complementa
dizendo que uma das
maneiras de combater as
angústias e o sofrimento é
falar sobre os sentimentos. 

A segunda coisa a se
fazer para prevenir o sui-
cídio é ser um ponto de
apoio para as pessoas que
estão em conflitos.
“Muitas vezes, não é fácil
identificar quando uma
pessoa está com ideação
suicida, por isso, devemos
agir com clareza com o
sujeito, caso venhamos
suspeitar da intenção”.

Ao deparar-se com
alguém próximo a essa
situação, é necessário aco-
lher e escutar, explica. Isso

contribui para que o sujei-
to consiga dar nome a sua
dor e, consequentemente,
elaborar seus conflitos.
“Essas atitudes nos levam a
compreender o plano, os
motivos, as consequências,
para de fato, saber como
ajudar”, disse Stênio. 

A depressão é uma das
doenças pré-existentes cau-
sadoras da maioria dos sui-
cídios do Brasil, mas ainda é
vista com muito preconcei-
to pela sociedade, o que deve
ser combatido. De acordo
com o psicólogo, isso se deve

à falta de conhecimento,
porque quanto maior o
estigma, maior será o medo,
a ansiedade e a angústia.
“Esses preconceitos, muitas
vezes, vêm dos próprios
familiares e dos colegas de
trabalho. A depressão é uma
doença considerada grave e
que tem um tratamento
longo. Esta doença não é
sinônimo de fraqueza, falta
de caráter ou preguiça, ela
deve ser considerada como
qualquer outra doença, séria
que merece tratamento ade-
quado”, destaca Stênio. 

Stênio
Marques,
psicólogo:
“Esta
doença não
é sinônimo
de fraqueza,
falta de
caráter ou
preguiça”
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Startup com sócio goiano, a BioForcis Soluções
Tecnológicas se consolida no ramo de sanitização anti-
viral de ambientes. Nascida a partir de soluções de lim-
peza para o mercado automotivo, a companhia do goia-
no Ricardo Bastos, Leandro Capucho e Luiz Gustavo de
Crescenzo viu na pandemia de coronavírus uma chance
de diversificar os negócios de alta tecnologia antiviral
em consonância com seu apelo ambiental original.

Saneantes líquidos
Esse leque de soluções da BioForcis vai de saneantes

líquidos de ação instantânea ou duradoura (pela presen-
ça de partículas de nanoprata e nanocobre na composi-
ção) a tecidos especiais de poliamida para máscaras e
camisetas, além de películas plásticas especiais para for-
ração de ambientes. Tudo com tecnologia proteção anti-
viral desenvolvida pela Rhodia e certificada pela Anvisa.

Grupo goiano inaugura
resort em São Paulo

O grupo goiano ABL Prime, em
parceria com a Griffe Investimen -
tos, Grupo Natos e WPX Holding,
inauguram no início do mês, na
cidade de Olímpia (SP), o resort
Solar das Águas Park Resort, com
mais de 85 mil m², que recebeu
investimento total de R$ 435
milhões. Conta com 1 mil aparta-
mentos mobiliados e capacidade
para receber até 6 mil turistas ao
mesmo tempo em suas quatro tor-
res de 17 andares cada.

O resort
Sua área de lazer dispõe de

parque aquático com oito pisci-
nas de águas quentes e frias,
jacuzzis, spa com ofurôs, mini-
golfe, cinema, playground, brin-
quedoteca, quadras poliesporti-
vas, salas de jogos, campo de fute-
bol, sport bar, espaço teen, ativi-
dades de arco e flecha e equipe de
recreação, entre outras atrações.

Novidade
O resort disponibilizará o for-

mato multipropriedade, que pos-
sibilita a aquisição de um imóvel
em conjunto com outros proprie-
tários, resultando na redução de
despesas e tornando a compra
mais acessível. 

Empresa de 
agronegócio faz 
doação para Lar dos
Idosos de Vianópolis

O Lar dos Idosos de
Vianópolis, está entre as 13
entidades assistenciais que
serão beneficiadas pela ação de
responsabilidade social da
HELM do Brasil, participando
do Movimento Agro Fraterno. O
parceiro comercial da HELM, a
revenda Pontual Agronegócios,
admira os serviços prestados
no local e, juntos, decidiram
pela escolha da instituição
para a realização da doação. No
município, o lar sobrevive de
doações, principalmente de
produtores rurais e de voluntá-
rios fixos mensais.

Cadeiras para 
o refeitório

De acordo com a diretora-pre-
sidente do Lar dos Idosos de
Vianópolis, Lucila Rodrigues, a
doação chega em um momento
oportuno. Ela explica que, inicial-
mente, o dinheiro ofertado pela
HELM seria utilizado para a cons-
trução de um cômodo específico
para produtos de limpeza, mas
apareceu uma urgência: a falta
de cadeiras no refeitório. Com
capacidade para atender 36 ido-
sos, entre homens e mulheres,
em quartos individuais, hoje o
lar está com 30 moradores com
faixa etária a partir de 60 anos. 

Americanas Mercado chega a Goiânia
Disponível em mais de 70

cidades, a Americanas Mercado
acaba de chegar em Goiânia.
Neste mês, a plataforma de
compras de supermercado on-
line dentro do site e app da
Americanas irá atender quem
estiver a um raio de 5 quilôme-
tros do Extra Hipermercado, no
Setor Marista, e em um raio de 5 km do Sam’s Club, no
Jardim Goiás. Nos próximos meses serão ativadas ainda
mais 5 lojas das redes Big, Pão de Açúcar e Maxxi,
ampliando a atuação da plataforma na cidade. Com a
estreia em Goiás, a operação da Americanas Mercado
totaliza presença em 12 estados brasileiros.

Em expansão 
A entrada em Goiânia corrobora com o momento de

forte expansão da Americanas Mercado Brasil afora. No
segundo trimestre de 2021, foi intensificada a conexão de
redes varejistas localizadas em 16 cidades em todo o país,
o que adicionou 116 novas lojas e 22 mil novos itens à
plataforma. O resultado dessa expansão foi um cresci-
mento de 2,3 vezes no período, com a categoria de merca-
do sendo responsável por 54,2% do total de itens vendi-
dos dentro de toda a Americanas S.A.

Compras on-line
A Americanas Mercado permite a compra da cesta

completa de supermercado, incluindo produtos fres-
cos como carnes, verduras e legumes, sem sair de casa.
A plataforma leva mais agilidade e praticidade aos
clientes, que podem agendar a entrega em um horário
que for mais conveniente.

Feira do Empreendedor do
Sebrae abre inscrições

A Feira do Empreendedor
Digital 2021, do Sebrae, já está
recebendo inscrições de
empresas que desejam ser
expositoras e patrocinado-
ras. O evento é totalmente
gratuito para os visitantes e
ocorre de 23 a 27 de outubro,
das 10h às 20h, em uma pla-
taforma 100% digital. Solicite seu espaço na feira no
site https://www.feiradoempreendedor21.com.br/ e,
após a análise de sua inscrição e seleção conforme
Regulamento, a equipe comercial do Sebrae entrará
em contato com a empresa. 

Para expor
Podem ser expositoras, por R$ 490, MEIs, micro

e pequenas empresas. As empresas estarão em
uma vitrine para milhares de visitantes de todo o
país em busca de uma oportunidade de negócio
ou de melhorar a gestão da sua empresa.
Empresas de médio e grande porte contam com
planos especiais de patrocínio.

Atrações
Serão promovidas Rodadas de Negócios Virtuais,

nas quais donos de pequenas empresas terão a opor-
tunidade de negociar diretamente seus produtos e
serviços. Nas rodadas, potenciais compradores e ven-
dedores se reúnem de forma on-line para fazer tran-
sações comerciais conforme interesses em comum.
Outra atração da Feira será a Vitrine, um formato
novo para o empreendedor apresentar sua marca,
produtos e serviços ao público, trocar cartões de visita
virtuais e já encaminhar negociações.

Sicoob UniCentro Br 
comemora 50 mil cooperados  

Em comemoração aos 50 mil cooperados, o Sicoob
UniCentro Br, com presença em Goiás, São Paulo, Tocantins,
Minas Gerais e Distrito Federal, realizou uma série de lives
para abordar o Cooperativismo e discutir temas como inova-
ção, empreendedorismo e transformação. As lives contou
com alguns dos cooperados goianos de destaque da institui-
ção, como o HiperFesta, Doceria Mariana Perdomo,
Disquinhos Alimentos, além de cooperados do segmento do
agronegócio e do prefeito de Morrinhos.

Cases da HiperFesta, 
Doceria Mariana Perdomo 
e Disquinhos Alimentos

A primeira live (dia 30/8) sobre "Inovação em momen-
tos desafiadores". No dia 31 de agosto foi a vez de Mariana
Perdomo e Ariane Ganzeli abordarem o tema
"Empreendedorismo: a iniciativa disruptiva". A semana
ainda contou com a presença de Aldevanio Morato abor-
dando a "A importância do Cuidado", com ênfase na
Agropecuária Familiar (dia 01). Já Fábio Roberto
Rodrigues, cooperado SicoobUniCentroBr do segmento
Agro, participou no painel "Cadeia colaborativa: a coope-
ração como peça-chave no crescimento" (dia 02), e o
Prefeito de Morrinhos, Joaquim Guilherme, finalizou o
evento online participando do painel "Como o cooperati-
vismo transforma o mundo" (dia 03). Todas as lives estão
disponíveis no canal do YouTube do Siccob UniCentro Br.

BioForcis cresce 
com produtos de alta
tecnologia antiviral
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educação brasileira
tem o grande desafio
pela frente de reto-

mar o crescimento dos indi-
cadores de ensino e o nivela-
mento escolar, que durante a
pandemia de Covid-19 apre-
sentaram intensa queda. Em
abril deste ano, o Banco
Mundial publicou um estudo
sobre as defasagens de apren-
dizagem dos alunos brasilei-
ros durante a pandemia.
Antes da pandemia, 50%
deles tinham um nível de
proficiência abaixo do míni-
mo, eram incapazes de iden-
tificar a ideia geral de um
texto, encontrar informações
explícitas ou analisar a finali-
dade daquele material.

Pouco mais de um ano
depois, o índice de alunos
abaixo do mínimo aumen-
tou para 71%. De acordo com
a pesquisa, menos de 30%
dos estudantes superam o
nível dois de proficiência. 

A diretora pedagógica da
Secretaria Municipal de
Goiânia (SME), Maria Rita,
explica que houve defasa-
gem no ensino de forma

geral, mas que o distancia-
mento do aprendizado em
Português e Matemática foi
maior ainda neste processo.  

Segundo ela, o aprofunda-
mento do conhecimento dos
outros componentes curricu-
lares depende do conheci-
mento das duas disciplinas.
A apropriação da leitura
envolve o conhecimento das
demais matérias, porque lei-
tura e interpretação são fun-
damentais para as outras
áreas do conhecimento. “A
criança que não lê bem
encontra dificuldade de
interpretar qualquer questão
de outra disciplina”, observa. 

Por esse motivo, Maria
Rita Língua Portuguesa e
Matemática são as matérias
que serão mais exploradas
durante a recuperação do
nivelamento escolar. Elas
são fundamentais no pro-
cesso de ensino. 

A retomada das aulas pre-
senciais na Rede de Ensino de
Goiânia aconteceu dia 16 de
agosto. Uma das grandes
preocupações dos gestores da
educação municipal é recu-
perar o tempo em que mui-
tos alunos tiveram pouco

acesso ao ensino, e, principal-
mente, aqueles que não tive-
ram como acompanhar as
aulas remotas.

O nivelamento escolar das
turmas acontecerá de forma
gradual, é o que conta a dire-
tora pedagógica. “Isso requer
uma organização de recupe-
ração de aprendizagem de
curto, médio e longo prazo,
que são trabalhos. A SME vem
projetando de forma proces-
sual para que traga resultado
aos estudantes, mas isso leva-
rá tempo”, pontua.

A rede está investindo na
Maratona do Conhecimento,
que é uma ação voltada para
alunos dos agrupamentos E
e I, ou seja, do 5º e 9º ano. A
maratona da SME abarca as
habilidades do desenvolvi-
mento da Língua Portu -
guesa e Matemática, de acor-
do com os eixos norteadores
da avaliação do Sistema de
Avaliação da Educação
Básica  (Saeb).

A iniciativa tem como
objetivo aprofundar a
aprendizagem dos alunos
nessas duas disciplinas espe-
cíficas, articular conteúdos
de forma alinhada, consoli-
dar conhecimentos básicos a
partir do ensino e aprendiza-
gem específico da maratona,
entre outros, como aplicar
avaliações externas e corrigir
e sistematizar os dados obti-
dos a partir delas.

Serão disponibilizados às
instituições materiais de
apoio com os eixos de Língua
Portuguesa e Matemática

com conteúdos, atividades
avaliativas em cada módulo
e simulados ao final da
Maratona. Os estudantes par-
ticiparão da maratona du -
rante as aulas regulares dos
componentes de Matemática
e Língua Portuguesa e as ati-
vidades serão impressas para
todos no atendimento pre-
sencial e não presencial. O
projeto tem previsão de
encerramento para o começo
de novembro.

AVALIAçãO DIAGNóSTICAS
A Secretaria de Estado

da Educação (Seduc) apos-
ta em avaliações diagnósti-
cas como meio de desco-
brir qual a defasagem no
ensino,  para que assim
possa trabalhar, por meio
de ações direcionadas, a
recuperação de conteúdo
com os estudantes.

Segundo a gerente de
Educação Infantil e Ensino
Fundamental - Anos Iniciais
da Seduc, Carla Mendonça, a
avaliação da leitura vai for-
necer um diagnóstico para
que as escolas desenvolvam
ações de alfabetização e se
preparem para o programa
criado pela rede, o  AlfaMais.
Com o projeto, será possível
mapear os impactos da sus-
pensão das aulas presen-
ciais durante o auge da pan-
demia de Covid-19 na
aprendizagem das crianças
também nos outros compo-
nentes curriculares.

“Essa avaliação traz para
os municípios um diagnós-
tico de como essas crianças
estão, como elas voltaram
das aulas não presenciais,
para que assim toda a
equipe pedagógica do mu -
nicípio desenvolva ações
de recuperação e ni vela -
mento escolar” ,  explica
Carla Mendonça.

A rede retomou as aulas
presenciais no dia 2 de agos-
to, com 50% da capacidade
escolar, priorizando os estu-
dantes com maiores dificul-
dades de aprendizado.

Defasagem do ensino aumenta e
escolas correm contra o tempo para

recuperar matérias base, que são
fundamentais no processo do

conhecimento escolar 

A

APRENDIZAGEM

O retorno às aulas presen-
ciais na Rede de Ensino de
Aparecida se deu no dia 9 de
agosto, de forma escalonada e
gradual, comportando 30% da
capacidade dos alunos na esco-
la. A superintendente de Ensino
da Secretaria Muni cipal de
Educação (SME) de Aparecida de
Goiânia, Idelma Oliveira, escla-
rece que o nível de aprendiza-
gem dos estudantes se encon-
tra bem variado, deixando a
turma bastante heterogênea. 

Segundo ela, para atender a
demanda que se apresenta
neste momento de retorno, as

unidades de ensino organiza-
ram atividades diagnósticas
para identificar o nível de
aprendizagem dos estudantes.
“Com esse diagnóstico, os pro-
fessores estão organizando as
suas ações educativas a fim de
atender as necessidades dos
alunos, tanto os que apresen-
tam maiores dificuldades
quanto para aqueles com
menos dificuldade”, explica.  

A SME fará, em outubro
deste ano, uma avaliação diag-
nóstica municipal cujo objeti-
vo será identificar e analisar
os níveis de aprendizagem

dos estudantes, para realizar
um planejamento efetivo de
estratégias de intervenção a
serem adotadas pela rede. 

Aparecida ficou 16 meses
com as atividades presenciais
suspensas, atendendo exclusi-
vamente em Regime Especial
de Aulas Não Presenciais
(Reanp). Idelma Oliveira sabe
dos desafios do ensino remo-
to emergencial, desde a difi-
culdade de conectividade dos
estudantes até o esforço dos
docentes em garantir o víncu-
lo entre estudantes e escola,
por meio das atividades

remotas. Mas ela aposta na
recuperação do aprendizado
por meio das avaliações pos-
tas aos estudantes.

A superintendente frisa
que a escola não deixou de ser
escola mesmo durante a pan-
demia. As aulas presenciais
foram suspensas, mas todo o
funcionamento  continuou
acontecendo de forma remo-
ta, on-line, virtual, atendimen-
to presencial às famílias pelas
equipes gestoras. Devido a
essa forma inédita de ensino
neste período, ela reconhece a
necessidade de trazer as tur- mas ao nivelamento. 

Português e Matemática são os maiores
desafios do nivelamento escolar

“Nível de aprendizagem está variado”

Idelma Oliveira,
superintendente de
Ensino da SME de
Aparecida de Goiânia:
“Os professores estão
organizando as suas
ações educativas”

Maria Rita, diretora
pedagógica da SME: “A
criança que não lê bem
encontra dificuldade
de interpretar qualquer
questão de outra
disciplina”

Fotos: divulgação 



Da redação

ados da Pesquisa Na -
cio nal por Amostra
de Domicílios Con -

tínua (PNAD Contínua) indi-
cam que, em 2019, 11 milhões
de pessoas com 15 anos de
idade ou mais eram analfa-
betas no Brasil. Esse total,
que corresponde a 6,6% da
população, demonstra que a
erradicação do analfabetis-
mo continua sendo um dos
principais desafios da
Educação brasileira.

Movidos pelas metas do
Plano Nacional de Educação
(Lei nº13.005/2014), estados
e municípios têm buscado
estratégias para garantir a
alfabetização na idade
certa e combater o analfa-
betismo entre crianças,
jovens e adultos.

Em Goiás, o governo esta-
dual tem investido em pro-
gramas que possibilitam o
acesso de jovens, adultos e
idosos a turmas de alfabeti-
zação e que estreitam a atua-
ção com os municípios, res-
ponsáveis pelas primeiras
etapas da Educação Básica.

ALFABETIZAçãO 
NA IDADE CERTA

Em agosto deste ano, o
governador Ronaldo Caiado
sancionou a lei de criação do
Programa em Regime de
Colaboração pela Criança
Alfabetizada, o AlfaMais Goiás.

Desenvolvido pelo Gover -
no do Estado, por meio da
Secretaria de Estado da
Educação (Seduc), o programa
AlfaMais Goiás visa a redução
dos índices de alfabetização
incompleta e letramento
insuficiente entre as crianças
matriculadas nas redes públi-
cas de ensino. Também objeti-
va assegurar a alfabetização
completa nos anos iniciais da
Educação Básica.

Para que isso seja possível,
Estado e municípios traba-
lharão juntos na execução de
ações voltadas a professores
e estudantes da Educação
Infantil e 1º, 2º e 5º anos do
Ensino Fundamental.

Ao Governo de Goiás cabe-
rá a disponibilização de recur-
sos técnicos e financeiros para
a execução do programa.

Prefeituras serão respon-
sáveis pela adesão e pela
implementação das iniciati-
vas.  A previsão é de que, após
a implementação do AlfaMais
Goiás nas escolas, cerca de 200
mil estudantes e 8 mil profis-
sionais da Educação nos 246
municípios goianos sejam
impactados.

AçõES DO ALFAMAIS
As primeiras ações do

AlfaMais Goiás, que deve ser
lançado oficialmente em
novembro deste ano, come-
çaram a ser executadas pela
Seduc nos meses de junho e

agosto deste ano. Por meio
da transmissão de webiná-
rios formativos, as equipes
têm abordado temáticas rela-
cionadas aos desafios e pers-
pectivas da Alfabetização em
Goiás e possibilitado a for-
mação de educadores e alfa-
betizadores da rede pública
de ensino.

As avaliações de fluência
em leitura, previstas pelo
AlfaMais Goiás, também já
estão sendo aplicadas em alu-
nos das redes estadual e
municipal de Educação. Por
meio de um aplicativo, desen-
volvido pelo Centro de
Políticas Públicas e Avaliação
da Educação da Universidade
Federal de Juiz de Fora
(CAEd/UFJF), cerca de 70 mil
estudantes terão seu nível de
leitura e escrita avaliados até o
próximo dia 10 de setembro.

De acordo com a gerente
de Educação Infantil e
Ensino Fundamental/Anos
Iniciais da Seduc, Carla

Mendonça, a avaliação vai
trazer para os municípios
um diagnóstico de como as
crianças estão, como elas vol-
taram das aulas não presen-
ciais, possibilitando que a
equipe pedagógica do muni-
cípio já comece a desenvol-
ver ações, para quando o pro-
grama AlfaMais chegar, o
professor já saber onde tra-
balhar de forma pontual a
aprendizagem das crianças.

ALFABETIZAçãO DE
JOVENS E ADULTOS

Visando garantir a alfa-
betização de jovens, adul-
tos e idosos em situação de
vulnerabilidade em Goiás, o
Governo de Goiás, por meio
da Secretaria de Estado da
Educação e Gabinete de
Políticas Sociais, desenvol-
veu o projeto Alfabetização
e Família.

A ação visa alfabetizar
jovens, adultos e idosos em
situação de vulnerabilidade

social que não tiveram chan-
ce de aprender a ler, escrever
e a fazer cálculos básicos. A
meta é alfabetizar pessoas
para que elas tenham condi-
ções de ingressar em turmas
da Educação de Jovens e
Adultos (EJA) e, dessa forma,
concluir a Educação Básica.

Segundo a superinten-
dente de Modalidades e
Temáticas Especiais da
Seduc, Núbia Rejaine, a ideia
é alfabetizar os estudantes
destas faixas etárias enxer-
gando a alfabetização como
algo que vai além da simples
decodificação dos códigos
linguísticos. “É ensinar den-
tro de um contexto. Se o
aluno traz a palavra milho,
mandioca, arroz, feijão,
couve, eu vou pegar essas
palavras e colocar dentro de
um contexto da vida real, do
contexto social”, afirmou a
superintendente.

Dentro do projeto, a forma-
ção dos jovens, adultos e ido-
sos contemplados pelo pro-
grama é feita em pequenos
agrupamentos, com professo-
res voluntários ou da rede
pública estadual. Na semana
passado, novos 66 educadores
participaram de uma forma-
ção na Seduc, em Goiânia, e
devem começar a atuar na
formação de novas turmas.

Até o momento, 180 alu-
nos estão matriculados no
projeto. As primeiras tur-
mas já foram formadas nos
municípios de Americano
do Brasil e Cavalcante e
novas turmas devem alfa-
betizar jovens, adultos e
crianças de outros oito
municípios goianos até o
final deste ano.

Com base nas
metas do Plano

Nacional de
Educação, Estado
tem desenvolvido
programas que

visam alfabetizar
crianças

D

ALFAMAIS

INVESTIMENTO
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Governo de Goiás investe na alfabetização
de crianças, jovens e adultos

Fotos: Divulgação

Estado e municípios trabalharão juntos na
execução de ações

Com a assinatura da ordem de serviço, a empresa
vai iniciar de imediato a cobertura da quadra

Escolas da capital recebem R$ 500 mil em obras 
Foi assinada a ordem de

serviço, no valor de R$ 319
mil, para a cobertura da
quadra esportiva do Centro
de Ensino em Período
Integral (Cepi) Deputado
José de Assis, que anseia
pela benfeitoria há 40 anos.

“As aulas de Educação
Física eram realizadas ao ar
livre, o tipo de atividade
que os professores pode-
riam desenvolver era limi-
tado e causava muito des-
conforto para os 520 alunos
matriculados na escola”,

afirma a gestora do Cepi,
Ivone Maria Alves.

“Com a quadra coberta
temos condições de reali-
zar jogos e campeonatos,
que os alunos tanto alme-
jam, bem como as aulas
práticas de Educação
Física”, destaca a gestora.

Para a professora de Edu -
cação Física da escola, Dany -
ella Aguiar, ter uma estrutura
apropriada para a prática
esportiva é fundamental e os
estudantes vão ganhar muito
com essa conquista.

No dia 8 de setembro foi
assinada a ordem de serviço,
no valor de R$ 259,4 mil, para
o Colégio Estadual Jornalista
Luiz Gonzaga Contart, que
não tem quadra esportiva
coberta desde a sua funda-
ção, há 17 anos.

O colégio atende 1.016 alu-
nos que vibraram com a
novidade da cobertura da
quadra. A cerimônia de assi-
natura ocorreu com a presen-
ça da coordenadora regional
de Educação de Goiânia,
Enicleia Morais.



O presidente do Sindicato
das Entidades Mantenedoras
de Estabelecimentos de
Educação Superior de Goiás
(Semesg), Jorge de Jesus,  res-
salta que os cursos de moda-
lidade Ensino a Distância
(EAD) aumentou bastante,
mas que isso não é parâme-
tro para dizer que estão sem
regulamentação, inclusive às
Licenciatura. 

Ele observa que, como em
todo segmento que tem bons
e maus empresários, poderá
existir instituições que não
oferecem qualidade de ensi-
no, mas que estes são corta-
dos pelo Ministério da
Educação (MEC). Defensor da

ideia de que o governo federal
faz o trabalho de acompanha-
mento de regulamentação
dos cursos, ele acredita na boa
formação dos acadêmicos. 

“Ser privado não signifi-
ca oferecer ensino de má
qualidade; muito pelo con-
trário, temos boas institui-
ções privadas. Um curso de
EAD bem feito vale da
mesma maneira do presen-
cial. O MEC vem para regula-
mentar isso, se ele permite o
curso é porque a instituição
está preparada”, pontua. 

Segundo o presidente, as
instituições particulares
superiores estão preparadas
para atender a demanda. Ele

explica que se se há um curso
aprovado pelo MEC ele é vali-
dado; se ele não tem qualida-
de, é suspenso e pode ser
fechado. “Temos cursos EAD
muito conceituados nas ins-
tituições particulares, inclusi-
ve os de Pedagogia”, frisa. 

Jorge de Jesus conta que os
cursos EAD têm controle por-
que até o próprio aluno
denuncia. Ele lamenta o fato
de que existe o preconceito
com relação ao EAD no país e
que não é somente nos cursos
de Licenciatura e Pedagogia.
Para o presidente, isso tem que
ser quebrado, porque os cursos
são de excelente formação
tanto quanto os presenciais.
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Ensino a Distância
(EAD) veio para ficar,
é o que revela uma

pesquisa do Instituto Naci -
onal de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira
(Inep). De 2009 a 2019, o
número de novos alunos em
cursos superiores a distância
aumentou 4,7 vezes e saltou
de cerca de 330 mil estudan-
tes para mais de 1,5 milhão.
Um crescimento de 378,9%. A
procura por cursos EAD de
Pedagogia e Licenciatura
teve aumento de 48% nos
últimos dez anos.

O líder de Políticas Educa -

cionais da Organi zação não
Governamental (ONG) Todos
Pela Educação, Gabriel Cor -
rêa, faz críticas e afirma que
os cursos de licenciatura
estão com regulação frouxa
e que o sistema de avaliação
não permite aferir qualidade
da formação.  

Mediante a formação de
professores por ensino EAD,
Corrêa  lamenta que o Brasil
não tenha boa avaliação e
regulação desses cursos. A
preocupação é justamente
pelo fato de estar em jogo
toda formação da Educação
no cenário brasileiro, porque
inicia na Educação Básica
todas as diretrizes do proces-
so de ensino do país. 

“Para boa formação dos
professores o aluno deve ter

contato ao máximo com a
formação presencial, mais
contato com os professores,
mais elementos da prática. A
expansão dos cursos EAD,
principalmente em Pedago -
gia, preocupa muito”, enfati-
za, Gabriel Corrêa. 

Segundo ele, o Ministério
da Educação (MEC) tem os
procedimentos internos,
normativas de regulamenta-
ção e avaliação, mas  que
essa avaliação que é feita
deixa muito a desejar e eles

não conseguem contemplar
se os alunos estão sendo
bem formados ou não.
“Temos que avançar nessa
avaliação dos cursos”, diz. 

Gabriel Corrêa reforça que
os atores mais importantes
para a qualidade da Educa ção
Básica são os professores, e
que a formação inicial deles
deve ser de alta qualidade
para o exercício da profissão.
“Se a gente não melhorar a
qualidade da formação do
Brasil, diferente da que temos

hoje, não vamos conseguir
avançar de forma consistente
o sistema educacional. Essa é
uma agenda urgente para o
país, de transformar a forma-
ção de professores. Essa é uma
pauta do governo federal e ele
não tem dado a devida aten-
ção a essa questão”, revela. 

Nos cursos de formação
de professores, e até mesmo
dos que são a distância,
cerca de 25% é presencial,  o
grande gargalo é como as
instituições estão traba-
lhando o conteúdo. Os cur-
sos EAD permitem mais fle-
xibilidade de horário e é
mais barato, então, é natu-
ral que muitos alunos pro-
curem por eles. Mas Gabriel
Corrêa explica que o curso
de Pedagogia é uma forma-
ção muito importante para
o país e está atrelada à qua-
lidade da formação básica,
logo, precisa ser olhado
com mais cuidado. 

Ele pontua que os cursos
de melhor qualidade são
aqueles que oferecem uma
prática real para os alunos
logo serão professores.
Praticar a residência pedagó-
gica, passar tempo na escola
é muito importante para for-
mação. “Estes são alguns dos
elementos que precisamos
avançar quanto à formação
de professores, para ele fazer
a articulação entre a teoria
que ele aprende e a prática
que ele vai viver em sala de
aula”, conclui. 

Com o aumento do
Ensino a Distância

no país falta
regulamentação

para medir
qualidade de

aprendizado dos
acadêmicos de
licenciatura e

rendimento do
formando fica

comprometido

O

ENSINO A DISTÂNCIA 

Formação de professores
está comprometida

“O MEC vem para regulamentar e se ele permite 
o curso é porque a instituição está preparada”

Jorge de Jesus, presidente do Semesg: “Ser
privado não significa oferecer ensino de má
qualidade é muito pelo contrário”

A procura por cursos
EAD de pedagogia teve
aumento de 48% nos
últimos dez anos

Gabriel Corrêa, líder de Políticas Educacionais:
“A expansão dos cursos EAD, principalmente
em pedagogia, preocupa muito”

Fotos: Divulgação



stresse, desânimo,
dificuldade de con-
centração e cansaço

excessivo foram sintomas
comuns no contexto da
pandemia. A sobrecarga de
atividades em função do
home office e dos estudos
on-line despertou um aler-
ta para a necessidade de se
discutir e entender o cha-
mado “Burnout”,  ou
Síndrome do Esgotamento
Profissional, um distúrbio
que costuma afetar pessoas
em situações de extremo
desgaste físico e psicológi-
co decorrentes de uma roti-
na muito intensa.Pensando
em oferecer um espaço
informativo e de conscien-
tização sobre esse assunto,

o Curso Anglo irá realizar
duas lives gratuitas e aber-
tas ao público.

A primeira live aconte-
ce no dia 20 de setembro,
às 17 horas, e irá abordar o
tema sob a perspectiva da
psiquiatria com a partici-
pação da Dra. Thais Muriel
Marin. A segunda acontece
no dia 27 de setembro, no
mesmo horário, e terá a
participação da especialis-
ta Bruna Graciano para
falar sobre a síndrome na
perspectiva da educação
física. As inscrições para as
lives já estão abertas e
podem ser realizadas pelo
site https://materiais.cur-
s o a n g l o . c o m . b r / s e t e m -
broamarelo2021

E

SÍNDROME DE BURNOUT

EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA 
Professores ganham novo prazo para participarem da 2ª edição do Prêmio Sebrae

MERCADO DIGITAL

Com duração de dois
anos e 100% digital (EaD), os
cursos tecnólogos de Gestão
de Mídias Digitais e Gestão
de Mídias Sociais vão pro-
porcionar um grande ganho
para a sociedade, tendo
como finalidade a formação
de profissionais capacitados
para atuar em importantes
empresas do ramo que a
cada dia estão em busca de
pessoas com conhecimentos
avançados na área. 

“Os cursos apresentam
uma proposta inovadora des-
tinada tanto para os profissio-
nais que já atuam na área e
desejam aprofundar sua for-
mação técnica, quanto para
aqueles que anseiam ingres-
sar no ramo. Com isso, enxer-
gamos que podemos propor-

cionar uma grande contribui-
ção para a sociedade, uma vez
que a profissionalização des-
sas áreas amplia as possibili-
dades de crescimento, tanto
do mercado em si quanto dos
profissionais que nele atuam”,
explica Luciana Varga, Coor -
de nadora de Comuni cação
Acadêmica Digital da Estácio.  

COMO INGRESSAR 
NOS CURSOS: 

O vestibular para ingres-
sar em ambos os cursos digi-
tais está aberto e para se ins-
crever basta acessar o site
estacio.br e fazer o cadastro.  É
importante destacar que para
o ingresso em ambos os tec-
nólogos não há uma exigên-
cia de graduação em quais-
quer áreas da comunicação. 

O Sebrae vai estender o
prazo de inscrições para a 2ª
edição do Prêmio Sebrae de
Educação Empreendedora até
o dia 8 de outubro. A decisão
foi adotada em decorrência
do cenário de retomada das
aulas presenciais, em pratica-
mente todo o país, que exige,
nesse momento, um esforço
redobrado de professores
para o acompanhamento dos
estudantes e elaboração de
novas estratégias pedagógi-
cas. A premiação do Sebrae
tem o objetivo de estimular e
reconhecer as melhores práti-
cas de professores do ensino
fundamental, médio, superior
e técnico, em todo o país, valo-

rizando os trabalhos dos pro-
fissionais mais engajados.

A II edição do Prêmio Se -
brae de Educação Empre -
endedora (PSEE) trouxe novi-
dades. A partir de agora, todos
os vencedores nas etapas esta-
duais passam a ganhar uma
bolsa integral do MBA de
Educação Empreendedora 5.0,
da Escola Superior de Empre -
endedo rismo, com uma dura-
ção de 360 horas. Já os proje-
tos vencedores na etapa final
ganharão a bolsa para o MBA,
o direito de participar de uma
missão técnica nacional total-
mente custeada pelo Sebrae,
além de terem suas práticas
divulgadas nacionalmente.

PRêMIO SEBRAE 
DE EDUCAçãO
EMPREENDEDORA

Quem pode se inscrever. O
Prêmio Sebrae de Educação
Empreendedora tem o objeti-
vo de reconhecer o trabalho
de professores brasileiros que
tenham implementado práti-

cas, cursos e projetos de
Educação Empreendedora.

Reconhecido por fomen-
tar a cultura empreendedora,
o Sebrae alcançou - nos últi-
mos seis anos - 5,2 milhões
de jovens estudantes de
todos os níveis de ensino. A
implementação de escolas de

nível técnico e superior nos
estados de Minas Gerais e de
São Paulo e do Programa de
Educação Empreendedora
(PNEE), em 2013, por exem-
plo, são algumas das princi-
pais ações de incentivo
desenvolvidas pela institui-
ção. Até hoje, cerca de 200 mil
professores receberam for-
mação do Sebrae, com emba-
samento de empreendedoris-
mo, proporcionando a difu-
são de soluções da entidade
para quase 9 mil instituições
de ensino. Realizada em 2019,
a primeira edição do Prêmio
Sebrae de Educação
Empreendedora alcançou
1.269 inscrições.

Estácio lança dois novos cursos

PROEB

Estão abertas até as 17h
de 25 de outubro as inscri-
ções para o Programa de
Mestrado Profissional em
Matemática em Rede
Nacional (Profmat). São 1,4
mil vagas para professores
da educação básica atuan-
tes na disciplina, dos quais
até 30% receberão bolsa da
Capes. A oferta é simultâ-
nea e nacional, envolven-
do 77 instituições nos 26
estados e Distrito Federal.

O início das aulas, semi-
presenciais, está previsto
para março de 2022. A sele-
ção será toda em 2021, com
a realização do exame de
acesso em 4 de dezembro. A

rede de instituições onde o
curso é ministrado é coor-
denada pela Sociedade
Brasileira de Matemática
(SBM), com apoio do
Instituto de Matemática
Pura e Aplicada (Impa). As
informações constam em
edital lançado em agosto.

O Profmat é um dos
Programas de Mestrado
Profissional para Pro fes -
sores da Educação Básica
(ProEB), da CAPES, avalia-
do com nota 5. Seu obje-
tivo é oferecer uma for-
mação matemática apro-
fundada e relevante para
os profissionais da edu-
cação básica.

O professor de Matemática
Greiton Toledo de Azevedo é
professor do Instituto Federal
de Goiás (IFG) do Campus
Avançado Ipameri é um dos
50 finalistas do Global Teacher
Prize (GTP), considerado o prê-
mio Nobel da Educação. Ele
foi escolhido entre milhares
de submissões de 121 países,
em reconhecimento à sua

extraordinária contribuição e
dedicação como professor da
Educação Básica e, caso seja
vencedor, receberá o prêmio
de US$1 milhão para ser apli-
cado em seu projeto.

Greiton é o idealizador do
Projeto Mattics, o qual busca
combinar em suas aulas conhe-
cimentos de matemática, robó-
tica e jogos digitais de modo a

criar aplicações voltadas ao tra-
tamento de sintomas da doen-
ça de Parkinson, dando assim
mais sentido e contexto ao estu-
do de matemática.  Ele é o único
brasileiro entre os 50 finalistas e
o Brasil nunca ganhou esse prê-
mio. O resultado final será no
final de novembro, segue link
do vídeo sobre o GTP:
https://youtu.be/uNi3_oLKG7E

Abertas as inscrições para
Mestrado em Matemática 

PREMIAÇÃO NOBEL
Professor goiano concorre a premiação global 

Educação
EM FOCOFabiola Rodrigues fabyjornalist@gmail.com
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Confira a programação
das lives, que serão
transmitidas pelo
YouTube:

a Dia: 20 de setembro
a Horário: 17h
a Tema: Burnout sob a

perspectiva da
psiquiatria

a Convidado: Dr. Thais
Muriel Marin

a Dia: 27 de setembro
a Horário: 17h
a Tema: Burnout sob a

perspectiva da
educação física

a Convidado: Bruna
Graciano

SAIBA MAIS

Curso Anglo realiza lives
sobre a síndrome

Divulgação


