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Tempo em Goiânia
Sol o dia todo sem nuvens no
céu. Noite de tempo aberto
ainda sem nuvens.

s   30º C  
t  15º C
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Duplicação da BR-153
deve gerar 120 mil
empregos diretos
A duplicação da BR-153 - entre Goiás e Tocantins -
após a concessão à iniciativa privada, além de be-
neficiar a região norte e nordeste do Estado forne-
cendo maior infraestrutura para a distribuição da
produção goiana,  deve gerar cerca de 120 mil em-

pregos diretos e indiretos durante os 35 anos de
validade. Os  valores das em nove pontos de pedá-
gios devem variar de R$ 6,72 a R$ 10,61, aponta a
tabela de concessão da rodovia. As obras de du-
plicação devem se iniciar em Goiás. Cidades 10

Wesley Costa

BRT sofre novas alterações do projeto original  As obras, que tiveram um valor contratual de R$ 217

milhões, já sofreram oito alterações em seu projeto inicial. A previsão é que a inauguração de um trecho fique para setembro deste ano. Cidades 9
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Xadrez: Bruno Peixoto desem-

barca do MDB e reforça par-

tido de Caiado. Política 2

Econômica: Reconhecimento

facial na fase policial deve obe-

decer norma do CPP. Economia 4

Esplanada: Projeto Amazônia

Conectada encontra certa resis-

tência na Esplanada. Política 6

Setor de baixa
densidade tecnológica
assegura superávit
Economia 4

Com um mercado consumidor que gira em
torno de 18 milhões de pessoas, empresários
LGBTQI+ conquista seu espaço. Negócios  17

Aliados veem
espaço para
Daniel ser vice de
Caiado em 2022
Aliados do governador Ronaldo
Caiado (DEM) veem a possibili-
dade de Daniel Vilella (MDB) ser
vice na chapa com o democrata
apesar da avaliação de candida-
tura própria do emedebista em
chapa de oposição. Política 2

Mercado  
de inclusões

Governo avança
negociação para
adesão ao RRF
Após nova reunião com repre-
sentantes do Ministério da Eco-
nomia, Goiás se aproxima da
adesão ao RRF. Política 5

Marconi troca
ideias por
ataques pessoais
Sem palanque político Marconi
faz ataques ao governo como
forma de aparecer, mas esquece
de debater política. Política 6

Goiás já tem doses suficiente 
para vacinar idosos acima de 60 
De acordo com a estimativa populacional do Plano Estadual de
Vacinação, os idosos goianos com idade entre 60 e 64 anos são 287.587.
Com chegada da 17ª remessa de vacinas contra a Covid-19 que desem-
barcou em Goiás ontem (03), a meta do governo estadual é de que a va-
cinação dos idosos nos próximos dias seja concluída. Cidades 11



Passada a eleição do comando e a definição do plano
de trabalho, a comissão parlamentar de inquérito (CPI)
criada para apurar as ações e omissões do governo federal
no enfrentamento da pandemia da covid-19 começa a
ouvir os depoimentos de ex-ministros da Saúde na gestão
do presidente Jair Bolsonaro. Os dois primeiros a falar
aos senadores serão Luiz henique Mandetta, na terça-
feira (4), às 10h, e nelson Teich, a partir das 14h. 

A convocação dos ministros atende uma série de re-
querimentos aprovados na semana passada. O relator,
Renan Calheiros (MDB-AL), o vice-presidente do colegiado,
Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e o senador Alessandro
Vieira (Cidadania-SE) são os autores dos pedidos. Segundo
eles, os depoimentos dos ex-ministros devem ajudar a es-
clarecer se o Brasil poderia ter tomado outro rumo no
enfrentamento a pandemia e freado o número de mortes. 

Mandetta foi demitido do cargo no dia 16 de abril de
2020, no início da crise da pandemia no Brasil. naquela
data o Brasil registrava 1.924 mortes. hoje, o país tem
mais de 400 mil óbitos por covid-19. Seu substituto,
nelson Teich, permaneceu menos de um mês no cargo.
Segundo Randolfe, a constante troca de ministros da
Saúde em meio à pandemia é, por si só, um enorme
problema para a gestão do ministério e  “pior ainda são
os motivos para essas trocas”.

Ainda nesta semana, são aguardadas as oitivas do ge-
neral Eduardo Pazuello, que esteve por mais tempo no
comando do ministério desde que a pandemia começou,
e do atual ministro, Marcelo Queiroga.

Teich será ouvido a partir das 14h; Mandetta, na parte da manhã
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CPI da Covid ouve
ex-ministros 
da Saúde nesta 
terça-feira

Dayrel Godinho 

Cotado para entrar numa
eventual chapa do governador,
Ronaldo Caiado (DEM), com a
possibilidade de indicar um
nome à vice-governadoria ou
ao Senado, o MDB está ini-
ciando as movimentações do
partido para as eleições de
2022, que ainda passam pela
construção de uma montagem
de chapa para deputado esta-
dual e de deputado federal.  

O principal quadro do par-
tido é o ex-prefeito de Goiânia
Iris Rezende (MDB) que está
aposentado e deixou o legado
do MDB para o presidente da
sigla, o ex-deputado federal
Daniel Vilela (MDB), e o pre-
feito de Aparecida de Goiânia,
Gustavo Mendanha (MDB),
que estão com a responsabili-
dade de definir, junto com os
emedebistas, uma construção
para as eleições de 2022 “em
consonância”.  

Ambos podem ser candi-
datos ao Executivo, porém,
Daniel Vilela teria deixado em
aberto a possibilidade de se
candidatar, novamente, a Câ-
mara Federal. Cargo para o
qual o deputado foi eleito em
2014 com 179 mil votos e que
poderia beneficiar uma chapa

do partido para a coligação
proporcional, que pode contar
com nomes com os deputados
federais Célio Silveira (hoje no
PSDB), Professor Alcides (hoje
no PP) e também com o ex-
deputado federal heuler Cru-
vinel (ex-PSD). O partido tam-
bém aposta no prefeitável der-
rotado nas eleições de Anápo-
lis, Márcio Correa (MDB), que
obteve 29 mil votos nas elei-
ções de 2020. 

De acordo com algumas
fontes no MDB, o ex-deputado
federal não definiu nada ain-
da. “Pode ser candidato a de-
putado federal, senador ou go-
vernador. Depende do cenário
e da chapa”, explicou.

Reunião 
no início do mês de feve-

reiro o partido, convocado pelo
presidente Daniel Vilela, rea-
lizou a primeira reunião após
a morte do prefeito eleito de
Goiânia Maguito Vilela (MDB).
na ocasião, a Executiva do Di-
retório Regional decidiu se
manter na oposição. O que
pode ter mudado um pouco
de caminho, cinco meses de-
pois da primeira reunião.  

hoje o partido tende a con-
solidar uma aproximação com
o governador Caiado, ainda

que o sentimento da liderança
do partido seja de que o par-
tido teria condições de dis-
putar uma candidatura ao go-
verno do Estado de Goiás, em
2022, “pela história do parti-
do” que tem um candidato ao
governo desde 1982.

Democratas
hoje o partido estaria mais

próximo do governo, mas ain-
da aguarda um posicionamen-
to do governo Caiado, que se-
gundo o presidente do Demo-
cratas em Goiânia, Lyvio Lu-
ciano, já é um sinal positivo

do governador, “que está sen-
do um polo de atração”.

O democrata, que é um dos
responsáveis pela articulação
do partido, explica que hoje
as conversas ainda são preli-
minares e que ainda não há
“discussões por cargos ou par-
ticipação no governo”. 

“O projeto para as elei-
ções ainda está em discussão
e é sempre importante man-
ter o canal de conversação
ativos, mas as definições
acontecerão só em 2022”, ex-
plicou o democrata. (Espe-
cial para O Hoje)

Chapas proporcionais poderiam se
beneficiar com uma candidatura de
Daniel ao Congresso 

Apesar da

preferência para

disputar o

governo em

chapa própria,

Daniel Vilella

pode ter espaço

como vice de

Caiado

Bruno Peixoto desembarca do
MDB e reforça partido de Caiado 

À frente da liderança do governador Ro-
naldo Caiado (DEM), na Assembleia Legisla-
tiva, há dois anos e três meses, o deputado
Bruno Peixoto está decidido a deixar o MDB
para se filiar ao Democratas. Ele garante que
essa decisão independe da aproximação de
seu partido com o governo, na formatação
da chapa majoritária de 2022. Trata-se, se-
gundo ele, de uma vontade manifesta desde
que o governador lhe confiou a liderança na
Alego. Logo depois de sua escolha, a direção
do MDB ensaiou um
movimento para
questionar a
sua escolha, já
que Daniel Vilela
havia acabado
de sair de uma
disputa com
Caiado, no pleito
de 2018. Mas ficou
mesmo só na
intenção.
“Estamos
esperan-
do a ja-
nela parti-
dária”, reve-
lou Peixoto.  

Lá e cá 
Por falar no MDB, o presidente do par-

tido, Daniel Vilela, coordenou ontem reu-
nião hibrida, baseada no diretório estadual,
para tratar, entre outros assuntos, do ce-
nário político-eleitoral de 2022. Enquanto
isso, Bruno Peixoto se fazia acompanhar
de prefeitos, que levavam demandas à di-
retoria da Goinfra.  

Bola da vez 
Depois de Bruno Peixoto, outro reforço dado

como certo, nas fileiras do Democratas, é o de-
putado do deputado federal Célio Silveira, que
cogita deixar o PSDB, depois de desentendi-
mentos com a cúpula tucana. 

Vale tudo 
Em busca de apoio para tentar via-

bilizar sua reeleição, o senador Luiz
Carlos do Carmo (MDB) foi levado à
casa do cantor Gusttavo Lima pelas
mãos do deputado federal Glaustin da
Focus (PSC). no cardápio, café, pão de
queijo, cachaça e política. 

Pedido de vista 
Como recebeu emenda quando da

primeira votação, no plenário da Alego,
o projeto do Executivo que prevê a alie-
nação de 57 áreas públicas do Estado,
em vários municípios, agora passa pelo
crivo da CCJ. O argumento é de que esses
terrenos geram despesas e são suscetíveis
de ocupação. 

Em tempo 
Depois de recorrer à Justiça contra a

sua destituição da presidência da Asso-
ciação Goiana dos Municípios (AGM), o
ex-prefeito de hidrolândia, Paulo Sergio
Rezende (PSDB), reconheceu a legitimidade
da assembleia geral ocorrida na semana
passada, que decidiu findar o seu mandato,
que se estenderia até 2022. 

No entanto  
Mesmo assim, Paulinho - como é conhe-

cido no meio político – defendeu a legitimi-
dade de seu mandato ter sido prorrogado,
mesmo sem mandato. E citou que a Confe-
deração nacional de Municípios tem ex-pre-
feitos em sua diretoria. 

2 Logo depois da intubação de
Bruno Covas, Rogério Cruz manifes-
tou desejo de recuperação ao prefeito
da capital paulista. 

2 Dono de autoescola, o deputado Char-
les Bento (PRTB) defende, por meio de
projeto que tramita na Alego, a inclusão
de instrutores de trânsito nos grupos prio-
ritários de vacinação contra Covid-19. 

CURTAS
t

Venceslau Pimentel | xadrez@ohoje.com.br

Xadrez

Aliados veem espaço para Daniel
ser vice de Caiado em 2022



Não quero fazer obras
monumentais.
Trabalhamos para
levar qualidade de
habitação para as
pessoas, seja na
construção de
apartamentos e casas,
seja na reforma”

O governador Ronaldo Caiado e o
presidente da Agência Goiana de
Habitação (Agehab), Lucas Fernan-
des, entregaram, nesta segunda-
feira (03/05), 108 apartamentos a
famílias de Cidade Ocidental. Esta é
a segunda inauguração de moradias
do Governo de Goiás no município,
em menos de dois anos.
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O fim das concessionárias de
veículos como conhecemos hoje 

Fernando Henriques

Existe organização sem pessoas? não. Elas são,
portanto, o maior patrimônio de qualquer empresa.
Quando os colaboradores são valorizados, existe
uma real troca de conteúdo e não apenas de pala-
vras. É preciso que os líderes adotem práticas
como o diálogo aberto e o compartilhamento de
condutas e crenças, criando, assim, um espaço
onde cada ser humano seja estimado pelo que é.

Ou seja, as pessoas devem se sentir livres
para levantar questões e ponderar ideias que
ajudem a equipe a atingir suas metas.

Gestores, por sua vez, precisam ir além dos re-
sultados financeiros. hoje, mais do que nunca,
empresas com negócios baseados em ESG (Envi-
ronmental, Social and Governance) são mais bem
vistas pelo mercado. A área de responsabilidade
social diz respeito, justamente, às práticas como
pluralidade e inclusão, cultura corporativa, direitos
humanos, saúde e bem-estar dos colaboradores.
Mais do que nunca, líderes precisam estar cientes
de que o comprometimento com as condutas
sociais, ambientais e de governança precisa ser
algo genuíno. E é preciso dizer que isso hoje é
mensurável. Já não basta mais implantar programas
sustentáveis apenas para “fazer bonito”. E tudo
começa no entendimento de que a autoridade não
se expressa pela hierarquia, mas sim pelas orien-
tações que são compartilhadas com a equipe.

De fato, a comunicação aberta e horizontal
tem um impacto transformador e cria uma cul-
tura positiva de engajamento. na S.I.n. Implant
System, temos provas recentes disso. Em 2020,
ano muito difícil em razão do surgimento da
covid-19, havia alguns possíveis caminhos para

nossas ações frente à instabilidade econômica
que nos afrontou. Mas logo que a pandemia
chegou, tivemos como prioridade absoluta a
proteção dos nossos colaboradores. E nosso pú-
blico interno respondeu com resultados muito
expressivos para os negócios da S.I.n.

Posso afirmar que existe um círculo vicioso sem-
pre que temos colaboradores engajados. Essa é a
receita mais eficaz de se atingir metas e ter sucesso.
E atingir objetivos reforça ainda mais essa entrega,
porque as pessoas têm consciência plena de que fi-
zeram a diferença para alcançar o sucesso.

no mais, vale lembrar que investir no capital
humano é forma mais genuína para se reter ta-
lentos. E é assim que se cria uma atmosfera de
trabalho saudável, com o cenário ideal para as-
sertividade, melhoria contínua e crescimento
de market share.

Imagine sempre a empresa como se fosse uma
maratona. Colaboradores valorizados tendem a
competir com prazer, ultrapassar concorrentes e
cruzar a linha de chegada entre os primeiros, tendo
destaque no pódio.

Acima de tudo, é
preciso entender que
cada ser humano, com
suas habilidades, co-
nhecimentos e back-
ground, é de um valor
inestimável na cons-
trução do futuro da
empresa. Como disse
Franklin Roosevelt:
“um bom líder não
pode ir muito longe
dos seguidores”

Ronaldo Nuzzi

Aquele orgulho de ser proprietário de um
carro novo, algo intrínseco na cultura brasileira,
começa a dar sinais de ruptura, de coisa do
passado. Essa quebra de paradigma tem se in-
tensificado com o modelo  de veículos por assi-
natura que começa a ser capitaneado pelas
montadoras. Trata-se de uma prática que acaba
competindo com seus grandes clientes - as lo-
cadoras de veículos - e, inclusive, com suas pró-
prias redes de concessionárias.

Quando surgiu o transporte por aplicativo, a
primeira hipótese era que uma pessoa que tivesse
um veículo subutilizado, o usaria  em suas horas
vagas para transportar passageiros. O aumento
do desemprego tornou essa prática uma profissão. 

Com o rigor das exigências das empresas de
aplicativos pela idade e condições dos veículos de
sua frota, a saída de muitos motoristas foi alugar
um veículo. Esse movimento fez com que as loca-
doras se tornassem as grandes clientes das mon-
tadoras, representando, em alguns momentos, até
60% de toda a produção de veículos do País.

A pandemia e o crescimento do home office
derrubaram esse índice, impulsionando a devolução
dos veículos locados. O carro por assinatura foi
implementado pelas locadoras há alguns anos, um
aluguel de longo prazo, e o grande mercado eram
as pessoas jurídicas. hoje, esse prazo caiu para um
mês, com renovações automáticas mensais.

O carro por assinatura está em linha com
uma tendência de mercado: transformar tudo o
que pode ser considerado um produto em serviço
pago mensalmente. O streaming nas smart tvs
é um símbolo desse modelo.

O brasileiro ainda precisa ser convencido de
que vale mais a pena pagar por mês do que in-
vestir no veículo. Mas a grande maioria dos fa-
bricantes já lançou programas de carro por as-
sinatura, e tudo indica que os resultados estão
muito acima do projetado. É uma realidade, e
não apenas tendência.

O serviço é muito simples na maioria das
montadoras. O cliente entra com dados, um
robô faz a checagem e define um score de
crédito. uma vez aprovado, receberá o contrato
digital para ser assinado.

O prazo de entrega de até 150 dias ainda é
um entrave, mas pode ser rapidamente reduzido
se a montadora obtiver escala. Ela obterá me-
lhores condições de negociação com as segura-
doras e também com toda a burocracia existente
necessária para emplacar um  veículo zero  e
torná-lo apto a ser utilizado.

Outro grande mercado para os carros por as-
sinatura é a entrada dos veículos elétricos no
País, injustamente ainda muito caros. Os veículos

usados seriam adquiridos apenas por pessoas que
não tivessem acesso a crédito, o que ainda conti-
nuará a ser um percentual grande da população.

Mas se o contrato do carro por assinatura
será vendido diretamente pela montadora para
o cliente final, o que vai restar para as conces-
sionárias de veículos?

não é de hoje que o impacto das tecnologias
ameaça a capacidade de venda de veículos nas
concessionárias. As montadoras se tornaram
empresas de tecnologia, logo era de se esperar
que elas fossem usadas não somente nos veículos,
mas também no negócio.

A lei Ferrari que assegura a indenização no
caso de uma concessionária ser invadida em
seu território pela montadora, já há muito foi
rejeitada tacitamente pelo mercado.

É imprescindível que as montadoras e as con-
cessionárias entrem em sintonia. há uma grande
oportunidade para as concessionárias se trans-
formarem em centros automotivos, onde as frotas
de carros por assinatura seriam revisadas.

Se bem negociado entre as associações de
concessionárias e as montadoras, a rede poderia
se tornar exclusiva na revisão de toda a frota
contratada por assinatura, e o veículo no fim
do contrato seria disponibilizado para a con-
cessionária vendê-lo como usado.

Com procedência conhecida e baixa quilome-
tragem surgiria um grande mercado secundário
de veículos usados, o mesmo mercado que hoje
está dominado pelas locadoras. Assim seria o fim
das lojas de usados, que atualmente estão sofrendo
muito, e no médio prazo desaparecerão.

As concessionárias passarão a ser uma empresa
de serviços e o líder do pós-vendas será o líder da
concessionária. O show room atual delas deveria
ser negociado para se transformar em uma vitrine
alugada pela montadora para apresentar seus
produtos. Todos os veículos seriam negociados
na internet, como hoje é feito pela Tesla.

O mercado tende a mudar rápido. Ao invés
das partes buscarem soluções díspares, por que
não unir forças e criar um grande projeto unifi-
cado? A tendência de a concessionária se tornar
um grande centro de
serviços é uma reali-
dade que a obrigará a
rever o que deveria
ofertar e o que poderia
ser terceirizado. Como
tudo indica, está na
hora do pós-venda to-
mar à frente das deci-
sões estratégicas das
concessionárias e as-
sumir seu novo papel
no mercado.

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO

Ronaldo Nuzzi, é CEO da
Thompson Management
Horizons e Matemático

Fernando Henriques, dire-
tor financeiro da S.I.N. Im-
plant System

Pandemia
Enfrentamos não uma, mas duas pandemias,

ambas já provaram ser mortais. A primeira é um
vírus, um pacote de material genético que seqüestra
hospedeiros biológicos, os enfraquece e os mata
com muita frequência. A segunda é uma ideologia
- autoritarismo - que sequestra políticas democrá-
ticas, as enfraquece e as mata com muita fre-
qüência. Quando nos sentimos ameaçados, tende-
mos a procurar um inimigo e um protetor. Em
troca da proteção de nossas vidas, estamos dispostos
a desistir de praticamente qualquer coisa, incluindo
os direitos e liberdades pelos quais lutaríamos
em tempos normais. 

Felipe Trindade
Goiânia

Cloroquina
Como médico na prática clínica há mais de 35

anos, o que sei sobre a eficácia dos medicamentos
é o que obtive ao ler a literatura médica. O que eu
vi sobre a hidroxicloroquina me deixa cautelosa-
mente otimista. Os médicos não devem ser proibidos
de usar seu melhor julgamento clínico e recomen-
dá-lo aos pacientes - especialmente considerando
o fato de que esses medicamentos existem há muito
tempo, o que significa que estamos familiarizados
com seus riscos e complicações. O governo deve
ficar de fora disso e permitir que os médicos prati-
quem medicina, desde que obtenham o consenti-
mento informado de seus pacientes. Os pacientes
têm o direito fundamental de experimentar medi-
camentos que eles acham que podem salvar suas
vidas. Os médicos que consultam devem ser livres
para dar aos pacientes os melhores conselhos, sem
ônus dos superintendentes do governo. 

Augusto Goiânia
Trindade

{

Pessoas são os maiores 
ativos de uma organização

@jornalohoje
Melhor investimento para a sociedade, esse
é o governador que trabalha com transpa-
rência e mostra pra onde esta indo nosso di-
nheiro”, comentou a internauta sobre as
aplicações em rodovias goianas feitas pelo
governo de Goiás. 

Patrícia Bueno

@ohoje
“Que deus use o seu poder e ajude vocês
em tudo”, comentou o internauta sobre a
proposta de extinção do Tribunal de Contas
dos Municípios. a matéria foi apresentada
pelo deputado Henrique arantes na alego.

Waltair Ribeiro Dos Santos

@jornalohoje
o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, foi
transferido para a uTi do Hospital Sírio-liba-
nês, onde trata um câncer no sistema diges-
tivo. Covas havia se internado no domingo
para seguir com o tratamento e apresentou
piora na manhã desta segunda-feira.

aos colaboradores do o Hoje: artigos para este es-
paço devem conter no máximo 4.000 caracteres e
também  podem ser divulgados no portal ohoje.com.
São analisados os textos enviados, com foto e assi-
natura, para editor@ohoje.com.br. Cartas não podem
ultrapassar 800 caracteres e o endereço para envio
é o mesmo dos artigos. Mais informações podem
ser obtidas pelo (62) 3095-8742.
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O salto de 191,6% registrado pelo supe-
rávit da balança comercial do País nos pri-
meiros três meses deste ano, frente a igual
período de 2020, foi integralmente assegu-
rado por setores que menos investem em
pesquisa e desenvolvimento de novas tec-
nologias na classificação atualizada recen-
temente pela Organização para a Cooperação
e o Desenvolvimento Econômico (OCDE),
que reúne as maiores economias do planeta.
num trabalho realizado pelo Instituto de
Estudos para o Desenvolvimento Industrial
(Iedi), com base naquela classificação, o
saldo total da balança comercial saltou de
uS$ 2,703 bilhões para uS$ 7,883 bilhões,
enquanto a diferença entre exportações e
importações nos setores de baixa e média-
baixa intensidade tecnológica avançou de
uS$ 23,290 bilhões para uS$ 28,881 bilhões.

A variação, naqueles setores, chegou a
24,0% comparando os dois primeiros trimes-
tres de 2020 e de 2021, mas todo o crescimento
do superávit comercial do País no período
ficou concentrado naquelas duas áreas, que
incluem a agropecuária, a indústria extrativa,
construção, móveis, têxteis e vestuário, papel
e celulose, impressão e atividades financeiras,
entre outros serviços de menor especiali-
zação. na outra extremidade, ainda consi-
derando a classificação estabelecida pela
OCDE, os setores de alta e média-alta inten-
sidade tecnológica registraram o pior re-
sultado desde o primeiro trimestre de 2014,
com déficits de uS$ 7,994 bilhões e de uS$
13,985 bilhões respectivamente.

na comparação com os primeiros três
meses do ano passado, o rombo comercial
avançou 3,2% no segmento de alta intensi-
dade, saindo de uS$ 7,746 bilhões em 2020,
e 10,1% no segundo setor, depois de ter al-
cançado uS$ 12,697 bilhões no acumulado
entre janeiro e março do ano passado. A in-
dústria de transformação como um todo re-
gistrou certa estabilidade no déficit comercial,
com as importações superando as exporta-
ções por uma diferença de uS$ 14,364 bilhões,
conforme o Iedi. Embora tenha praticamente
repetido o déficit de 2020 (uS$ 14,359 bilhões),
sempre no mesmo trimestre, foi o mais ele-
vado para o período desde 2015 (quando
havia atingido uS$ 14,613 bilhões).

Os dados da indústria
As exportações de bens típicos da in-

dústria de transformação avançaram 5,4%,
saindo de uS$ 27,336 bilhões para uS$
28,820 bilhões na comparação entre o pri-
meiro trimestre deste ano e igual período
de 2020. Mas, se comparadas a 2018 (uS$
33,018 bilhões), as vendas externas do setor
baixaram 12,7%. As importações, por sua
vez, atingiram o maior valor pelo menos
desde o primeiro trimestre de 2016, cres-
cendo de uS$ 41,695 bilhões para uS$
43,184 bilhões entre o primeiro quarto de
2020 e idêntico intervalo deste ano, numa
variação de 3,6%. no caso das exportações,
foi o primeiro avanço desde o primeiro
trimestre de 2018, enquanto as importações
do setor têm crescido desde 2017.

2 na avaliação do Iedi, os
bens primários foram res-
ponsáveis pela melhoria na
balança comercial brasileira
como um todo. “Essa expan-
são do superávit comercial
ocorreu enquanto o Brasil já
padecia por conta da segunda
onda da pandemia da Covid-
19. Tal comportamento pode
ser associado em parte à re-
dução no poder aquisitivo
da população, na qual par-
cela das famílias que vinha
compondo a classe média
tem passado para a condição
de pobreza, afora a deterio-
ração dos que já se encon-
travam nessa situação”,
acrescenta o instituto.
2 A deterioração na ba-
lança comercial (exportações
menos importações) do setor
de alta tecnologia, que inclui
a fabricação de aeronaves,
a indústria farmacêutica e
o complexo eletrônico (com-
putadores, produtos e com-
ponentes eletrônicos e óti-
cos), veio com redução de
1,4% nas exportações (de
uS$ 1,204 bilhão para uS$
1,187 bilhão, a menor em
seis anos) e alta de 2,6% nas
importações (que passaram
de uS$ 8,951 bilhões para
uS$ 9,181 bilhões).

2 Conforme o Iedi, a indús-
tria aeronáutica, fortemente
afetada pela pandemia, teve
déficit ao redor de R$ 464,0
milhões, relativamente mais
baixo do que no primeiro tri-
mestre de 2020. As exporta-
ções do setor baixaram 5,9%,
para apenas uS$ 644,0 mi-
lhões. Mas as importações
despencaram 35,3%. O com-
plexo eletrônico acumulou
rombo de uS$ 5,5 bilhões,
maior contribuição para o re-
sultado negativo do setor de
alta tecnologia. A questão é
que as exportações até cres-
ceram (+13,2%), mas conti-
nuam muito baixas, próximas
de uS$ 291,0 milhões, enquan-
to importações atingiram uS$
5,8 bilhões, crescendo 13,8%.
2 As vendas externas de
produtos farmacêuticos en-
traram em declínio, baixando
4,2%, para uS$ 263,0 bilhões,
diante de importações próxi-
mas a uS$ 2,3 bilhões (alta de
6,1%), deixando um saldo ne-
gativo de uS$ 2,0 bilhões em
valores aproximados.
2 Mais sintomático cenário
vivenciado pela economia
brasileira está no que não
consta na relação de bens e
serviços exportados pelo Bra-
sil. Entre os setores de alta

tecnologia, por exemplo, não
há registro de exportações
de serviços de pesquisa e de-
senvolvimento d tecnologias.
no segmento de média-alta
intensidade tecnológica, que
contempla, entre outras
áreas, a indústria de material
bélico pesado, munições e
armamentos, veículos, ins-
trumentos e material médico
e hospitalar, máquinas e
equipamentos, outros equi-
pamentos de transportes,
igualmente estão fora do
mercado internacional seto-
res relacionados à tecnologia
da informação e à prestação
de serviços de informação.
2 Diante da ausência de
maior detalhamento, cabe
anotar a forte elevação nas
importações de equipamentos
bélicos, armas e munições no
primeiro trimestre deste ano,
com salto de 91,3% em relação
ao mesmo período de 2020,
enquanto as exportações do
setor cresceram 49,8%. não
se descarta a possibilidade
bastante realista de que as
compras externas tenham
sido estimuladas pelas medi-
das de relaxamento no con-
trole da entrada de armamen-
tos e munições importadas
adotadas pelo governo.

Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

Setor de baixa intensidade tecnológica
assegura superávit comercial do País

O governo brasileiro decidiu não renovar os acordos
bilaterais para transporte marítimo que mantém há
décadas com Argentina e uruguai. Entre outras coisas, os
pactos estipulam que a movimentação de mercadorias
entre portos dos países signatários deve ser feita, de pre-
ferência, em navios registrados em uma destas nações. O
acordo assinado com a Argentina, terceiro maior parceiro
comercial do Brasil, está em vigor desde 1985. Já o pactuado
com o uruguai, desde 1976. Ambos prevêem a hipótese
de cancelamento unilateral, bastando, para isso, que uma
das partes comuniquem sua intenção antecipadamente.

Segundo dados da Secretaria Especial de Produtivi-
dade, Emprego e Competitividade do Ministério da
Economia, cerca de 46% de todos os produtos que o
Brasil exportou para a Argentina, em 2019, foram trans-
portados por via marítima. no caso do uruguai, este
percentual ficou na casa dos 40%. A decisão brasileira
já foi notificada às autoridades dos dois países. E não é
inédita. Em 2020, o Brasil não renovou o convênio que
mantinha com o Chile desde 1974. Além dos acordos
com Argentina e uruguai (ainda em vigor), o Brasil
mantém tratados semelhantes com a Alemanha, Argélia,
Bulgária, China, França, Polônia, Portugal e Rússia.

Com o fim dos acordos, o Brasíl reduz reserva de
mercado, ampliando a competitividade no setor. “Cons-
tatamos que há uma reserva de mercado, uma imposição
de barreira geográfica que restringe a competição entre
as empresas, limitando a capacidade dos usuários es-
colherem seus fornecedores, além de outros efeitos
que acabam por onerar o frete”, afirmou a secretária-
executiva do Conselho nacional das Zonas de Proces-
samento e Exportação, do Ministério da Economia, na-
tasha Martins do Valle Miranda.

Segundo natasha, os acordos contribuem para en-
carecer o valor dos custos de transporte de mercadorias
entre os países signatários o que, segundo ela, motivaram
a Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e
Competitividade a defender o fim dos acordos.

“Além das questões concorrenciais, nossa análise é
baseada nos princípios e ordenamentos da OCDE. Todos
sabem que tanto o Brasil quanto a Argentina pleiteiam
uma vaga na organização. E caso um dos dois a consiga,
não poderemos manter este acordo. Logo, nós, do
governo como um todo, temos que olhar para a OCDE a
fim de deixar nosso ordenamento [jurídico] mais perto
do que a organização dispõe”, acrescentou a secretária.

Repercussão
O diretor do Departamento de navegação e hidrovias

do Ministério de Infraestrutura, Dino Antunes Dias Ba-
tista, disse, durante um debate que o Instituto Besc de
humanidades e Economia realizou no mês passado,
que a pasta defende a manutenção dos acordos bilaterais
desde, pelo menos, 2015, quando o governo brasileiro
passou a discutir a revogação do tratado com o Chile.

“Desde lá, o ministério tem feito uma defesa bastante
firme pela manutenção destes acordos. Porque, no
nosso entendimento, eles permitem uma regularidade
fundamental para a logística”, disse Batista ao sustentar
que os acordos cumprem o objetivo de desenvolver o
intercâmbio comercial entre os países signatários.

“Porém, não estamos sozinhos no governo. Existe toda
uma discussão, bastante aprofundada. E o governo recebeu
muitas demandas de usuários. E os principais usuários
da navegação de grande cabotagem [entre países vizinhos]
explicitaram que querem o fim destes acordos”, acrescentou
o direto. “Acabar com um acordo destes é muito simples,
é relativamente rápido, mas retomá-los é muito complicado.
Se errarmos a mão, será muito difícil voltar atrás.”

Consultado pela Agência Brasil, o Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento se manifestou favo-
rável à decisão. Segundo o coordenador de logística do
Departamento de Análise Econômica e Políticas Públicas,
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(Mapa), Carlos Alberto nunes, a medida faz parte de
um “processo contínuo de revisão das relações comer-
ciais do Brasil com seus vizinhos”.

“Estamos com estes acordos [em vigor] há muitas
décadas e seus balizadores estão defasados. hoje, há
uma variedade de produtos, de navios com diferentes
configurações, legislações distintas para operação das
embarcações. Logo, é necessário ajustar estes parâmetros
e não vejo muita dificuldade em fazermos estes ajustes”,
disse nunes. (ABr)

Brasil reduz reserva de mercado e amplia competitividade

Ipea aponta queda de 1,1% nos
investimentos em fevereiro
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Brasil não
renovará pacto
naval com
Argentina 
e Uruguai

O Indicador Ipea de For-
mação Bruta de Capital Fixo
(FBCF) aponta uma retração
de 1,1% na comparação entre
fevereiro e janeiro, na série
com ajuste sazonal. Ainda as-
sim, o trimestre móvel termi-
nado em fevereiro registrou
alta de 22,4%. na comparação
com o ano anterior, os inves-
timentos atingiram um pata-
mar 7,8% superior ao verifi-
cado em fevereiro de 2020. O
resultado foi divulgado ontem
(3) pelo Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea).

O Indicador de FBCF mede
os investimentos no aumento

da capacidade produtiva da
economia e na reposição da
depreciação do estoque de
capital fixo. A FBCF é com-
posta por máquinas e equi-
pamentos, construção civil e
outros ativos fixos.

Segundo o estudo, o consu-
mo aparente de máquinas e
equipamentos, que correspon-
de à produção nacional desti-
nada ao mercado interno acres-
cida das importações, caiu 2,9%,
apesar da alta de 47,2% no tri-
mestre móvel. Enquanto a pro-
dução de máquinas e equipa-
mentos registrou recuo de 4,3%
em fevereiro, a importação teve

um aumento de 13,1% no mês.
De acordo com o Ipea, os

investimentos em construção
civil cederam 1,2% em feve-
reiro, segunda queda conse-
cutiva após uma série de oito
altas registradas. Dessa forma,
o segmento avançou 2% no
trimestre móvel. O desempe-
nho acumulado em 12 meses,
porém, revelou queda de 1,3%.

“na comparação com o ano
passado, o bom desempenho
foi generalizado. Enquanto o
componente máquinas e equi-
pamentos revelou um avanço
9,7% maior que fevereiro de
2020.”, informou o Ipea. (ABr)



Samuel Straioto

Mais uma audiência de con-
ciliação mediada pelo Supremo
Tribunal Federal (STF) ocorreu
para definir o ingresso de Goiás
no Regime de Recuperação Fis-
cal do Governo Federal. A reu-
nião foi por meio de video-
conferência e foram tratados
de avanços para entrada no
programa de ajuda fiscal. O
Estado tenta concluir as nego-
ciações até o dia 30 de junho,
quando vence período de vi-
gência da liminar concedida
pelo ministro do STF, Gilmar
Mendes que autorizou a sus-
pensão de pagamento das dí-
vidas junto a bancos públicos
federais e um pré-acordo para
que Goiás entre no programa.

“Estou extremamente oti-
mista. Espero poder concluir
o acordo antes do dia 30 de ju-
nho e lutamos para isso”, des-
tacou o governador de Goiás,
Ronaldo Caiado (DEM).  Esta
foi a terceira audiência de con-
ciliação que ocorreu entre as
partes. O governador destacou
que a tentativa é acoplar os
Regimes de Recuperação Fiscal
(RRF) ‘velho e novo’, para que
Goiás saia beneficiado e tenha
um alongamento no prazo de
pagamento, dentro da capaci-
dade do Estado de quitar as
parcelas, sem que o contrato
seja descumprido.

A Secretaria da Economia
de Goiás apresentou em abril
à Secretaria do Tesouro na-
cional (STn) a documentação
relativa ao ingresso do Estado
no novo RRF. Instituído em
2017, o regime de recuperação
fiscal foi inteiramente refor-
mulado pela Lei Complemen-
tar nº 178, sancionada em ja-
neiro e regulamentada no mês
passado. As alterações promo-
vidas na LC 159/2017 tiveram
como objetivo contribuir para

a retomada do equilíbrio fiscal
dos entes da federação, por
intermédio da implementação
de um novo Regime de Recu-
peração Fiscal.

“Existe a convergência duas
leis, uma lei complementar
159 que deu regramento do
RRF antigo e exigindo várias
alterações, inclusive a privati-
zação da Saneago. nós tivemos
que trabalhar fortemente no
Congresso nacional para fazer
com que o IPO da Saneago fos-
se aceito como regra do RRF,
avançando este ponto tivemos
a lei complementar 178, que
estipula um novo calendário
de carência e pagamento de
parcelas. Temos que conciliar
aquilo que já tínhamos que
era uma decisão do Supremo
que garantia a entrada no RRF,
como também os pontos favo-
ráveis que vieram da lei com-
plementar 178. É exatamente
este o processo para que haja
uma melhor renegociação para
o Estado de Goiás, juntando
os pontos que realmente fa-
vorecem mais Goiás na lei com-
plementar 159 e 178”, afirmou
o governador de Goiás.

Goiás tenta aderir ao pro-
grama de socorro financeiro
desde fevereiro de 2019 e busca
recuperar fôlego financeiro no
longo prazo com o Regime. na
última semana, Caiado apontou
que a resistência a Goiás teria
motivo ainda na gestão passada,
no governo comandado pelo
ex-governador Marconi Perillo

(PSDB). A avaliação é de que
Goiás ficou desmoralizado. “A
negociação de dívidas tem sido
uma luta dura, mas avançamos
alguns pontos”, disse o gover-
nador na ocasião. 

O texto aprovado em de-
zembro do ano passado pelo
Congresso nacional prevê um
parcelamento em até 30 anos
de dívidas contraídas por Es-
tados na década de 1990 e ne-
gociadas pela união pela pri-
meira vez na Lei 8.727, de 1993.
naquela época, os governos
estaduais contrataram emprés-
timos para financiar a cons-
trução de moradias de baixo
custo, mas levaram calote dos
beneficiários. As consequências
financeiras foram transferidas
para a união.

O estado que concordar
com as regras deverá ainda
enviar relatórios detalhados
ao conselho de supervisão de
seu regime de recuperação
sobre as despesas com pes-
soal, com incentivos tributá-
rios e transferências recebi-
das. Isso além de cumprir os
oito itens de corte ou retenção
do aumento de despesas e ou-
tros 16 itens relacionados a
despesas com pessoal e in-
centivos tributários. Em troca,
terá suspensas as restrições
previstas na Lei de Respon-

sabilidade Fiscal e poderá con-
tratar novas dívidas.

Após ingresso no Regime,
os estados se comprometerão
com medidas de ajuste que in-
cluem: privatização ou deses-
tatização de empresas ou con-
cessão de serviços e ativos,
adoção de regras previdenciá-
rias para servidores idênticas
às vigentes na união, redução
de ao menos 20% dos incenti-
vos e benefícios fiscais em vi-
gor (deve ser cumprida nos
três primeiros anos do plano),
revisão de benefícios concedi-
dos para servidores estaduais
e que não têm respaldo na le-
gislação federal, instituição de
teto de gastos corrigido pela
inflação, entre outras.

Os estados que conseguirem
ingressar no Regime de Recu-
peração Fiscal (RRF) terão
como recompensa a suspensão
total do pagamento da dívida
com a união ou avalizada por
ela junto a outras instituições
no primeiro ano de vigência
do regime. Depois disso, o pa-
gamento será retomado numa
proporção de 11,11% ao ano,
até chegar a 100% após nove
anos de recuperação fiscal. Es-
tados aguardam a regulamen-
tação da lei que alterou o RRF,
o que ainda não ocorreu. (Es-
pecial para O Hoje)
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O governador Ronaldo Caia-
do e o presidente da Agência
Goiana de habitação (Agehab),
Lucas Fernandes, entregaram,
nesta segunda-feira (03), 108
apartamentos a famílias de Ci-
dade Ocidental. Esta é a se-
gunda inauguração de mora-
dias do Governo de Goiás no
município, em menos de dois
anos. na construção do Resi-
dencial Alvorada IV, os inves-
timentos são da ordem de R$
10 milhões, resultado de par-
ceria entre Estado e união.

“Queremos que os goianos
tenham condições de criar suas
famílias com tranquilidade e
dignidade”, destaca o governa-
dor. na região do Entorno do
DF, os governos estadual e fe-
deral, por meio do Programa
Casa Verde e Amarela, já en-
tregaram quase 1,5 mil mora-

dias. Os investimentos na cons-
trução dessas habitações so-
mam mais de R$ 121 milhões.
Desse total, R$ 21 milhões são
de recursos estaduais, por meio
dos convênios firmados pela
Agehab diretamente com as
construtoras e Caixa Econômica
Federal (CEF). 

“não quero fazer obras mo-
numentais. Trabalhamos para
levar qualidade de habitação
para as pessoas, seja na cons-
trução de apartamentos e casas,
seja na reforma”, disse Caiado
durante a entrega das edifica-
ções. uma delas pertence à Dia-
na Arriel Pires, de 25 anos. “Sou
funcionária pública e eles en-
traram em contato comigo, di-
zendo que eu tinha chance de
eu ser contemplada.  A corre-
tora pediu os documentos e
consegui”, detalhou a jovem. 

Mais de 100 famílias recebem moradia no Entorno de Brasília

As moradias são destinadas a famílias com renda entre R$ 1,8 mil e R$ 2,5 mil 

Estado tenta con-
cluir as negocia-
ções até dia 30 de
junho, quando
vence o período
de vigência da li-
minar que prorro-
ga a suspensão
do pagamento
das dívidas

Avança negociação para
adesão de Goiás ao RRF

Governo de
Goiás se reuniu
pela terceira
vez com o
Ministério da
Economia para
discutir a
entrada do
Estado no
Regime de
Recuperação
Fiscal
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Esplanada
Leandro Mazzini | reportagem@colunaesplanada.com.br

Tem panda na moita
Após conectar dezenas de cidades no

meio da floresta, por fibra ótica submersa
nos rios negro e Amazonas, o Projeto
Amazônia Conectada encontra certa re-
sistência nos gabinetes da Esplanada
em Brasília, indicam fontes, porque usa
equipamentos e tecnologia de uma em-
presa brasileira, o programa PadTec, em
detrimento de um concorrente chinês.
O lobby oriental é forte entre portas. O
projeto pretende interligar ribeirinhos,
quartéis do Exército, escolas, hospitais
e aldeias em mais de 3 mil quilômetros
na floresta, e tem as Forças Armadas
como base de sua operação. 

Força tarefa
O projeto é tutelado pelo Ministério

da Defesa, em interface com o da Ciência
e Tecnologia e o das  Comunicações. Seus
coordenadores regionais estão em Brasília
atrás de garantias para continuidade.

Reforço
Para quem critica a Operação – prin-

cipalmente advogados criminalistas
com clientes milionários – vale lembrar
que a Lava Jato ajuda. A Justiça já des-
tinou mais de R$ 29 milhões de dinheiro
apreendido de sentenciados para o Ama-
zônia Conectada.

PT no BB
Ex-diretor de Marketing do Banco

do Brasil no período do Mensalão no
Governo Lula, Renato naegele deve ser
nomeado vice presidente de Governo e
Agronegócios do BB. 

Inversão
O Brasil é mesmo um País de inversão

de valores. O líder indígena Almir Surui
(Povo Paiter Suruí), de Roraima, virou
alvo da Polícia Federal e da direção da
FunAI porque denunciou o Governo do
presidente Jair Bolsonaro ao Tribunal
Penal Internacional por ataques aos po-
vos indígenas. 

Como é?
A FunAI, ao que consta na Consti-

tuição, é a entidade que garante os di-
reitos das etnias. Suruí passou a receber
telefonemas considerados intimidado-
res da PF e do órgão. 

Fortuna!
um pedreiro brasileiro ganhou duas

vezes na principal loteria da Itália,
em apenas 20 dias. Além de levar 3
milhões de euros (R$ 19,6 milhões),
virou alvo da Polícia. Mas nada en-
contraram além da sorte.  

Barbaridade 
Gay, ativista do MST e filiado ao PT. A

Polícia Civil do Paraná trabalha com a hi-
pótese de crime de homofobia e por ideo-
logia sobre o assassinato do jovem Lindolfo
Kosmaski, 25 anos, cujo corpo apareceu
carbonizado em São João do Triunfo. 

O que será?
Agora que sofreu impeachment como

governador do Rio, Wilson Witzel tem
destino incerto. Ainda é investigado.
Está entre o camburão e uma empresa
consultoria.

Brasil & STF
um dado interessante da sondagem

nacional da Paraná Pesquisas sobre a
maioria (mais de 82%) pedir novo pro-
cesso de escolha para ministro do STF,
por mérito, e não por indicação política:
o índice a favor da mudança do modelo
é aprovado por todas as faixas etárias
dos entrevistados, em todas as escolari-
dades e nas cinco regiões do País, mostram
os recortes da pesquisa. Mais detalhes no
nosso portal.

Pódio na praia
A La Boutique Café & Casa hotel em

Caraíva, vila paradisíaca no sul da Bahia,
vai oferecer duas diárias de cortesia para
os atletas brasileiros medalhistas de ouro
dos Jogos de Tóquio.

José Luiz Bittencourt

O ex-governador Marconi
Perillo arrumou uma estraté-
gia polêmica para tentar re-
cuperar visibilidade em Goiás,
depois de afastado do palco
principal da política estadual
pela derrota de 2018 e pelos
eventos policiais que o envol-
veram, denunciado pelos Mi-
nistérios Públicos estadual e
federal por receber propinas
da Odebrecht e cometer uma
série de atos de improbidade
administrativa como governa-
dor, além de Caixa 2 em pelo
menos duas das suas eleições.

De algum tempo para cá,
dia e noite Marconi pontua
nas suas redes sociais – que
estiveram desativadas por
quase dois anos, desde que
perdeu a disputa pelo Senado
– ataques diários ao gover-
nador Ronaldo Caiado. Diga-
mos que críticas e oposição
são necessárias em qualquer
regime democrático, às vezes
até injustas ou sem funda-
mento. Mas o ex-governador
tucano anda exagerando.

Primeiro, porque Marconi
deixa de lado uma obrigação
que é de todo e qualquer po-
lítico que já passou por um

cargo de governo, ainda mais
por quatro vezes, como é o
caso dele: a de contribuir com
o debate de ideias e propostas
para o futuro, quem sabe até
apresentando um projeto al-
ternativo de gestão. Olhando
para a frente e não perdendo
tempo rememorando o pas-
sado: hoje, as realizações de
antigamente são difíceis de
entender dentro do contexto
de mudança rápida e cons-
tante de todos os parâmetros
da vida moderna. 

Bolsa universitária e Renda
Cidadã são exemplos. Tiveram
lógica quando foram implan-
tados há quase 20 anos. Mas o
tempo, que é implacável, tor-
nou esses programas supera-
dos. Corretamente, Caiado atua-
lizou o primeiro e acabou com
o segundo – este, a Renda Ci-
dadã, aliás, morreu por conta
própria, com os beneficiários
dos cartões magnéticos deixan-
do de procurar os bancos para
sacar os minguados proventos
fornecidos a título de ajuda,
ainda mais com a força da Bol-
sa Família do governo federal.

Marconi vive de lembran-
ças. A essência da contestação
de Marconi ao governo Caiado
é a comparação vazia com o

que já se foi. Ele próprio, quan-
do foi governador, virou a pá-
gina escrita pelo então PMDB,
que passou 16 anos no poder,
e criou um novo desenho para
as ações do Poder Público em
Goiás. Isso é inevitável e é o
que Caiado está fazendo, de-
pois de passar uma borracha
no tempo velho do PSDB. A
Bolsa universitária foi requa-
lificada – com Marconi chiando
porque o seu nome evoluiu
para universitários do Bem.

O segundo ponto é a falta
de preparo do ex-governador
para avaliar o que acontece
em Goiás e pior ainda ao entrar
em um campo em que não
tem informações adequadas,
que é o enfrentamento à pan-
demia, área em que um go-

vernador médico como Caiado
tem feito toda a diferença. De
repente, lá está Marconi nos
seus perfis sociais elogiando o
consórcio de governadores, ao
qual Goiás não aderiu, que es-
taria comprando vacinas Sput-
nik. De repente, também, vem
a AnVISA e veta o imunizante
russo para uso no Brasil, diante
das evidências pelo mundo
afora de que representa perigo
para quem a receber.

Incautos que se aventuram
em caminhos desconhecidos
quebram a cara. Politizar qual-
quer aspecto da pandemia só
prejudica a quem o faz, como
Marconi. Deveria deixar de
lado. Em vez de falar besteiras,
se dedicar 1) a apresentar pro-
jetos para Goiás e 2) a usar o

que resta do seu prestígio na-
cional para atrair empresas,
investimentos ou recursos para
o desenvolvimento do Estado.
Qualquer coisinha ajudaria.
Talvez ele ainda possa fazer
isso, como resquício do brilho
nacional que um dia ostentou,
mas simplesmente não faz.

na política e na Bíblia, exis-
te o fenômeno da ressurreição.
É o que Marconi, no seu papel
de crente, persegue. não será
fácil. É um erro comportar-se
como santo e humilde na ten-
tativa de convencer o cida-
dão-eleitor de que merece vol-
tar ao poder, mesmo como de-
putado federal.Ao contrário,
deveria elevar o ângulo de vi-
são e olhar para diante e para
o alto. (Especial para O Hoje)

Ex-governador adota a estratégia de
fazer oposição radical e deixa de lado a
contribuição inteligente que poderia
dar para o futuro de Goiás

Declaração foi dada na Comissão Temporária da Covid

Falta ao ex-governador Marconi Perillo apresentar projetos ao invés de só criticar Caiado

O secretário especial de Fazenda do Ministério da
Economia, Waldery Rodrigues, disse nesta segunda-
feira (3) que a recomposição da verba para o financia-
mento de pesquisas da Versamune, vacina brasileira
contra a covid- 19 anunciada pelo ministro da Ciência e
Tecnologia, Marcos Pontes, está entre as prioridades do
governo federal.

“Já está em estudo quais procedimentos para re-
composição dessa dotação [da vacina brasileira]. É um
assunto prioritário na agenda, vai ser discutido. não
posso antecipar, mas afirmo que esse é um assunto
prioritário, estará na Junta de Execução Orçamentária
[composta pelo Ministério da Economia e pela Casa
Civil]. Existem pelo menos três alternativas para serem
desenhadas", adiantou Waldery, ao participar da Co-
missão Temporária da Covid-19 do Senado.

Quase R$ 30 bilhões que seriam destinados à pesquisa
do imunizante apoiado pelo Ministério da Ciência, Tec-
nologia e Inovações foram alvo de vetos presidenciais e
contingenciamento. Segundo o governo, as medidas fo-
ram necessárias para ajustar a peça orçamentária de
2021. Aos senadores, Waldery garantiu que à época
que o veto presidencial, o corte adicional de recursos
para a vacina brasileira não estava "explícito".

O secretário especial de Fazenda disse que o processo
de vacinação em massa é prioridade para a saúde.

Verba para
pesquisa de
vacina nacional
é prioridade

Em vez de ideias, Marconi tenta
voltar só com críticas e ataques
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Felipe André

O Atlético Goianiense está
passando por uma maratona
de jogos no início da tempo-
rada. O rubro-negro vai dis-
putar quatro partidas em sete
dias, e o primeiro foi no último
domingo quando empatou
sem gols contra o Goiás e
avançou no Goianão. hoje, o
rubro-negro tem pela frente
o Grêmio Anápolis, no estádio
Jonas Duarte, às 18h (horário
de Brasília) pelo jogo de ida
da semifinal do torneio esta-
dual, na quinta tem Sul-Ame-
ricana e no domingo o duelo
de volta contra a Raposa.

“É um jogo difícil, os quatro
melhores times chegaram na
semifinal. O Grêmio Anápolis
é um time jovem e intenso.
Precisamos pegar os dois jogos
da fase de grupos e encontrar
o lado para ser explorado de-
les, tenho certeza que o Jorgi-
nho vai passar isso para todos
e vamos fazer um grande
jogo”, analisou Arnaldo, late-
ral-direito do Atlético-GO.

Com essa sequência pela
frente, o Atlético Goianiense
vai enfrentar o Grêmio Aná-
polis com o considerado “gru-
po dois”. O treinador Jorgi-
nho, assim como o presidente
Adson Batista, já confirmaram
que os titulares vão ser pou-
pados após vencerem o Pa-
lestino-ChI, em Rancagua-
ChI, na última semana e se

classficarem com um empate
sem gols contra o rival Goiás.
Com a folga, os titulares só
retornam contra o Libertad-
PAR, em duelo importante
pela Copa Sul-Americana.

O “grupo dois” ainda será
reforçado, conforme informou
o próprio treinador Jorginho.
O zagueiro Oliveira, que estava
afastado por conta de uma ten-
dinite no joelho direito, retorna
a equipe e será o companheiro
de Michel na zaga, com isso
Igor Cariús, que estava atuan-
do improvisado, vai jogar na
sua posição de origem, na la-
teral-esquerda, e Carlos hen-
rique fica como uma opção
no banco de reservas.

Quem também será titular
é o atacante Roberson. O joga-
dor que não enfrentou o Pales-
tino-ChI, pois estava suspenso,
entrou em campo nos minutos
finais contra o Goiás e agora
vai ter a possibilidade de atuar
os 90 minutos. O atleta é o arti-

lheiro da equipe no Campeo-
nato Goiano, com seis gols mar-
cados, estando atrás apenas de
Alex henrique, da Aparecidense
e que balançou as redes em
oito oportunidades.

Grêmio Anápolis
Companheiro de Atlético

Goianiense no grupo A, a equi-
pe comandada por Cléber Gaú-
cho aposta em jovens jogado-
res e a fórmula deu resultado.
O Grêmio Anápolis, pela pri-
meira vez, se classificou para
disputar a Série D do Cam-
peonato Brasileiro e ao lado
de Aparecidense e Anápolis
serão os representantes do es-
tado na competição em 2022.
Além disso, ainda pode con-
firmar um lugar na Copa do
Brasil da próxima temporada,
mas a situação não está fácil.

Se o Grêmio Anápolis con-
seguir ir para a final, vai estar
no torneio mais democrático
do país. Apesar disso, se acabar

sendo eliminada com duas der-
rotas, ou até mesmo dois em-
pates, não consegue ultrapas-
sar a pontuação da Apareci-
dense (24x21) e ficaria atrás
da equipe de Aparecida de
Goiânia. Se o Camaleão elimi-
nar o Vila nova e ir para a de-
cisão, o Grêmio Anápolis pre-
cisa tirar dois pontos em rela-
ção ao Tigre nos dois jogos da
semifinal, para ficar em ter-
ceiro na classificação geral. 

O Grêmio Anápolis foi a
primeira equipe a frear o Atlé-
tico Goianiense. O rubro-negro
conseguiu 10 vitórias em 12
jogos, com apenas dois empa-
tes, o primeiro deles contra a
Raposa e o segundo contra o
Goiás neste último fim de se-
mana. na estreia de Jorginho,
os dois clubes se enfrentaram
no estádio Jonas Duarte e fi-
caram na igualdade por 1 a 1.
(Especial para O Hoje)

Após entrar em
campo no domin-
go, Atlético Goia-
niense tem o pri-
meiro jogo da se-
mifinal, diante do
Grêmio Anápolis,
hoje

O Grêmio Anápolis con-
quistou um feito enorme em
sua história ao vencer o Iporá
no último sábado e se classifi-
car para as semifinais do Goia-
não. De quebra a raposa ainda
se garantiu no Campeonato
Brasileiro da Série D de 2022. 

Grêmio Inhumense
Fundado em março de

1999, hoje Grêmio Anápolis,
o clube atendia pelo nome
de Grêmio Inhumense. A
equipe em seu pouco tempo
de história, alcançou o feito
inédito em 2005 de jogar uma
divisão nacional, até então,
a Série C. Como não existia a
quarta divisão na ocasião, os
dois melhores goianos atua-
vam na terceira e foram o
caso de Grêmio e Mineiros. 

O Grêmio Inhumense que
tinha como diretor de futebol,
Adson Batista, hoje presidente
do Atlético Goianiense, aju-
dou a equipe a chegar na Sé-
rie C, mas a campanha não
foi das melhores, caindo ain-
da na primeira fase em que
além do Mineiros, tinham Cei-
lândia e Paranoá, represen-
tando o Distrito Federal. 

Grêmio Anápolis
Inativo por três anos (de

2008 à 2010), o Grêmio então
agora sediado em Anápolis,
retornou ao cenário profis-
sional na terceira divisão. Em
seu primeiro ano, campeão

da competição estadual. E um
ano depois, conseguiu o rá-
pido acesso à elite goiana. Fi-
cou por três anos, batendo
na trave em 2013, quando al-
cançou o quinto lugar.

Após sua queda em 2015,
ficou por dois anos na Divisão
de Acesso, se sagrando cam-
peão em 2017 e desde lá, nunca
mais retornando à segunda di-
visão. Desde que o formato
mudou, a raposa ainda não ti-
nha alcançado o mata-mata
do Goianão, que foi conquis-
tado na atual temporada, sob
o comando de Cléber Gaúcho.

Com um excelente começo
de temporada, tendo vencido
sete partidas e somado ape-
nas três derrotas, o Grêmio
Anápolis foi segundo lugar
do grupo A, atrás somente do
Atlético, adversário do pró-
ximo jogo. nas quartas-de-

final, um adversário difícil,
o Iporá. O primeiro jogo no
Ferreirão terminou 0 a 0 e a
decisão indo para o Jonas
Duarte. Após um primeiro
tempo também sem gols, Mat-
heus Martins e Lucas Gabriel
fizeram os gols que tranqui-
lizaram a equipe e o torcedor,
classificando assim pela pri-
meira fez para as semifinais
do Goiano desde a mudança
de nome e de sede. De quebra,
conquistando a vaga inédita
no Brasileiro da Série D em
2022, juntamente ao lado de
Aparecidense e Anápolis.

Agora a equipe sonha com
voos maiores e nesta terça-
feira, recebe o Atlético Goia-
niense, no estádio Jonas Duar-
te, às 18h00. A partida é válida
pelo primeiro jogo da semifi-
nal do Goianão. (Victor Pi-
menta, especial para O Hoje)

No último duelo entre as duas equipes, no Jonas Duarte, Atlético-GO e Grêmio Anápolis empataram por 1 a 1

Clube se classificou para a semifinal do Goianão 2021

Com a eliminação nas
quartas de final, pelo se-
gundo ano consecutivo, o
Goiás agora volta suas aten-
ções para o Campeonato
Brasileiro da Série B. A com-
petição começa no dia 28
de maio, o que garante qua-
tro semanas para o treina-
dor Pintado receber os re-
forços prometidos pela di-
retoria e dar sequência ao
trabalho que começou neste
último domingo (2) contra
o Atlético Goianiense, no
estádio Antônio Accioly.

Além do Goiás, o Vila
nova também vai disputar
a segunda divisão nesta
temporada, após o título da
Série C. Com a Série B “ba-
tendo na porta”, as equipes
goianas acumulam campa-
nhas completamente dife-
rentes neste início de 2021.
Entre os 20 clubes que vão
disputar a segundona, o Es-
meraldino tem a 19ª cam-
panha, ficando a frente ape-
nas do Londrina, enquanto
o Vila nova estaria “brigan-
do pelo acesso”, com a sexta
colocação geral. O ranking
foi montado pelo Blog “Ta-
tiquês” do Globoesporte e
que leva em consideração
as pontuações de acordo
com cada campeonato.

Em termos de competi-

ção nacional, o Goiás dei-
xou a desejar na Copa do
Brasil. A equipe esmeral-
dina foi derrotada logo na
primeira fase da competi-
ção, fora de casa, pelo Boa-
vista-RJ por 3 a 1. Em con-
trapartida, o Vila nova está
classificado para a terceira
fase, onde vai enfrentar o
Bahia, após eliminar o Atlé-
tico-BA e o Juventude-RS.

Pelo torneio estadual, o
Vila nova segue com uma
campanha melhor do que
o Goiás. A equipe Colorada
se classificou para as se-
mifinais após eliminar o
Anápolis, com duas vitórias
em dois jogos, enquanto o
Esmeraldino foi eliminado
pelo Atlético Goianiense,
perdendo em casa e em-
patando no Accioly.

Em termos de competi-
ções estaduais e pelo de-
sempenho na Copa do Bra-
sil, a classificação entre os
20 clubes está na seguinte
ordem: Coritiba, náutico,
Remo, Avaí, Cruzeiro, Vila
nova, Operário, Brusque,
CRB, Vasco da Gama, Vitó-
ria, Guarani, CSA, Botafogo,
Ponte Preta, Confiança,
Sampaio Corrêa, Brasil de
Pelotas, Goiás e Londrina.
(Felipe André, especial
para O Hoje)

Entre as equipes da
Série B, Goiás tem a
penúltima campanha

TEMPORADA 2021

Grêmio Anápolis jogará 
pela primeira vez a Série D

VAGA INÉDITA EM 2022

Comunicação/ACG

sEm tEmpo para descanso

Diogo Moura  / Comunicação GEA

Data: 4 de maio, 2021; Horário: 18h (de Brasília); Local: Estádio
Jonas duarte, em anápolis-Go; Árbitro: Elmo Resende; Assis-
tentes: Edson antônio e Márcio Soares

t
TéCniCa

Grêmio: Jordan; Baiano, Gut,
danrlei e Mateus Rodrigues;
lúcio, araújo e Vitor Braga;
Ronald, lucão e Matheus
Martins
Técnico: Cléber Gaúcho

Atlético: Kozlinski; arnaldo,
oliveira, Michel e igor Carius;
andré lima, Gabriel Baralhas e
Matheus oliveira; andré luis,
danilo Gomes e Roberson
Técnico: Jorginho

xGrêmio Anápolis Atlético-GO

FICHA



VILA NOVA

A vitória do Vila nova
diante do Anápolis, na última
sexta-feira (30), além de sa-
cramentar a classificação co-
lorada para as semifinais do
Campeonato Goiano, marcou
a estreia do volante Íkaro
com o manto colorado. Aos
33 minutos do segundo tem-
po, o jogador entrou no lugar
do meia Alan Mineiro.

Para Íkaro, mesmo que te-
nha participado de poucos mi-
nutos da partida, sua estreia
foi positiva e serviu para tirar
o peso de ansiedade das costas.
O jogador completou dizendo
que espera manter o nível de
preparação que vem tendo
nos treinamentos para que,
quando precisarem, estar
pronto e agradar o torcedor.

“Minha estreia foi muito
boa. Pude tirar um peso gran-

de das costas. E foi bom tam-
bém por conta dos três pontos
(conquistados pelo Vila nova).
Estou me preparando e me
capacitando para que, em to-
das as vezes que eu tiver uma
oportunidade, eu possa apro-
veitar da melhor forma. Já co-
nheço o campeonato (goiano),
que é muito bom, de muita
visibilidade. Estou me prepa-
rando para que, quando o Vila
(nova) precisar, eu possa agra-
dar a torcida”, disse Íkaro.

Apesar de já ter entrado
em campo, Íkaro faz questão
de se apresentar ao torcedor
vilanovense dizendo quais são
suas principais características.

“Minhas principais carac-
terísticas são: a força, um
bom passe, marcação, gosto
de sair jogando. Então, estou
treinando cada dia mais para

continuar mantendo o ritmo
que eu tinha nos clubes an-
teriores e fazer mais do que
já fiz”, descreveu Íkaro.

Ao ser questionado sobre
a declaração do técnico da
Aparecidense, Thiago Carva-
lho, na qual ele coloca sua
equipe como favorita a avan-
çar à grande final do Goianão,
Íkaro provoca e garante que
o Colorado está preparado
para qualquer desafio.

“O Vila nova é um time
grande, de tradição. Quem
tem boca, fala o que quer. Eu
confio no nosso potencial, pe-
los nossos treinamentos. não
vou falar muito sobre favori-
tismo, mas podem ter certeza
de que vamos estar prepara-
dos para qualquer desafio”,
respondeu Íkaro. (Breno Mo-
desto, especial para O Hoje)
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Volante Íkaro estreou pelo Tigre na sexta-feira (30), contra o Anápolis

Núbia Alves/Vila Nova FC

no início da tarde de
ontem, a Federação Goiana
de Futebol (FGF) alterou
as datas e horários de três
dos quatro jogos das semi-
finais do Campeonato Goia-
no. Apenas o confronto de
ida entre Grêmio Anápolis
e Atlético, que acontece
hoje, às 18h, não sofreu
nenhuma alteração. Elmo
Resende apitará o jogo.

O primeiro duelo entre
Vila nova e Aparecidense,
marcado anteriormente
para as 19h desta quarta-
feira (5), no OBA, teve seu
dia mantido, mas foi re-
manejado para as 20h30.
O responsável pelo apito

será Jefferson Ferreira. Já
a volta, que seria no sába-
do (8), às 16h, no Estádio
Anníbal Batista de Toledo,
foi transferida para domin-
go (9), no mesmo horário.

Por fim, encerrando a
fase semifinal, o Dragão
receberá a Raposa, tam-
bém no domingo (9), mas
em um novo horário. Das
16h, a partida foi remar-
cada para acontecer às
18h30, no Antônio Accioly.
Assim como na fase ante-
rior, nenhuma equipe tem
qualquer tipo de vantagem
para seguir na disputa pelo
título. (Breno Modesto,
especial para O Hoje)

FGF altera datas e
horários das semis

GOIANÃO

Victor Pimenta

Eliminados pela segunda
vez consecutiva em uma quar-
tas-de-final do Goianão, o time
agora terá pouco tempo para
planejar a vida pensando na
Série B que tem data prevista
para seu início no próximo
dia 28 de maio. O primeiro
jogo da equipe na competição
nacional será diante do Sam-
paio Corrêa, fora de casa.

Com menos de uma semana
no clube, o treinador Pintado
já chegou demonstrando total
seriedade e trabalho sob o co-
mando do clube esmeraldino.
Embora o resultado do clássico
não tenha sido dos piores, mas
em vista do que o Goiás jogou,
a vitória seria justa. Porém,
mesmo assim, o comandante
analisou de forma coerente e
enalteceu os jovens atletas que
o clube tem e que servirão no
decorrer da temporada.

“O Goiás está se planejan-
do, está se preparando, em-
bora não apareça no dia-a-
dia (pela pandemia, as pessoas
não possam acompanhar),
mas não tem um dia dentro
do Goiás que a gente não es-
teja às oito da manhã traba-
lhando, fazendo nosso traba-

lho, mas pensando nesse pla-
nejamento. nós vimos alguns
atletas jovens, que acho muito
importante nessa ideia de fa-
zer o campeonato regional
com os jovens e hoje o Goiás
tem alguns ativos muito im-
portantes que pudemos ver
hoje. As vezes o resultado pode
não aparecer, mas repito, tem
muita coisa boa dentro do
Goiás e o que eu tiro de mais
importante, o peso dessa ca-
misa acrescenta e valoriza
para todos nós profissionais
que chegamos aqui. Dentro
dessa camisa nos faz forte e é
assim que trabalharemos no
dia-a-dia”, disse o treinador.

Com pouco mais de vinte
e dias para o início da Série
B, Pintado sabe do atual mo-

mento esmeraldino e que terá
muito trabalho pela frente
junto com sua comissão. Ele
deve contar com reforços nos
próximos dias e por isso pediu
um pouco de calma e paciên-
cia nesse início de trabalho
ao torcedor, que o intuito é
colocar o clube novamente na
Série A do Brasileiro.

“A princípio e o mais im-
portante é que estamos cons-
cientes disso. Claro que nós
gostaríamos de ter mais tempo
de trabalho para preparamos
algumas situações, mas por
isso a gente está pensando na
montagem da equipe que se
conheça e já consiga adiantar
esse processo de entrosamento
que vocês sabem mais do que
eu e nesse conjunto é funda-

mental para que tenhamos
uma equipe competitiva. A gen-
te entende o torcedor que está
incomodado, muito acostuma-
do em vencer e de ver uma
história alegre. Isso ninguém
apaga essa grande história, os
grandes títulos. Podemos estar
passando por um mal momen-
to, mas peço essa confiança do
torcedor e um pouco de pa-
ciência, mas essas coisas vão
mudar. Vim aqui para fazer
algo diferente junto com todos
aqui do Goiás e faremos algo
diferente para esse nosso tor-
cedor”,concluiu Pintado.

Reforços
Com apenas três jogadores

anunciados na temporada,
além do técnico Pintado, o clu-

be esmeraldino pode ter novi-
dades em seu elenco nos pró-
ximos dias. O atacante Rogério,
que está na Ferroviária está
próximo de reforçar a equipe,
além do centroavante Alef
Manga, que vem fazendo uma
excelente temporada pelo Volta
Redonda e também é preterido
por várias outras equipes.

Outros nomes passam pela
lista de jogadores os quais o
clube deve abrir negociação e
nela estão inclusas: o meia Fe-
lipe Baxola, atualmente pouco
aproveitado no Ceará. Diego
Torres, argentino camisa 10
do CRB, o centroavante Jenison,
que está no novorizotino e por
último o volante higorMeritão,
que foi uma indicação de Pin-
tado. (Especial para O Hoje)

Após empate na
estreia, Pintado
pede aos torcedo-
res paciência nesse
seu início de tra-
balho no comando
esmeraldino; qua-
tro jogadores estão
na lista de reforços
do Goiás

um voto de confiança

Treinador terá pouco mais de vinte dias para preparar equipe para partida de estreia na Série B, diante do Sampaio Corrêa

Rosiron Rodrigues / Goiás EC

Íkaro responde Aparecidense
em apresentação
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João Paulo Alexandre

uma das obras mais aguar-
dadas pelos usuários do trans-
porte coletivo de Goiânia é o
corredor do BRT. Porém, esse
sonho esbarra em alguns en-
traves e mudanças. As obras,
que tiveram um valor con-
tratual de R$ 217 milhões, já
sofreram oito alterações em
seu projeto inicial. Por causa
disso, a previsão é que a inau-
guração de um trecho fique
para setembro deste ano.

Segundo a Secretaria Mu-
nicipal de Infraestrutura ur-
bana (Seinfra), a nova mudan-
ça consiste na alteração no
projeto geométrico da Praça
Cívica, no Centro de Goiânia.
De acordo com a pasta, ao in-
vés de duas faixas no anel in-
terno para os ônibus, serão
três. Com isso, será mantido o
canteiro onde atualmente fi-
cam os pontos de ônibus.

Além disso, a nova confi-
guração destaca uma mudan-
ça no projeto da Praça do
Trabalhador, também no Cen-
tro de Goiânia. A via prefe-
rencial que estava construída
desde 2016 não será utilizada
e será incorporada para o
passeio de veículos particu-
lares. Agora, será levado em
consideração a intersecção
do projeto das obras viárias
da Avenida Leste-Oeste.

A Seinfra destaca ainda que,
no trecho I, que vai do Terminal
Isidória ao Terminal Cruzeiro
do Sul, conta com cinco plata-
formas de embarques e um
terminal em ampliação (Cru-
zeiro). havia a expectativa da
construção de uma nova esta-
ção no terreno onde funciona
a sede dos Correios, na con-

fluência das avenidas 4ª Radial,
Transbrasiliana, Rio Verde e
São Paulo. Porém, ele foi ex-
cluído devido a entraves na
desapropriação do terreno, que
não estava avançando. Pelo ce-
nário, a prefeitura decidiu su-
primir o novo terminal.

Já o trecho II, que fica en-
tre os terminais Recanto do
Bosque ao Isidória, contará
com 31 estações de embarque
e a construção de quatro no-
vos terminais: Recanto do
Bosque, Perimetral, Rodoviá-
ria e Isidória.

O projeto do BRT ainda des-
taca uma alteração de solução
de pavimentação do corredor
para pavimento rígido no tre-
cho da Avenida Perimetral nor-
te ao Terminal do Recanto do
Bosque. Essa adequação, se-
gundo a Seinfra, se alinha ao
padrão executivo dos disposi-

tivos de drenagem conforme
projetos da Dermu/Compav.

A outra mudança é a dre-
nagem na Avenida Goiás. no
local, a rede de absorção de
água consiste na utilização de
tubos em PVC do tipo RIB-LOC.
O projeto ainda afirma a ade-
quação da metodologia exe-
cutiva da trincheira construída
na Rua 90 que utiliza perfis e
placas pré-moldadas no lugar
de paredes diafragma. Outro
ponto de mudança é a pintura
da estrutura metálica das es-
tações de embarque e desem-
barque e a inserção de aces-
sórios necessários para a con-
fecção de calçadas acessíveis.

A Seinfra encontrou algu-
mas interferências para sobre
pavimentação. Apesar de pas-
sar por modificações, elas não
foram citadas para a repor-
tagem. Outro fator foi a ade-

quação da descrição dos itens
relativos ao fornecimento de
telhas para cobertura de ter-
minais e estações.

Como já foi adiantado pela
reportagem, também já foi
feita uma mudança no via-
duto previsto para ser cons-
truído no cruzamento das ave-
nidas Goiás e Perimetral nor-
te. A ideia inicial era de que
fosse realizado um viaduto
de dois níveis, em que o BRT
seguisse o nível atual, mas a
Perimetral seria rebaixada.
Porém, a prefeitura encontrou
dificuldades para acertar as
desapropriações de parte dos
lotes localizados nas esquinas
no trecho e, por isso, todo o
projeto precisou ser revisto.

A ideia atual é que a Ave-
nida Goiás tenha um elevado
e a Perimetral tenha um re-
baixamento menor que o pre-

visto, apenas para tornar pos-
sível a construção. Dessa for-
ma, o viaduto deverá ter, pra-
ticamente, três níveis. Mas, ele
ainda segue em licitação e ain-
da não há previsão para o co-
meço de obras no local.

O projeto também mostrou
uma incompatibilidade no sis-
tema de drenagem existente
com o que foi projetado na
Avenida 84. Com isso, todo o
trabalho foi revisto e refeito.
um exemplo foi que, no entor-
no da Praça, foi construído o
corredor em concreto para o
BRT, o pavimento flexível em
CBuQ, destinado aos demais
veículos, e uma galeria de
águas pluviais para melhorar
a drenagem no local. Os meios-
fios foram reconstruídos e fo-
ram implantadas as calçadas
acessíveis. A iluminação pú-
blica será revitalizada, com a
substituição das lâmpadas de
sódio por luminárias em led.

A prefeitura ainda levou
em consideração a alteração
do acabamento das estações
de embarque e desembarque.
Antes estava previsto para ser
utilizado o vidro, mas preferiu
fazer o brise metálico. um
dos pontos mais polêmicos
sobre o assunto foi na Praça
do Cruzeiro. houve a expec-
tativa de que no local fossem
construídas as estações de
embarque e desembarque, de
modo que os ônibus entra-
riam nos espaços. no entanto,
ela foi tombada depois de
uma ação judicial concluída
em 2014 e o projeto necessitou
sofrer adequações. Em 2019,
o Ministério Público do Estado
de Goiás (MP-GO) e a associa-
ção dos moradores do Setor
Sul questionaram a obra.

O hoje fez um levantamento
com dados sobre a estimativa
da média de velocidade que
os veículos vão fazer ao tran-
sitarem no corredor exclusivo.
Segundo a Seinfra, a expecta-
tiva média é de 25 km/h. Como
o traçado de todo projeto tem
21,7 quilômetros entre o Ter-
minal Recanto do Bosque, em
Goiânia, e o Cruzeiro do Sul,
em Aparecida de Goiânia, a es-
timativa é que as viagens ga-
nhem agilidade em 30% em
relação ao tempo gasto entre

as estações. A velocidade es-
perada para o trecho é quase
100% maior do que a registrada
nos corredores exclusivos para
o transporte coletivo em  2019,
ano anterior ao da pandemia
do novo coronavírus. na época,
a velocidade média dos veículos
era de apenas 14 km/h.

O perito Antenor Pinheiro,
que é especialista em políticas
públicas de mobilidade urba-
na, aponta quatro vantagens
do sistema BRT para a Capital.
Segundo ele, o corredor reduz

o tempo de deslocamento das
pessoas em função do desem-
penho de melhor velocidade
operacional. Ele reduz emis-
sões de poluentes e gases de
efeito estufa, uma vez que ve-
locidades mais homogêneas
racionalizam as ações de ace-
leração/desaceleração.

O BRT colabora para a se-
gurança viária com a econo-
mia de custeio operacional.
“Isso garante mais regulari-
dade no cumprimento de ho-
rários e por esta razão atrai

novos passageiros para o sis-
tema. Por operacionalizar com
ônibus de alta capacidade,
transportam até 160 pessoas,
o que reduz substancialmente
a quantidade de quilômetros
percorridos por veículo. Me-
nos veículos transportando a
mesma quantidade de passa-
geiros, além de reduzir con-
gestionamentos, possibilitam
a oportunidade de substituir
veículos mais antigos e, por-
tanto, mais poluentes”.

Pinheiro explica que o BRT

colabora para a gradativa mi-
gração de passageiros de trans-
porte individual para a opção
coletiva. “A estratégia do BRT
é atrair o maior número de
pessoas para o sistema coletivo
de transporte, o que vai induzir
a outro padrão comportamen-
tal de deslocamentos urbanos.
Isso resulta em mais conforto,
mais segurança, menos des-
pesas domésticas e melhor re-
gulação e funcionamento da
fluidez viária de veículos”. (Es-
pecial para O Hoje)

Previsão otimista é que a principal obra voltada para o transporte coletivo seja entregue em setembro

BRT pode dobrar velocidade dos ônibus

Alterações vão desde o sistema de drenagem das vias até a construção de viaduto na Perimetral Norte. Estações e terminais também sofreram alterações

Terminal Isidória está sendo totalmente refeito para passagem dos ônibus do BRT

BRT sofre oito alterações
desde o projeto original
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Daniell Alves

As obras de manutenção e prestação de serviço da
BR-153 deve gerar cerca de 120 mil empregos diretos e
indiretos durante 35 anos, estima a Agência nacional
de Transportes Terrestres (AnTT). O vencedor do
certame foi o Consórcio Eco 153 (necton Investimentos),
com um valor de outorga de R$ 320 milhões e o valor
de tarifa de R$ 0,10218/km em trechos homogêneos de
pista simples (16,25% de deságio).

Está previsto o aporte de R$ 14 bilhões entre inves-
timentos e custos operacionais ao longo do período da
concessão. A concessão de 850,7 km visa à exploração
por 35 anos, prorrogáveis por mais 5 anos, da infraes-
trutura e da prestação do serviço público de recuperação,
conservação, manutenção, operação, implantação de
melhorias e ampliação de capacidade das rodovias. O
edital prevê a combinação dos critérios de menor tarifa
e maior outorga no leilão. É a primeira licitação que
ocorrerá nesse modelo.

De acordo com o projeto, serão nove praças de pe-
dágio, que geram empregos nas cidades ao redor: Alian-
ça/TO, Figueirópolis/TO, Talismã/GO, Santa Tereza de
Goiás/GO, uruaçu/GO, São Luiz do norte/GO, Jaraguá/GO,
Barro Alto/GO e Planalmira/GO.

A reportagem entrou em contato com a empresa
EcoRodovias, que é uma das responsáveis pelo Consórcio,
para saber o valor do pedágio que os goianos terão
que pagar. no entanto, a empresa informou que a Eco-
Rodovias ainda não assumiu a administração do trecho
para informações referentes ao pedágio.

Conforme foi acertado, a Tarifa Básica de Pedágio
máxima considerada para a elaboração da proposta
econômica escrita foi de R$ 0,12200/km para trechos
homogêneos de pista simples e de R$ 0,17081/km para
trechos homogêneos de pista dupla, referenciadas a
julho de 2019. Sobre essas tarifas, puderam ser oferecidos
descontos de até 16,25%. A tarifa ofertada foi de R$
0,10218/km, com o deságio de 16,25%.

Modelo híbrido
Este foi o primeiro leilão com modelo híbrido, com-

posto por menor tarifa (deságio limitado a 16,25%) e
maior outorga. O diretor-geral em exercício da AnTT,
Alexandre Porto, elogiou o sucesso da licitação: “É com
tecnicidade que conseguimos atrair investimentos, que
a sociedade tanto precisa. Apresentamos um contrato
de concessão que tem uma matriz de alocação de riscos
objetiva e bastante segurança jurídica”. 

Entre os investimentos previstos no contrato de con-
cessão, estão mais de 600 quilômetros de duplicações,
90 km de vias marginais, 28 km de faixas adicionais e
contorno previsto na cidade de Corumbá. Serão cons-
truídas 19 passarelas, 30 dispositivos de interconexão e
seis passagens inferiores. A iluminação das travessias
urbanas e vias marginais também estão entre as melho-
rias que conferem maior segurança para os usuários.

De acordo com a EcoRodovias, nesta concessão, além
da geração de empregos, será implantado um moderno
programa de segurança para os usuários (International
Road Assessment Program - iRap) com foco na redução
de acidentes e de risco de mortes nas rodovias. “Do ponto
de vista ambiental, por exemplo, será feito o uso de mate-
riais como asfalto borracha (a partir de pneus descartados),
além de reciclagem de pavimento, uso de energia solar e
implantação do projeto Viveiro de Mudas”, informa.

Recuperação do asfalto
A nova concessionária deverá ainda recuperar todo

o pavimento do trecho e oferecer serviços de atendi-
mento médico e mecânico aos usuários, a partir das 19
novas bases operacionais que serão implantadas, além
de prover monitoramento e gerenciamento de tráfego.
há ainda previsão de construir dois pontos de paradas
e descanso para maior segurança dos caminhoneiros.
Também será implantada rede de wif-fi (ou 3G/4G) ao
longo das rodovias para a comunicação entre os usuários
e o serviço de atendimento da concessionária, conferindo
maior segurança viária.

O trecho concedido é uma das principais ligações
entre o Meio-norte e o Centro-Sul do país e atravessa
38 municípios nos estados de Tocantins e Goiás. Os tre-
chos das três rodovias que passarão a ser operados
pelo Consórcio Eco153 são: Rodovia BR-153/TO/GO,
entre Aliança do Tocantins e Anápolis com 624,1 quilô-
metros; Rodovia BR-080/GO, entre uruaçu e Assunção
de Goiás (BR-414) com 87 quilômetros e Rodovia BR-
414/GO, entre Assunção de Goiás e Anápolis com 139,6
quilômetros. (Especial para O Hoje)

De acordo com o projeto, serão 9 praças de pedágio

Começaram ontem (3) as
inscrições para o processo se-
letivo de bolsas remanescentes
do Programa universidade
para Todos (Prouni), para o
primeiro semestre deste ano.
As inscrições devem ser reali-
zadas, exclusivamente, na pá-
gina do Prouni até as 23h59
de hoje (4), e o resultado será
divulgado na sexta-feira (7).

As bolsas remanescentes
são aquelas não preenchidas
no processo seletivo, nas duas
chamadas regulares e também
na lista de espera do progra-
ma. A disponibilidade dessas
bolsas ocorre por desistência
dos candidatos pré-seleciona-
dos ou falta de documentação,
por exemplo. O Ministério da
Educação (MEC) ainda não di-
vulgou a quantidade de vagas

remanescentes. neste semes-
tre, o Prouni ofereceu, no total,
mais de 162 mil bolsas.

O Prouni é o programa do
governo federal que oferece
bolsas de estudo, integrais e
parciais (50%), em instituições
particulares de educação su-
perior. Para ter acesso à bolsa
integral, o estudante deve com-
provar renda familiar bruta
mensal de até 1,5 salário mí-
nimo por pessoa. Para a bolsa
parcial, a renda familiar bruta
mensal deve ser de até 3 salá-
rios mínimos por pessoa.

É necessário também que
o estudante tenha cursado o
ensino médio completo em
escola da rede pública ou da
rede privada, desde que na
condição de bolsista integral.
Professores da rede pública

de ensino também podem
disputar uma bolsa, e, nesse
caso, não se aplica o limite
de renda exigido dos demais
candidatos.

Nova regra
no último dia 15, o MEC

publicou a Portaria nº
212/2021, que trata da ocu-
pação de bolsas remanescen-
tes do Prouni e estabelece a
nova regra para a classifica-
ção dos candidatos.

A partir de agora, a classi-
ficação dos inscritos em cada
um dos processos de ocupação
de vagas remanescentes do
Prouni vai considerar a média
aritmética simples das notas
obtidas nas cinco provas do
Exame nacional do Ensino
Médio (Enem).  (ABr)

Começam inscrições para 
bolsas remanescentes do Prouni

Privatização 
da BR-153 deve
gerar 120 mil
empregos

tRÁPIDAS

Reconhecimento fotográfico na fase
policial deve obedecer norma do CPP

A Quinta Turma do Superior Tribunal
de Justiça (STJ), alinhando-se ao entendi-
mento firmado pela Sexta Turma no RhC
598.886, decidiu que o reconhecimento fo-
tográfico ou presencial feito pela vítima
na fase do inquérito policial, sem a obser-
vância dos procedimentos descritos no ar-
tigo 226 do Código de Processo Penal (CPP),
não é evidência segura da autoria do
delito.Para o colegiado, tendo em conta a
ressalva contida no inciso II do artigo 226
– segundo o qual a colocação de pessoas
semelhantes ao lado do suspeito deve ser
feita sempre que possível –, eventual im-
possibilidade de seguir o procedimento
precisa ser justificada, sob pena de invali-
dade do ato.no entender do relator, ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, o reconheci-
mento fotográfico do suspeito é uma prova

inicial, que deve ser ratificada pelo reco-
nhecimento presencial e, mesmo havendo
confirmação em juízo, não pode servir
como prova única da autoria do crime."no
caso de uma ou ambas as formas de reco-
nhecimento terem sido efetuadas, em sede
inquisitorial, sem a observância (parcial
ou total) dos preceitos do artigo 226 do
CPP e sem justificativa idônea para o des-
cumprimento do rito processual, ainda que
confirmado em juízo, o reconhecimento
falho se revelará incapaz de permitir a
condenação, como regra objetiva e de cri-
tério de prova, sem corroboração do res-
tante do conjunto probatório produzido na
fase judicial", afirmou o magistrado.Ao ado-
tar esse entendimento, os ministros da
Quinta Turma decidiram, por unanimidade,
absolver um réu acusado de roubo. 

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

Jurídica

Foi publicado edital com
as regras para o 2º Prêmio
Justiça do Trabalho de Jor-
nalismo, uma realização do
TST. A edição 2021 do con-
curso faz parte das come-
morações dos 80 anos da
Justiça do Trabalho e pre-
miará reportagens com o
tema “Justiça do Trabalho:
a importância e os avanços

da Justiça Social”. Podem
concorrer trabalhos jorna-
lísticos, de autoria de um ou
mais profissionais, que abor-
dem as temáticas indicadas
no edital, como “evolução
histórica do Judiciário tra-
balhista”, "conscientização
da sociedade”, “avanços e
transformações dos direitos
trabalhistas”, entre outros.

TST lança prêmio 
de jornalismo

Soldado do Exército
condenado por furto

um ex-soldado do Exér-
cito foi condenado a 3 me-
ses e 11 dias de detenção
por se apossar de uma via-
tura do Exército sem per-
missão e, ainda, por dirigir
embriagado. A decisão do
Superior Tribunal Militar
(STM) confirmou integral-
mente a sentença da 2ª Au-

ditoria Militar de Brasília.
Após ser preso em flagran-
te, o militar foi recolhido
às instalações do Batalhão
de Polícia do Exército de
Brasília, admitindo que ha-
via ingerido bebida alcoó-
lica dentro do quartel e
saído com o veículo sem
autorização.

2 4ª Turma do TST - As
partes se sujeitam à conde-
nação em honorários de su-
cumbência recíproca quando
o pedido de danos morais é
parcialmente acolhido, mes-
mo que o empregado seja
beneficiário da gratuidade
de Justiça.

2 ALEGO – Deputado quer
aprovar programa de incen-
tivo à recuperação de ado-
lescentes infratores.

Foi lançado, pela presi-
dência do Tribunal de Justiça
do Estado de Goiás (TJGO),
Edital nº 10/2021 para aces-
so ao cargo de desembar-
gador do TJGO, pelo critério
de merecimento. A vaga foi
aberta com a aposentadoria
voluntária do desembarga-
dor Orloff Neves Rocha, na
última semana.

TJGO lança
edital para
provimento 
de vaga 
de novo
desembargador

Promulgado tratado do Mercosul
sobre proteção à criança

Foi publicado o decreto
legislativo (DL 16/21) que
promulga tratado do Mer-
cosul para a criação de uma
base de dados comparti-
lhada sobre crianças e ado-
lescentes em situação de
vulnerabilidade, com o ob-
jetivo de combater crimes
como tráfico e sequestro
de menores.O texto foi as-
sinado por Brasil, Argenti-
na, Paraguai, uruguai, Bo-
lívia, Chile, Colômbia, Equa-
dor, Peru e Venezuela.O de-

creto legislativo também
contempla outro acordo so-
bre cooperação regional
para a proteção dos direitos
dessas crianças e adoles-
centes. Ambos os acordos
foram assinados na cidade
de San Miguel de Tucumán
(Argentina), em 2008.Pelos
atos, esses países vão trocar
informações sobre o para-
deiro de crianças e adoles-
centes, e comunicados de
restrições à saída de me-
nores do país de origem. 



A Justiça de Goiás autorizou
a retomada das visitas dos ad-
vogados aos detentos nas uni-
dades prisionais do Estado. A
liberação ocorreu após pedido
da Ordem dos Advogados do
Brasil - Seção de Goiás (OAB-
GO). Segundo a decisão, a proi-
bição de acesso dos represen-
tantes legais caracteriza “ma-
nifesto malferimento ao direito
dos profissionais da classe de
se comunicarem com seus
clientes pessoalmente”.

Em sua decisão, o juiz Clau-
ber Costa Abreu diz que as
regras aplicadas à advocacia
foram mais rígidas que àque-
las aplicadas aos cultos reli-
giosos e membros da Defen-
soria Pública, por exemplo.
Ele também menciona que,
de acordo com o Estatuto da
Advocacia e da OAB, “o advo-
gado tem o direito de comu-
nicar-se com seus clientes pes-
soal e reservadamente, mesmo
sem procuração, quando estes
se acharem presos, detidos ou
recolhidos em estabelecimen-
tos civis ou militares”.

Além disso, Clauber cita
não ser razoável que as prer-
rogativas da advocacia sejam
restringidas por meio de por-
tarias da Diretoria Geral de
Administração Penitenciária

(DGAP). De acordo com ele,
“estas contrariam frontal-
mente as prerrogativas pro-
fissionais, fixadas no Esta-
tuto da Advocacia, que se so-
brepõe aos provimentos ad-
ministrativos”.

Portanto, alega que a não
concessão da liminar poderá
ocasionar em graves danos
não só aos profissionais da ad-
vocacia, diante do cerceamento

das atividades, mas também
aos internos dos estabeleci-
mentos prisionais do Estado.

O presidente da OAB-GO,
Lúcio Flávio de Paiva, come-
morou a decisão. “Desde o iní-
cio da pandemia, a advocacia
tem enfrentado limitações para
se avistar com seus clientes
que cumprem penas: exigência
de agendamento, limitação de
entrevista, arguição de urgên-

cia. Tudo isso foi denunciado
e combatido pela OAB-GO em
Mandado de Segurança Cole-
tivo impetrado. uma vitória
importante da OAB-GO, da Pro-
curadoria de Prerrogativas, so-
bretudo, da advocacia.”

Sem limitação de horário
Desde o fim do último

mês, os escritórios de advo-
cacia funcionam sem limita-

ção de horário em Goiânia.
Isto porque a 2ª Vara da Fa-
zenda Pública Municipal e
de Registros Públicos da Co-
marca de Goiânia suspendeu
a limitação imposta pelo de-
creto do Prefeito Municipal.

Para a Procuradoria de
Prerrogativas, a limitação de
horário não seria legítima,
pois os atos processuais, como
as audiências do primeiro
grau de jurisdição e as sessões
de julgamento do Tribunal
de Justiça não seguem o turno
único de funcionamento do
Poder Judiciário.

na decisão de deferimento
da liminar, o Juiz de Direito
Fabiano Abel Aragão ponde-
rou “que advogado é sujeito
indispensável à administra-
ção da Justiça, daí porque,
como já afirmei em caso a
este análogo, não diviso dife-
renciação significativa na ro-
tina do trabalho do magistra-
do, do promotor de Justiça e
do advogado que justifique o
estabelecimento de regras di-
versas para o funcionamento
dos gabinetes e dos escritórios
de advocacia desde que, ob-
viamente, sejam observadas
as mesmas normas de segu-
rança previstas”. (Daniell Al-
ves, especial para O Hoje)
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Maiara Dal Bosco

De acordo com a estimati-
va populacional do Plano Es-
tadual de Vacinação, os idosos
goianos com idade entre 60 e
64 anos são 287.587. Com che-
gada da 17ª remessa de vaci-
nas contra a Covid-19 que de-
sembarcou em Goiás ontem
(03), a meta do governo esta-
dual é de que a vacinação dos
idosos nos próximos dias seja
concluída, já que as novas do-
ses, que deverão ser aplicadas
em primeira dose, contabili-
zam 211 mil unidades de imu-
nizantes da Oxford/AstraZe-
neca. Em Goiás, a imunização
dos idosos do grupo com 64
anos foi iniciada em abril.

nesta segunda-feira (03),
o Governador Ronaldo Caia-
do, ao lado do secretário de
Estado de Saúde, Ismael Ale-
xandrino, afirmou que é fun-
damental que cada município
assuma a responsabilidade
de fazer o relatório final ao
concluir a vacinação até os
60 anos, com o objetivo de
passar para a segunda etapa
de acordo com o Plano na-
cional de Imunização (PnI).

“Precisamos pedir empe-
nho especial dos prefeitos,
secretários de Saúde de todos
os municípios, para que con-
cluam o relatório até 60 anos
para que possam receber as
outras doses que serão dire-
cionadas a pessoas com co-
morbidades. Se Deus quiser,
eu acredito que vamos evoluir
rapidamente com a vacina-
ção, e temos tudo para ter

um prognóstico até o final do
ano extremamente favorá-
vel”, afirmou Caiado.

Segundo a Superintenden-
te de Vigilância em Saúde de
Goiás, Flúvia Amorim, estas
providências já estão sendo
tomadas pelos municípios,
uma vez que, várias das ci-
dades goianas já estão comu-
nicando que finalizaram a
vacinação da respectiva po-
pulação idosa, bem como de
trabalhadores da saúde, for-
ças de segurança e de salva-
mento. “hoje as equipes estão
fazendo toda a verificação de
quantos municípios são e
quantas doses a gente vai en-
caminhar dessa remessa que
chegou, para poder iniciar a
vacinação do grupo com co-
morbidades”, destacou Flúvia,
em entrevista a uma televisão
da Capital.

Avanço e expectativa
Goiás deve receber na ma-

drugada de hoje (04) a pri-
meira leva de imunizantes da
Pfizer/BionTech, terceira va-
cina a ter o uso aprovado no
Brasil. Serão 17.550 doses en-
caminhadas aos goianos, to-
das também para a aplicação
inicial. Eles serão utilizados
integralmente na Capital, por
conta da necessidade de ar-
mazenamento especial em
baixas temperaturas. O avan-
ço da vacinação nas últimas
semanas permitiu que Goiás
esteja entre as 10 unidades
da Federação (uF) que mais
aplicaram a primeira dose da
vacina contra a Covid-19.

De acordo com dados ab-
solutos do Ministério da Saú-
de (MS) de sexta-feira (30),
foram vacinadas 905.603 pes-
soas no território goiano. O

resultado mostra o constante
crescimento no ritmo da va-
cinação em Goiás, que se en-
contrava na 18ª posição no
ranking dos estados que mais
imunizaram suas populações
no dia 6 de abril deste ano.
na semana seguinte, passou
a ocupar o 11º lugar, e, agora,
se mantém na décima colo-
cação, atrás de outras uFs
mais populosas. Com a de-
mora nas notificações, o re-
gistro dos dados fica prejudi-
cado, o que pode comprome-
ter o processo de imunização,
já que fica evidente uma de-
fasagem entre o número de
doses recebidas e aplicadas.

Segundo Ismael Alexandri-
no, nos próximos dias será
possível avançar na aplicação
da vacina nas pessoas com
comorbidades. Para isso, os
municípios deverão informar

ao Estado se finalizaram os
grupos anteriores. "Foi acor-
dado que as cidades precisa-
rão nos comunicar formal-
mente quando for concluída,
de fato, a vacinação das pes-
soas com mais de 60 anos de
idade, trabalhadores da saúde
e forças de segurança e sal-
vamento. Após essa compro-
vação, a aplicação de doses
no grupo das comorbidades
será imediata", detalha Ismael.

Até o momento, Goiás já
recebeu 1.826.480 doses, sen-
do 1.211.280 da Coronavac e
615.200 da AstraZeneca. Le-
vantamento realizado pela
SES-GO mostra que, até às
15h do dia 1° de maio, refe-
rente à primeira dose, 920.204
pessoas foram imunizadas.
Já da segunda dose, são
467.101 vacinas aplicadas.
(Especial para O Hoje)

Remessa que che-
gou ao Estado deve-
rá ser suficiente para
finalizar vacinação
dos idosos, iniciada
em janeiro de 2021

Com chegada da 17ª remessa de vacinas, a meta é de que a vacinação dos idosos nos próximos dias seja concluída

Justiça autoriza a retomada das visitas dos advogados aos detentos 

Remessa é suficiente para
terminar vacinação de idoso 60+

Advogados já podem visitar detentos
NAS UNIDADES PRISIONAIS
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A Comissão Europeia pro-
pôs ontem (3) aos Estados-
membros uma flexibilização
das atuais restrições às via-
gens não essenciais para a
união Europeia, sugerindo es-
pecialmente que seja permi-
tida a entrada a cidadãos de
outros países já vacinados
contra a covid-19.

Tendo em conta "o progres-
so das campanhas de vacina-
ção e a evolução da situação
epidemiológica em nível mun-
dial", a comissão propõe aos
27 Estados que reabram as
fronteiras "a todas as pessoas
provenientes de países com

boa situação epidemiológica,
mas também aos que tenham
recebido a última dose reco-
mendada de uma vacina au-
torizada pela uE".

Bruxelas admite alargar
esse "corredor" aos cidadãos
de outros países que já te-
nham recebido as doses re-
comendadas de vacinas. Esses
países devem ter concluído
o processo de aprovação
emergencial da Organização

Mundial da Saúde (OMS).
Em comunicado, a comis-

são defende que, "até que o
Certificado Verde Digital es-
teja em operação, os Estados-
membros devem aceitar cer-
tificados de países com base
na legislação nacional, levan-
do em conta a capacidade de
verificar a autenticidade, va-
lidade e integridade do do-
cumento, e se ele contém to-
dos os dados relevantes".

"Os Estados-membros po-
derão considerar a criação
de um portal que permita aos
viajantes solicitar o reconhe-
cimento de um certificado de
vacinação emitido por um
país, como prova confiável
de vacinação e/ou para a
emissão de um Certificado
Verde Digital", sugere.

Além disso, a comissão
propõe aumentar, de acordo
com a evolução da situação

epidemiológica na uE, o va-
lor máximo de referência
de novos casos de covid-19,
utilizado para determinar
uma lista de países a partir
dos quais todas as viagens
devem ser permitidas. Isso
"deverá permitir ao conse-
lho ampliar essa lista", atual-
mente composta apenas por
sete países.

Essa proposta deverá ser
analisada pelos Estados-mem-
bros na próxima quarta-feira
(5), em uma reunião dos em-
baixadores dos 27 integrantes
da uE, atualmente sob presi-
dência portuguesa. (ABr)

Além disso, a comissão propõe aumentar, de acordo com a
evolução da situação epidemiológica na UE

Comissão Europeia propõe reabrir
fronteiras a estrangeiros vacinados

Dados obtidos por ondas
de rádio refletindo em Vênus
estão fornecendo novos vis-
lumbres do vizinho planeta
mais próximo da Terra, inclu-
sive um cálculo preciso da du-
ração de um dia venusiano.

O estudo também mediu
a inclinação do eixo de Vênus
e o tamanho do núcleo do
planeta, o que possibilita
uma compreensão maior de
um mundo enigmático cha-
mado às vezes de "irmão
mau" da Terra.

Já se sabia que Vênus tem
o dia mais longo – o tempo
que o planeta leva para reali-
zar uma única rotação em seu
eixo – de qualquer planeta de
nosso sistema solar, mas havia
discrepâncias entre estimativas
anteriores.

O estudo revelou que uma
única rotação venusiana de-
mora 243,0226 dias terrestres.
Isso significa que um dia dura
mais do que um ano em Vênus,
que completa uma órbita com-
pleta ao redor do sol em 225
dias terrestres.

Os pesquisadores transmi-
tiram ondas de rádio da Ante-
na Goldstone da Agência Aero-
espacial dos Estados unidos
(nasa) situada no deserto ca-
liforniano de Mojave na dire-
ção de Vênus 21 vezes entre
2006 a 2020 e estudaram o eco
de rádio, que forneceu infor-
mações de certas característi-
cas planetárias, em Goldstone
e no Observatório de Green
Bank, na Virgínia Ocidental.

"Cada medição individual
foi obtida tratando Vênus como
uma bola de discoteca gigante.
Iluminamos Vênus com uma
lanterna gigante, o radar em
Goldstone, e observamos os
reflexos enquanto eles se es-
palhavam pela superfície da
Terra", explicou Jean-Luc Mar-
got, professor de astronomia
planetária da ucla que colide-
rou o estudo publicado no pe-
riódico científico nature As-
tronomy. (ABr)

Quanto dura o
dia mais longo
do sistema
solar? Vênus
tem a resposta

"Vênus é um

laboratório

maravilhoso para

entender a

formação e a

evolução planetária,

e está bem perto”

Acrescentou Margot
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Elysia Cardoso

O 4 de maio pode parecer apenas
mais um dia comum na vida de qual-
quer pessoa, mas não se você é fã da
saga Star Wars. A franquia, criada
por George Lucas, chegou ao cinema
em 1977, e desde então, é quase um
culto entre os seus adeptos. A vivência
desse mundo de Guerra nas Estrelas
é tão grande que os fãs celebram o
dia 4 de maio como uma espécie de
feriado não oficial. O dia é marcado
por celebrações e se você tem perfis
em redes sociais, é bem provável
que já tenha visto algum amigo co-
memorando o Dia de Star Wars.

A data faz referência a uma das
citações mais famosas da franquia,
que se repete em vários filmes: ‘Que
a Força esteja com você’. Em inglês,
idioma original da obra de George
Lucas, a citação fica assim: ‘May the
Force be with you’. Assim, era muito
comum que os fãs da série fizessem
um trocadilho com esta frase, di-
zendo ‘May the Fourth be with you’,
que na tradução livre significa: ‘Que
o 4 de maio esteja com você’.

Apesar da tradução para o por-
tuguês tirar o sentido da frase, é
claro que os fãs brasileiro de Star
Wars não deixariam de celebrar esta
data que surgiu entre os adeptos de
Chewbacca, Obi-Wan Kenobi, hans
Solo, Luke Skywalker, Princesa Leia
e Darth Vader. Em entrevista ao Es-
sência, a publicitária Duda Farias
(fã declarada da franquia), conta
como foi o primeiro contato com os
filmes. “O primeiro contato foi bem
novinha os filmes ainda eram VhS.
Meu pai me apresentou o universo
Star Wars e pouco tempo depois eu
joguei num dreamcast antigo o ‘Jedi
Power Batles’ e apaixonei”, conta.

Duda relembra que os sabres de
luz a cativaram logo no primeiro
instante. "Quando vi os jedis lutando
com aquele tipo de ‘espada tecnoló-
gica’ eu pirei!". E todo esse deslumbre
que começou ainda na infância per-
manece vivo até hoje, Duda faz ques-
tão de celebrar o ‘Star Wars Day’.
"Fiz até tatuagem pra comemorar.
Todo ano faço algo pra não passar
em branco seja uma foto com o tema,

maratonar alguns episódios. Para
esse ano planejei uma foto com o tê-
nis do Darth Varder que consegui
recentemente, e como boa fã do Dark
Side me apaixonei. E marquei de
ver o último filme com um amigo
que também é fã”. 

Relevância cultural 
na opinião do professor e espe-

cialista em história e Filosofia do
Colégio Marista Maringá, Paulo Soa-
res Asalin, o cinema tem o poder
de entreter, emocionar e informar
o público ao mesmo tempo e por
isso continua sendo um canal tão
importante ao longo dos anos. “O
cinema é uma ferramenta impor-
tante, pois consegue levar para a
sociedade temas relevantes como
história e Filosofia, por exemplo”,

analisa. “Como é o caso do clássico
Star Wars, que traz debates e em-
bates históricos ao alcance da po-
pulação”, explica o professor.

Segundo Farias, a saga é um tema
atual até hoje pois une gerações.
“Por exemplo, conheci pelo meu pai,
apresentei pra minha priminha que
também se amarra, e é muito legal
ver as 3 gerações conectadas con-
versando sobre algo com a mesma
paixão. Star Wars nos ensina várias
lições em cada filme, isso é muito
bacana! Ensina que o amor tem que
ser mais forte que o medo e a posse,
ensina sobre perseverança, sobre ir
atrás dos seus sonhos, amizade, e
mais um monte de coisas. Então é
importante sim! E que a força esteja
com vocês!”, finaliza a publicitária.
(Especial para O Hoje)

Publicitária Duda Farias, fã da franquia conta como celebra o Star Wars Day

Essência

Onde assistir

A saga Star Wars é espalhada por

uma série quase infinita de con-

teúdos em várias plataformas:

são filmes, jogos, animações,

quadrinhos e livros que expan-

dem o universo estabelecido das

três trilogias de filmes. Come-

çando pela ordem cronológica, a

lista segue abaixo:

Star Wars Episódio I: 

A Ameaça Fantasma está disponível no

Amazon Prime Video, além de poder

ser alugado ou comprado na Google

Play Filmes, Microsoft Store ou Apple

iTunes.

Star Wars Episódio II:

O Ataque dos Clones pode ser encon-

trado na plataforma de streaming

Amazon Prime Video, além de estar

disponível para aluguel ou compra via

Google Play Filmes, Microsoft Store ou

Apple iTunes.

Star Wars Episode III:

A Vingança dos Sith pode ser encon-

trado no Amazon Prime Video, além

de estar disponível para aluguel ou

compra via Google Play Filmes, Micro-

soft Store ou Apple iTunes.

Han Solo:

Uma História Star Wars: Está disponí-

vel nas plataformas de streaming

Amazon Prime, Telecine e Netflix.

Neste último, o filme deixa o catálogo

em 9 de julho, quando fará sua estreia

definitiva na Disney+. Além disso, é

possível comprar ou alugar o filme via

Google Play Filmes, Microsoft Store ou

Apple iTunes.

Rogue One:

Uma História Star Wars: pode ser en-

contrado nas plataformas de strea-

ming Amazon Prime e Telecine Play,

além de aluguel por meio do Looke ou

Apple iTunes, e compra direta via Goo-

gle Play Filmes ou Microsoft Store.

Um dia para celebrar
O Dia de Star Wars é celebrado hoje (4), como homenagem ao universo criado por George Lucas
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Malhação - sonhos 
nat consegue disfarçar a

ligação de duca para lobão.
Edgard tenta conversar com
Cobra. Sol incentiva Jeff a en-
frentar lincoln. João irrita René
ao falar de Karina. Edgard pede
para Cobra se afastar de Jade.
duca avisa a Gael do encontro
com nat. Cobra conta para Ed-
gard que bateu com o carro.
Gael deixa duca treinar com
Karina, desde que não conte
para ela que ele autorizou.Jeff
fala que Sol precisa provar que
se importa com Wallace. 

Gênesis
o rei Quedorlaomer desa-

bafa com Maresca. adália des-
cobre o verdadeiro destino
de Massá. abrão segue com
os 318 homens para o resgate
de ló. Eles invadem o acam-
pamento do rei Quedorlao-
mer. Maresca se apavora com
o pedido de Jaluzi. abrão e
Eliézer se arriscam na batalha.
Tauro tem um novo impasse
com Massá. abrão pede a seus
homens para recuarem. Mi-
chal fica mexida com as pala-
vras de lúcifer.

Vida da Gente 
Manuela combina de ir ao

hospital na companhia de Ro-
drigo para falar com ana. Cris
se chateia ao descobrir que
Jonas saiu de casa sem cum-
primentá-la pelo seu aniver-
sário. Cícero não gosta de
saber que alice marcou um
novo encontro com Renato.
Rodrigo discute com nanda.
alice visita ana. Cris despede
lorena. Rodrigo e Manuela
ficam preocupados com as
perguntas feitas por Júlia so-
bre ana.

Triunfo do amor
Vitória conta toda a histó-

ria para Fernanda e ela pro-
mete convencer Maria a per-
doá-la. João Paulo flagra Maria
e Max se beijando e pede
uma explicação, pois alonso
lhe disse que vai se casar com
Maria. Max e Maria contam
que alonso está com os dias
contados e decidiram propor-
cionar a ele a realização de
seu grande sonho. Bernarda
é expulsa pelo padre Jerôni-
mo. João Paulo pede a Maria
que perdoe sua mãe. 

império
João lucas desconfia que

Kelly é amante de José alfredo.
Enrico pressiona Cláudio a
contar motivo de sua aflição.
José Pedro tenta conter planos
de mudança de danielle. Sil-
viano sugere que Maria Marta
atrase as obras do aparta-
mento de José Pedro. João lu-
cas e du veem José alfredo e
Kelly entrando no prédio de
isis. isis teme que Kelly conte
sobre o seu romance com José
alfredo. Silviano se preocupa
com a situação de lorraine.

RESUMO
t

dE noVElaS

Trama de amor,
resistência,
versos e ritmos
Lançamento do projeto ‘AfroLove-
Songs ou A Canção Urbana de Amor
Política’ pode ser visto no canal you-
tube.com/andremuato

Lanna Oliveira

A união do artista Muato
com a rapper e poeta Carol
Dall Farra deu origem ao
single ‘Me Respirar’, que
acabam de lançar. A par-
ceria deu início a uma nova
fase do seu projeto ‘Afro-
LoveSongs ou A Canção ur-
bana de Amor Política’, tam-
bém registrado em clipe e
já disponível em todas as
plataformas digitais.no sin-
gle, Muato e Dall Farra
criam uma abordagem poé-
tica e direcionam o olhar
às questões político-sociais
e amorosas.Dall Farra foi
personagem recentemente
do documentário ‘Falas Fe-
mininas’, da Rede Globo.

Muato abriu no meio da
composição um espaço
para a rapper, que ele fez
para um antigo affair. “In-
vestimos em um flerte en-
tre a canção brasileira, o
hip-hop, o pop e o jazz”,
diz ela. “É tudo música afro-
diaspórica contemporânea,
é tudo música preta”, ex-
clama ele, sempre com o
olhar voltado para o futuro.
‘Me Respirar’ é o primeiro
entre os cinco lançamentos
que acontecerão até agosto
para formar o EP ‘Live Ses-
sion - AfroLoveSongs ou A
Canção urbana de Amor
Política’, gravado no teatro
SESI - Firjan em parceria
com edital Bossa nossa da
plataforma Benfeitoria.

O artista tem como ca-
racterística marcante sua
atuação em diversas fun-
ções, seja como compositor,
produtor musical, cantor,
poeta, ator ou instrumen-
tista. A sua musicalidade o
faz transitar pelos universos
do teatro, cinema, música,
poesia e artes visuais, sem-
pre imprimindo personali-
dade por meio da sua iden-
tificação com expressivi-
dade. uma das suas mar-
cas registradas é a utiliza-
ção de recursos vocais não
convencionais, a percussão
vocal e o violão de 8 cordas
em uma linguagem de

muita improvisação.
Em ‘AfroLoveSongs ou

A Canção urbana de Amor
Política’, Muato cria uma
abordagem poética onde
direciona o olhar para as
questões político-sociais in-
terferindo na forma de se
viver os amores. Essas cria-
ções são regidas por for-
matos diversos de Love
Songs temperadas com
uma poesia imagética e um
flerte estético entre a Can-
ção Brasileira, o hip-hop,
o Pop e o Jazz. O projeto
foi selecionado pelo ‘Bossa
nova’, programa de fomen-
to à cultura idealizado pela
plataforma Benfeitoria. 

Em paralelo aos lança-
mentos, Muato realiza sua
primeira intervenção ar-
tística urbana no Rio de
Janeiro. Com arte de Alon-
so Martinez e logomarca
de Raquel Alvarenga, tre-
chos de suas composições
começam a preencher o
cenário da cidade através
da técnica ‘Lambe Lambe’.
“A ideia é povoar a cidade
com uma poesia reflexiva.
Essas frases propõem uma
relação sensível e ao mes-
mo tempo prática com nos-
sas emoções, isso é uma
marca do projeto. Parte
também do entendimento
de que viver o amor é um
ato revolucionário pra
nós”, diz o artista.

Produtor musical pre-
miado na Alemanha pelo
‘AwardsDeutscher Pop &
Rock Preis’ de 2019 em sete
categorias e diretor musical
ganhador do ‘Prêmio APTR
de Teatro’ em 2020 por
‘OBORÓ, Masculinidades
negras"’, coleciona parce-
rias com nomes da nova
geração e artistas consagra-
dos, como Isabel Fillardis,
Robertinho Silva, Cristovão
Bastos, Clarice Assad, Pedro
Ivo Frota e Sid Ferreira. A
mais nova parceria chega
para consolidar esse mo-
mento do novo trabalho de
Muato com muita estirpe.
(Lanna Oliveiraé estagiá-
ria do jornalO Hoje)

Muato e Carol Dall Farra lançam single ‘Me Respirar’

LIVRARIA
t

O livro ‘Siameses’,
romance de Antônio Ge-
raldo Figueiredo Ferrei-
ra, está com a pré-venda
aberta no site da Kotter
Editorial (kotter.com.br),
com desconto. Contem-
plada pelo Rumos Itaú
Cultural 2015-2016, a
obra está dividida em
dois volumes e dá con-
tinuidade ao livro ‘As
visitas que hoje esta-
mos’, publicado em
2012 pela Editora Ilu-
minuras. Segundo o au-
tor, se alguém pensa
em começar um re-
lacionamento amo-
roso, terminar um
caso de amor ou até mesmo
entender um tiquinho a mais
do Brasil e do mundo, precisa
ler ‘Siameses’. 

A obra será lançada online
no canal da KotterTV, em data
ainda sendo definida, e está
em pré-venda com encerra-
mento previsto em 20 de
maio. Osmar, narrador do li-
vro, é metalúrgico em uma
pequena cidade interiorana
do país. Conversa com Pro-
cópio, amigo que não vê há
muito. Estão em 2005. O nar-
rador relembra um caso trá-
gico, ocorrido com um casal
amigo, Tomás e Rebeca, na
década de 1980. Enquanto re-
faz o percurso de um enredo
de amor, traição e terrível
vingança, recorda fatos da
própria vida, da história do

país e do mundo,
tecendo vínculos inusitados
entre os acontecimentos pes-
soais e os diversos episódios.

Em ‘Siameses’, tudo oscila
entre opostos que se querem
sinônimos, quando não estão
mesmo invertidos em seus sig-
nificados primordiais: indiví-
duo e sociedade, amor e ódio,
refinamento literário e gros-
seria, sanidade e loucura, filo-
sofia e senso comum, cons-
ciência política e alienação ‒
ou, em última análise, cultura
e barbárie, estendidas entre
inúmeras e sobrepostas pos-
sibilidades. Ao final, o próprio
leitor se mistura à matéria nar-
rada, compondo com a obra
um painel que desnuda as re-
lações entre o sujeito e a vida.

A divisão do ro-
mance em dois,
além de uma esco-
lha prática por cau-
sa do número de
páginas, explorou a
ideia de uno. um
que se torna dois,
remetendo ao nome
da obra. A transição
de um volume para
o outro acontece no
momento em que
Procópio, amigo do
narrador que escu-
ta a história, resol-
ve ir embora. Volta
no dia seguinte, ini-
ciando o segundo
volume. As fotos

das capas são duas
obras criadas pelo autor
como se tivessem sido feitas
por Tomás, quando fica de-
sempregado e imaginava
ganhar dinheiro com ‘arte
moderna’.

O autor
Antônio Geraldo Figuei-

redo Ferreira é apontado
pela crítica como um dos
importantes nomes da lite-
ratura brasileira atual. Pu-
blicou o romance as visitas
que hoje estamos e o livro
de poemas eu, morto, pela
Iluminuras. O livro infantil
o amor pega feito um bo-
cejo foi editado pela Com-
panhia das Letrinhas, e ou-
tro livro de poemas, peixe
e míngua, pela nankin.

Relacionamentos, 
amor, traição, vida
Antônio Geraldo Figueiredo Ferreiralança ‘Siameses’,
obra que gira em torno de um caso trágico de amor

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

NOTA AO LEITOR
t

A narrativa criada por Antônio oscila entre opostos, como amor e ódio
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A decisão dos conselheiros
foi tomada na última reunião
plenária. A deliberação foi
publicada nesta sexta, 30, no
Diário Oficial, formalizando
o adiamento. “O agravamento
da pandemia justamente du-
rante o período de elaboração
de projetos e encaminhamen-
to das propostas, nos levou a
esse adiamento”, explica o
presidente do CAu/GO, Fer-
nando Chapadeiro. “houve
relatos de dificuldades, por
exemplo, para obter a docu-
mentação necessária junto a
órgãos governamentais. E,
com o novo prazo, buscamos
garantir que todos tenham a
oportunidade de participar.”

O edital de patrocínio a
projetos culturais, que valo-
rizem a Arquitetura e urba-
nismo no Estado, e o edital
de patrocínio a projetos de
habitação social foram lan-
çados em 2 de março. O prazo
inicial para envio das pro-
postas seria esta sexta-feira,
30 de abril. Para ambos os
editais, o proponente precisa
ser uma instituição sem fins
lucrativos, com pelo menos
três anos de existência. A do-
cumentação necessária para
a inscrição consta no edital
(item 6). A exigência se dá
por conta da Lei 13.019/2014,

que estabelece critérios para
garantir o emprego adequado
dos recursos públicos. Cada
proponente pode participar
com até três propostas.

O período determinado
para a realização dos projetos
vai de 1° de agosto a 15 de
dezembro deste ano. no caso
do edital de projetos culturais,
não é necessário haver um

arquiteto envolvido com a
proposta. Já no caso do edital
de habitação social, a pro-
posta deverá apresentar um
arquiteto em dia com o Con-
selho como responsável téc-
nico pelo projeto apresentado.
Por conta da pandemia, as
propostas devem ser enviadas
ao Conselho por correio.

Os projetos culturais po-

dem ser habilitados feiras,
encontros profissionais, pa-
lestras, cursos, conferências,
seminários, congressos, pre-
miações, exposições, produ-
ções audiovisuais, livros e ou-
tras publicações. O valor total
disponibilizado pelo edital
deste ano é de R$ 110 mil: R$
28 mil, para projetos de âm-
bito regional; R$ 38 mil, para
projetos de âmbito nacional;
R$ 44 mil, para projetos de
âmbito internacional.

Os projetos de habitação
social podem ser apoiados
projetos para construção ou
reforma de moradias para
famílias com renda de até
três salários mínimos, além
de projetos de urbanismo e
paisagismo que estejam de
acordo com a Lei da Assis-
tência Técnica (11.888/2008).
O valor total disponibilizado
pelo edital deste ano é de R$
60 mil. A cota máxima para
cada projeto é de R$ 30 mil.

Serviço
Envio de propostas apenas
por correios
Quando: Até 31 de maio
Onde: Av. Eng. Eurico Viana,
nº 25, Ed. Concept Office, 3º
andar, Vila Maria José, Goiâ-
nia – GO, 74.815-465
Horário: 10h às 16h

CAU/GO adia prazo para
recebimento de projetos

Dia de star Wars
Para comemorar o

#StarWarsday (dia de Star
Wars), que é celebrado hoje
(4), o disney+ lançou uma
experiência imersiva, que
consiste na tematização da
landingpage da plataforma
com obras de arte dese-
nhadas especialmente por
um grupo de fãs de Star
Warse artistas do mundo
inteiro. a lucasfilm e o dis-
ney+ trabalharam em es-
treita colaboração com es-
ses artistas para descobrir
com qual título cada um
deles se identificava e, as-
sim, poderem criar obras
únicas que retratam visual-
mente a magia da história.
a intervenção artística fica
em toda a plataforma até
o sábado (9), e as ilustra-
ções de cada filme e série
são atualizadas para mos-
trar obras de arte originais
e únicas. Quando: Terça-
feira (4). onde: disney+.

Personagens do Choro
Entra no ar nesta terça-

feira (4), a sexta aula do mó-
dulo ‘Personagens do Choro’,

parte da série Casa do Choro
do projeto Bossa Criativa –
arte de Toda Gente. apre-
sentado pela professora e
cavaquinista luciana Rabel-
lo, o vídeo fala sobre um
compositor de obra tão rica
quanto desconhecida: Mário
Álvares. o projeto é uma
parceria da Fundação na-
cional de artes – Funarte
com a universidade Federal
do Rio de Janeiro – uFRJ,
com curadoria de sua Escola
de Música.além de no site
www.bossacriativa.art.br, o
vídeo com a videoaula de
luciana Rabello está tam-
bém disponível no canal arte

de Toda Gente, no YouTube.
Quando: Terça-feira (4).
onde: bossacriativa.art.br. 

Experiência do design
nesta terça-feira (4), às

19h, o premiado designer
Jader almeida e a influencer
amanda Ferber, fundadora
do @architecture_hunter,
batem um papo pelas redes
sociais sobre ‘o design en-
quanto experiência’. Tema
pouco explorado, os parti-
cipantes abordam o design
além da estética e de como
pode-se enxergar e viver a
experiência. os produtos do
designer Jader almeida ven-

ceram mais de 30 premia-
ções nacionais e internacio-
nais do setor. Entre os íco-
nes de sua coleção estão a
cadeira Bossa, cabideiroloo-
se, banco Phillips, poltrona
Euvira, mesa de jantar dinn
e cadeira Clad. Quando: Ter-
ça-feira (4). onde: @jaderal-
meida. Horário: 19h.

Papo de Música
o  carioca Marcelo d2 é

o convidado de estreia da
nova temporada de entre-
vistas do canal de YouTube
‘Papo de Música’ nesta ter-
ça-feira (4), às 12h. o rapper,
cantor, compositor e diretor
sentou para uma conversa
com a jornalista e pesqui-
sadora Fabiane Pereira e,
fazendo jus aos versos ques-
tionadores que permeiam
os quase 30 anos de sua
carreira, falou sobre o ce-
nário cultural, social e polí-
tico do país, além de ter
dado detalhes sobre a cria-
ção do elogiado disco ‘assim
Tocam os Meus Tambores’,
lançado em setembro de
2020. Quando: Terça-feira
(4). onde: youtube.com/pa-
podemusica. Horário: 12h.

Marcelo D2 é o primeiro convidado do ‘Papo de Música’

AGENDA
t

CulTuRal HORÓSCOPO
t

Gilberto, do 'BBB21', des-
cobre intenção de Viih Tube
ao deixá-lo virar Líder

Gilberto, do 'BBB21', des-
cobre plano de Viih Tube para
escapar do paredão. "Eu sa-
bia que tinha feito de pro-
pósito, mas ela falou que,
como eu sou fã do programa,
se voltasse do paredão como
líder seria algo muito gran-
dioso e fiquei muito tocado.
não tinha como votar nela
depois dessa atitude", expli-
cou ele, que declinou na in-
dicação e incomodou a web.
Gilberto também avaliou as
porcentagens das elimina-
ções dos outros participantes
e admitiu ter ficado impres-
sionado com os recordes de
rejeições. (Purepeople)

Rafa Kalimann lamenta crí-
ticas por sua estreia como
apresentadora: 'Está vindo

de todo lado'
Rafa Kalimann lamentou

pelas redes sociais as críticas
que vem recebendo em sua
estreia como apresentadora.
"Está vindo de todo lado né? é,
eu sei. Mas não deem atenção,
foquem no que vale a pena,
faz bem e vibrem coisas boas
porque o mundo vai mal. Tanta
coisa pra comemorar que afeta
quem não consegue desejar o
bem. Se preparem pra essa se-
mana que tem muita novida-
de", declarou ela, que já teve
corpo julgado na web. (Rahabe
Barros, Purepeople)

Luigi Baricelli faz tratamen-
to exclusivo no sPa Tonya
Beauty, em orlando

luigi Baricelli passou por
um tratamento em orlando,
nos Estados unidos, onde rea-
lizou uma série de trabalho.
(Juliana Picanço, Purepeople)

CELEBRIDADES

O affair entre Anitta e o
bilionário Mikey Chetrit con-
tinua! na noite do último do-
mingo (2), a intérprete de 'Girl
From Rio' foi flagrada por fãs
aos beijos com o empresário
durante a comemoração do
aniversário de 29 anos de
Travis Scott, realizada em
uma boate badalada de Mia-
mi, nos Estados unidos. Mo-
rando temporariamente fora
do Brasil, Anitta esteve na
companhia da influenciadora
Jade Picon e também ficou
próxima de algumas estrelas
internacionais, como Kylie
Jenner. (Purepeople)

Anitta é flagrada aos beijos
com o bilionário Mikey Chetrit
em aniversário de Travis Scott

ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

a lua segue minguando em
aquário e se desentende com
Vênus em Touro. Portanto o dia
pede que você invista em coisas
que te dão prazer e segurança.
Com certeza, isso está ligado à
sua genialidade de criar coisas
novas e desafiadoras. nada que
seja muito fácil vai te trazer, de
fato, satisfação. 

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

a lua segue minguando em
aquário e se desentende com
Vênus em Touro. Portanto o dia
pede revisão sobre as suas ati-
tudes. Caso esteja fazendo algo
que vai contra si mesmo, isso
precisa ser repensado. Reflita
sobre isso.Cuidado com a falta
de foco hoje no trabalho, dis-
trações podem te levar ao erro.

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

a lua segue minguando em
aquário e se desentende com
Vênus em Touro. Portanto não
vá seguindo a maioria. Reflita
inicialmente, pondere e avance
sem medo nas escolhas que fi-
zer. o dia favorece a autocon-
fiança. aceite o novo como uma
nova experiência.

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

liberte-se dos medos de ser
quem você é. Seja, mesmo que
precise mostrar um lado que
não seja aplaudido por todos.
Tudo bem, você não nasceu para
agradar a ninguém. Você nasceu
para ser quem você é: com seus
defeitos e qualidades.

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

não tente diminuir o outro
para que ele caiba no seu mundo
— e vice-versa. as relações pre-
cisam ser fluidas. Pode ser um
bom momento para aceitar os
outros como eles de fato são e
seguir — juntos ou não, é uma
escolha de vocês.

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

a lua segue minguando em
aquário e se desentende com
Vênus em Touro. Portanto é um
dia propício para organizar, mas,
mais que organizar coisas, é um
bom momento para realinhar
as ideias. Muitas vezes, chegar
até onde se deseja requer muita
dedicação.

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

a lua segue minguando em
aquário e se desentende com
Vênus em Touro. Portanto o dia
pede que você abandone os ex-
cessos. é momento de enxugar
os desejos e os quereres e de
focar em uma coisa por vez. Te-
nha calma. Respire.

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

a lua segue minguando em
aquário e se desentende com
Vênus em Touro. Portanto o dia
favorece limpeza, faxina, orga-
nização da casa ou das emoções!
liberte o que está te prendendo
e abra espaço para o novo, nem
que, para isso, você comece com
coisas materiais.

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

a lua segue minguando em
aquário e se desentende com
Vênus em Touro. o momento,
portanto, pede foco e empenho
para compreender mais sobre
as situações que se apresentam.
abandone verdades absolutas e
aceite o novo que chega.

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

a lua segue minguando em
aquário e se desentende com
Vênus em Touro. Portanto é um
ótimo dia para trabalhar com
bastante empenho nas tarefas
que você definiu como impor-
tantes. dia produtivo, mas que
exige que você imponha limites
para os outros não avançarem
em sua privacidade.

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

decisões foram tomadas e
você já tem uma boa noção de
quem você é, por isso siga com
convicção, mas sem irritações e
arrogância, que pode ser ainda
um sinal de dúvidas e insegu-
ranças. Hoje, o dia traz leveza,
ainda que ele seja difícil.

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

a lua segue minguando em
aquário e se desentende com
Vênus em Touro. Portanto é um
dia desafiador para as conversas.
não discuta com pessoas que
ainda não enxergam seu ponto
de vista e apenas siga em frente.
não se desgaste com isso. Cada
um tem seu próprio tempo.

CrOnOgrama dOs editais

Inscrição: Até 31 de maio

Divulgação dos projetos habilitados: 06 de maio

Divulgação dos projetos selecionados: 28 de maio

Prazo para assinatura do Termo de Fomento: 30 de junho

Período de execução dos projetos: 1º de agostoà 15 de dezembro

Projetos culturais podem ser habilitados em vários eventos 
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Lanna Oliveira

O fotógrafo brasileiro de
guerra André Liohn é tema do
documentário ‘Você não é um
soldado’produzido pela Elo
Company e Rede Snack, com
co-produção da Mistika. O lon-
ga-metragem foi recebido pela
crítica com grande entusiasmo,
foi selecionado para três festi-
vais internacionais: dois cana-
denses, hot Docs e DOXA - Do-
cumentaryFilm Festival e um
neozelandês Doc Edge Festival,
dedicados ao gênero documen-
tário, e que qualificam os indi-
cados ao Oscar, maior prêmio
da cinematografia mundial.

A produção é construída a
partir de gravações e arquivos
de mais de 15 anos de cober-
tura de conflitos, como dos re-
beldes contra o regime de Mua-
mar Kadafi, na Líbia, e a ofen-
siva do exército iraquiano con-
tra o ISIS em Mosul, no Iraque.
“‘Você não é um soldado’ é um
filme necessário, que traz à
tona a crise do jornalismo vi-
vida atualmente mas com
olhar poético da diretora Maria
Carolina Telles”. AlekseiAbib,
co-diretor e roteirista, comple-
ta: "É uma história de pai e fi-
lha. um segredo de ressurrei-
ção no deserto da vida”.

O enredo se desenrola
quando prestes a perder o pai,
a diretora Maria Carolina Telles
faz um retrato do premiado
fotógrafo de guerra André
Liohn. um homem dividido
entre seu trabalho nas zonas
de combate e a tentativa in-
cansável de ser um pai pre-
sente. Através das suas lentes,

uma história de sobrevivência
e luto, vida e morte. Fica claro
a intenção de mergulhar nessa
profissão perigosa e ao mesmo
tempo instigante. O acréscimo
de uma visão mais pessoal dá
o toque de sensibilidade e hu-
manidade para o fotógrafo.

André recebeu o prêmio
mundial The Robert Capa Gold
MedalAward 2011, na catego-
ria de melhor reportagem fo-
tográfica publicada. Possui ain-
da créditos na imprensa global,
como new York Times, posi-
cionando-se como um dos prin-
cipais nomes a registrar guer-
ras, reunindo histórias que
precisam ser contadas. “O do-
cumentário é uma ode à so-
brevivência e ao amor e é o
meu suspiro anti-guerra. É tam-
bém uma forma de falar sobre
a superação do luto”, ressalta
Maria Carolina Telles, que di-
rigiu o documentário. 

“Após a produção e lança-

mento de ‘A verdade da men-
tira’ com foco em fakenews e
coprodução com o canal his-
tory, agora trabalhamos no
contexto do jornalismo de
guerra. Outro assunto trazido
a pauta é a paternidade e a
crise do homem moderno que
ainda se cobra de ser forte,
provedor mas ao mesmo tem-
po conhece o impacto da rela-
ção filho-pai e tenta se adaptar
a estes dois mundos aparen-
temente inconciliáveis”, co-
menta Sabrina nudelimanWa-
gon, CEO da Elo Company.

Para Ruben Feffer, compo-
sitor, a música de ‘Você não é
um soldado’, assim como a
linguagem narrativa, vai na
contramão dos filmes tradi-
cionais de guerra. “não temos
grandes marchas triunfais,
nem uma orquestra grandiosa.
Temos momentos de melan-
colia, de dor, de solidão, vários
‘climas sonoros’. Escolhemos

elementos étnicos orientais
para ajudar a nos transportar
ao universo que estamos ven-
do. A linda voz da jovem e ta-
lentosíssima cantora e com-
positora nina Maia dialoga
com o olhar da narradora e
diretora do filme”, conta. 

“nina Maia também com-
pôs a canção ‘The Lowest Point’
especialmente para o filme, e
essa presença da energia fe-
minina implícita e explícita
contribui para que a trilha con-
siga ter uma identidade única
e própria, assim como o próprio
filme em si”, termina Feffer.
A 28ª edição do hot Docs ocorre
até o dia 9 de maio; o DOXA
entre os dias 6 e 16 de maio; e
a 16ª edição do Doc Edge Festi-
val de 3 de junho a 11 de julho,
todos de forma virtual. A estreia
no Brasil está prevista para o
segundo semestre de 2021.
(Lanna Oliveiraé estagiária
do jornal O Hoje)

D o c u m e n t á r i o
brasileiro sobre o
jornalista de guer-
ra André Liohn é
selecionado para
três festivais inter-
nacionais

Gravações e

arquivos de

mais de 15 anos

de cobertura de

conflitos deram

origem ao

documentário

que traz à tona

a crise do

jornalismo

vivida

atualmente

Suspiro anti-guerra

FiLMEs

A Origem
Em um mundo onde é possí-
vel entrar na mente humana,
Cobb (leonardo diCaprio) está
entre os melhores na arte de
roubar segredos valiosos do
inconsciente, durante o estado
de sono. além disto ele é um
fugitivo, pois está impedido
de retornar aos Estados uni-
dos devido à morte de Mal
(Marion Cotillard). desespe-
rado para rever seus filhos,
Cobb aceita a ousada missão
proposta por Saito (Ken Wa-
tanabe), um empresário ja-
ponês: entrar na mente de
Richard Fischer (Cillian Murp-
hy), o herdeiro de um império
econômico, e plantar a ideia
de desmembrá-lo. direção:
Christopher nolan. Elenco:
leonardo diCaprio, Marion
Cotillard, Elliot Page. Strea-
ming: netflix. 

Fuja
Em 'Fuja', Chloe (Kiera allen) é
uma adolescente que sofre de
inúmeras doenças, inclusive
paralisia, que a colocou em
uma cadeira de rodas. Ela é
educada em casa por sua mãe,
diane (Sarah Paulson), e aguar-
da a carta de resposta da fa-
culdade. Quando encontra um
remédio receitado para a mãe,
a jovem passa a questionar
tudo o que diane faz, suspei-
tando que algo muito mais si-
nistro está por trás de tudo.di-
reção:  aneeshChaganty. Elen-
co: Sarah Paulson, Kiera allen,
Pat Healy. Streaming: netflix.

Hereditário
após a morte da reclusa avó,
a família Graham começa a
desvendar algumas coisas.
Mesmo após a partida da ma-
triarca, ela permanece como
se fosse um sombra sobre a
família, especialmente sobre
a solitária neta adolescente,
Charlie, por quem ela sempre
manteve uma fascinação não
usual. Com um crescente terror
tomando conta da casa, a fa-
mília explora lugares mais es-
curos para escapar do infeliz
destino que herdaram. direção:
ari aster. Elenco: Toni Collette,
Gabriel Byrne, alex Wolff. Strea-
ming: amazon Prime Video.

Enola Holmes
Enola Holmes (Millie Bobby
Brown) é uma menina adoles-
cente cujo irmão, 20 anos mais

velho, é o renomado detetive
Sherlock Holmes (Henry Cavill).
Quando sua mãe (Helena Bo-
nham Carter) desaparece, fu-
gindo do confinamento da so-
ciedade vitoriana e deixando
dinheiro para trás para que
Enola faça o mesmo, a menina
inicia uma investigação para
descobrir o paradeiro dela, ao
mesmo tempo em que precisa
ir contra os desejos de seu ir-
mão, Mycroft (Sam Claflin), que
quer mandá-la para um colégio
interno só de meninas.direção:
Harry Bradbeer. Elenco: Millie
Bobby Brown, Henry Cavill, Sam
Claflin. Streaming: netflix.

sÉRiEs

Suburra - A Série 
a batalha por ostia, uma cidade
litorânea perto da itália, está

prestes a começar. Tudo co-
meça quando um gângster pro-
mete transformar o local na
nova las Vegas. agora, máfias,
políticos e famílias poderosas
entram na disputa por esse
paraíso dos cassinos.direção:
daniele Cesarano, Barbara Pe-
tronio. Elenco: alessandro Borg-
hi, Giacomo Ferrara, Eduardo
Valdarnini. Streaming: netflix.

Riverdale
Riverdale acompanha um gru-
po de adolescentes formado
por archie (KJ apa), Betty (lili
Reinhart), Veronica (Camila
Mendes), Jughead Jones (Cole
Sprouse) e Josie (ashleigh Mur-
ray), todos alunos do ensino
médio. depois de uma trágica
perda, archie embarca em uma
jornada para realizar o seu so-
nho de se tornar um grande

músico. Mas ele vai precisar
da ajuda de seus amigos, que
às vezes só atrapalham.direção:
Roberto aguirre-Sacasa. Elenco:
K.J. apa, lili Reinhart, Camila
Mendes. Streaming: netflix.

Agentes da SHIELD
após os acontecimentos em
nova York, retratados em os
Vingadores, a S.H.i.E.l.d. (Su-
perintendência Humana de in-
tervenção, Espionagem, logís-
tica e dissuasão) deve mobilizar
seus integrantes para solucio-
nar vários casos relacionados
com super-heróis. a equipe é
liderada pelo agente Phil Coul-
son. direção: Joss Whedon, Jed
Whedon, Maurissa Tancharoen.
Elenco: Clark Gregg, Ming-na
Wen, Chloe Bennet. Streaming:
disney plus.

Vincenzo
Vincenzo conta a história de
Vincenzo Cassano ( Joong-ki
Song), um advogado coreano
que mora na itália desde os
oito anos, após ter sido adotado
como consequência de uma
traição de gangue. Ele agora
trabalha para uma família de
mafiosos italianos, que vive
sempre em pé de guerra com
outras facções. durante uma
visita à Coreia do Sul, sua ter-
ra-mãe, Vincenzo decide se vin-
gar daqueles que o fizeram so-
frer no passado, travando uma
perigosa batalha contra um
cartel local que não pode ser
punido nem mesmo pela lei.
direção: Park Jae-bum. Elenco:
Joong-ki Song, JeonYeo-bin, Tae-
cyeon. Streaming: netflix.

'A Origem' é um filme dos gêneros ficção científica e ação, com Leonardo Dicaprio no elenco
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Espaços criam
atmosfera democrática
e amistosa com público
que gasta até 30% a
mais em bens de
consumo, transferência
visa ampliar leque de
representação da
marca  

Nathan Sampaio 

um pesquisa dainSearch
Tendências e Estudos de Mer-
cado mostrou que o potencial
de consumo do público
LGBTQIA+ (Lésbicas, Gays, Bis-
sexuais e Transgêneros e ou-
tros) ainda não é explorado
pelas marcas como poderia.
Com uma população estimada
em 18 milhões de pessoas no
Brasil, 78% dos gays têm car-
tão de crédito e gastam até
30% mais em bens de consu-
mo do que os heterossexuais.
A renda elevada se explica
pelas classes sociais em que
estão inseridos: 36% perten-
cem a A e 47% a B, segundo
pesquisa da inSearch Tendên-
cias e Estudos de Mercado.

Além disso, segundo a As-
sociação Brasileira de Turismo
para Gays, Lésbicas e Simpa-
tizantes (Abrat-GLS), o público
é responsável por movimen-
tar cerca de R$ 150 bilhões
por ano no Brasil. Conforme
apontou levantamento da As-
sessoria LGBTQIA+ da Prefei-
tura de Goiânia, cerca de 15%
da população goianiense per-
tence à comunidade. 

Mesmo sendo pouco ex-
plorado, há tanto quem in-
vista neste mercado quanto
quem busca por ele na capital
goiana. Exemplo disso é a
primeira loja de Goiânia com
posicionamento voltado a
este público LGBTQIA+, a “In-

haí? Look & Fashion” que
acabou de inaugurar sua
nova sede no Shopping Bou-
gainville. Com investimento
de cerca de R$ 70 mil no pla-
no de expansão e transferên-
cia de endereço, os empre-
sários Ademar Moura, Jullya-
no Mendes e Fábio Dias, têm
a perspectiva de incremento
nas vendas de até 120% du-
rante 2021, com este espaço
no centro de compras. 

“Quando idealizamos o pro-
jeto, nós aliamos a vontade de
atender os interesses do nosso
público, valorizando os desejos
e necessidades, com a cons-
ciência de se tratar de um seg-
mento com grande potencial
de mercado. hoje, mais de um
ano depois, nós podemos dizer
que demos início a um movi-

mento que tem fortalecido a
oferta de produtos e serviços
destinados aos LGBTQIA+ na
cidade. E podemos dizer que
é algo que vem ampliando a
representatividade a nível na-
cional, posicionando Goiânia
dentro desse mercado em cres-
cimento”, afirma Ademar. 

O acervo de moda mantém
a aposta em marcas nacionais
e produções próprias para to-
dos os gostos e perfis, no es-
paço receptivo com playlist
exclusiva, identidade olfativa
e os ambientes instagramáveis
que priorizam o aconchego e
a praticidade, e se tornaram
marca registrada da Inhaí. E
para acompanhar o novo mo-
mento, entre as novidades está
uma parceria com o artista
goiano hector Angelo, que de-

senhou os novos uniformes
da loja com uma identidade
visual repaginada e passa a
integrar o acervo de arte da
Inhaí com suas criações. 

Com o cenário de pande-
mia, a Inhaí levou o conceito
de atendimento personaliza-
do, parte fundamental da sua
essência, também para o mer-
cado digital. O investimento
em tecnologia e o serviço de
gestão de relacionamento
com o cliente, garantiu o au-
mento nas vendas pelas redes
sociais e através do site da
loja, com entrega para todo
o Brasil. De acordo com le-
vantamento feito pela con-
sultoria Ebit | nielsen, o con-
sumo do público LGBTQIA+
via e-commerce teve um au-
mento de 39% em 2020, se
comparado ao ano interior.  

“A pandemia exigiu uma
reinvenção de todos nós, adap-
tações que trouxeram desafios,
mas também novas oportuni-
dades. O digital funciona como
uma extensão do que busca-
mos traduzir no nosso espaço
físico”, garante o empresário.
Ainda sobre os tempos atuais,
a nova Inhaí abre as portas
seguindo todos os protocolos
de saúde e segurança desen-
volvidos pelo Shopping Bou-
gainville, com o uso obrigató-
rio de máscara, controle do
acesso de pessoas, disponibi-
lização de álcool em gel e me-
didas de distanciamento.  

no mesmo sentido de ne-
gócios com representativida-

de, os sócios Lucas Cintra e
Vinicios Borges (um arquiteto
e um artista) inauguraram a
“Bronze Vai Malandra”,
@bronze.vm. “nossa empresa
surgiu em meio a pandemia
como uma maneira de nos
reinventarmos. Dois amigos
gays que se encontraram dis-
tantes de suas profissões ori-
ginais por motivos extraor-
dinários, decidiram se unir
e abrir um Espaço de Bron-
zeamento novo em Goiânia,
com uma perspectiva bem
diferente dos outros lugares
do mesmo ramo na cidade”,
contou Lucas.

A ideia, segundo o empre-
sário, era conseguir abraçar,
incluir, e criar um espaço agra-
dável para (inicialmente) ho-
mens que não se sentiam bem
vindos em centros de estética e
beleza que são voltados, em
sua maioria, unicamente ao pú-
blico feminino. “Com isso, o Vai
Malandra se tornou uma refe-
rência de empresa que adotou
a liberdade de ser quem você é
e se sentir bem independente
de qualquer coisa. O público
LGBT se tornou nosso principal
foco, e assim criamos um local
em que o lazer unido ao bem
estar fosse um direito aos nossos
clientes”, revelou Lucas.

hoje, de acordo com os
sócios, a empresa que possui
quase um ano, não paramos
de crescer. “Somos muito or-
gulhosos de nossa família
Vai Malandra!”. (Especial
para O Hoje)

ohoje.com
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Negócios

Focados no seg-
mento que atende
um público alvo, ne-
gócios dessa origem
tem crescido tam-
bém em Goiânia

Empresários LGBTQIA+
conquistam espaço no mercado








