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Presidente da Pfizer
diz que Governo não
respondeu ofertas
de vacinas em 2020
Política 2

CEI questiona
prestação de
serviço da Enel
A Câmara Municipal de Goiânia
instaurou, na manhã de ontem
(13) uma Comissão Especial de
Inquérito (CEI) para investigar a
prestação de serviços por parte
da geradora e distribuidora de
energia Enel. Cidades 11

�
lEia nas Colunas

Xadrez: Presidente da FGM
diz que extinção do TCM não
passa na Alego.
Política 2

Jurídica: Ministro nega revo-
gação de cautelares impostas
a deputado federal.
Cidades 10

esplanada: Urna eletrônica su-
prime a vontade de opiniar no
papel sobre propostas políticas.
Política 6

o morticínio de Jacarezinho
no rio de Janeiro

Manoel l. Bezerra rocha

Opinião 3

Falta de insumo
pode atrasar
vacinação
O Instituto Butantan, que produz
o imunizante Coronavac, anun-
ciou a paralisação da produção
por falta de matéria-prima. A es-
cassez irá afetar diretamente o
Estado, já que das 2,2 milhões
doses de imunizantes recebidos
em Goiás, 1,2 milhões eram da
Coronavac. Cidades 10

Consultas ao
BNDES cai 
quase 40%
Os dados do primeiro trimestre
deste ano mostram um tombo
de 39,6% no valor real das con-
sultas encaminhadas ao banco
pelo setor empresarial, que en-
colheu de R$ 25,741 bilhões no
acumulado dos primeiros três
meses do ano passado para R$
15,381 bilhões no mesmo período
deste ano. Economia 4

meia do coloRado
vê final 
sem favorito
Para Arthur Rezende, o confronto
entre Vila Nova e Grêmio Aná-
polis, que decidirá o vencedor
da edição de 2021 do Campeo-
nato Goiano, não tem nenhuma
equipe com mais chances de le-
vantar a taça do estadual.
Esportes 7

RefoRços chegam
ao Goiás confiando
em projeto
Zagueiro Reynaldo foi apresen-
tado e falou sobre trabalho com
Pintado e passagem curta em
futebol português; Caio Vinicius
contou como está sendo voltar
a cidade de Goiânia. Diego falou
de suas características.
Esportes 8

Renda Família vai atender
MEI e beneficiários do
Auxílio Emergencial
A prefeitura de Goiânia deve ampliar o aten-
dimento do programa Renda Família para con-
templar microempreendedores individuais e
beneficiários do auxílio emergencial do Governo
Federal.  Essa flexibilização foi possível porque,
segundo texto do projeto de lei, até o dia 22 de
abril, os pedidos realizados alcançaram o per-

centual de 54,34% do recurso disponibilizado,
resultando um total de 13.041 requerimentos.
A medida, no entanto, não deve ultrapassar
o teto iniciar do programa que é de R$ 43,2
milhões com objetivo de fornecer R$ 300 a
cerca de 24 mil famílias em vulnerabilidade
econômica devido a pandemia. Cidades 11

Período de seca acende alerta da Secretaria de Estado de Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável (Semad) havendo a possibilidade
de falta de água em Goiânia e na Região Metropolitana. Cidades 9

seca diminui vazão
do Rio Meia Ponte 

Essência 13

Cantora Tília e
rapper Kawe
lançam novo
single  'Match' 

Essência 14

Canal Curta!
homenageia os 90
anos da estreia do
filme ‘Limite’

Essência 15

Basileu França
oferta vagas
para Grupos
Sinfônicos

Essência

Candidatos a vice e ao Senado que vão acompanhar o governador na busca por mais um mandato podem ser
indicados pelo MDB, Republicanos ou PSD. Essas legendas estão bem colocadas para engrossar o capital eleitoral de
Caiado, mas, ressalte-se, como coadjuvantes por não conseguirem bancar chapa própria para o governo. Política 6

Chapa de Caiado tem 2 vagas disponíveis e 3 pretendentes
ElEiçõEs 2022



Em defesa do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM)
e da importância deste poder “auxiliar” ao Poder Legislativo,
os vereadores da base do prefeito de Goiânia, Rogério
Cruz (Republicanos), assinaram, nesta quinta-feira (13),
um manifesto contrário ao projeto de extinção do Tribunal,
que tramita na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) e
que pode perder a força após o pedido de aposentadoria
do conselheiro Nilo Resende. 

O manifesto contou com a assinatura de mais de 30
parlamentares e foi apresentado pelo vereador Léo José
(PTB), que teve o apoio da maioria dos parlamentares da
Casa, contrários ao projeto de emenda à constituição apre-
sentado pelo deputado estadual Henrique Arantes (MDB).
Após a assinatura, o ofício será encaminhado para o
prefeito e, posteriormente, para a Alego.  

O vereador Lucas Kitão (PSL) foi um dos parlamentares
favoráveis ao pedido de extinção do projeto do deputado
Henrique Arantes. Ele reiterou a importância social, política
e orçamentária do Tribunal para auxiliar o Poder Legislativo
com a devida responsabilidade técnica, que “muitas vezes
auxiliou os vereadores e os municípios menores”.  

De acordo com o vereador, o projeto que tramita na
Alego não deixou explicita a economia financeira alegada
para extinguir o Tribunal de Contas. “A extinção do Tribunal
não resolve os problemas econômicos do Estado, porque é
o Tribunal de Contas do Estado (TCE) que ficará com a res-
ponsabilidade técnica e orçamentária do TCM”, explica. 

“TCM não pode ficar a mercê de interesses não republicanos”
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Vereadores se
manifestam
contra a
extinção do TCM

Presidente regional da Pfi-
zer na América Latina, Carlos
Murillo afirmou em testemu-
nho à CPI da Pandemia nesta
quinta-feira (13) que os pri-
meiros contatos da empresa
com o governo brasileiro para
apresentação de seu imuni-
zante aconteceram entre maio
e junho de 2020. Ele também
declarou que a empresa che-
gou a oferecer, na segunda
e na terceira propostas apre-
sentadas ao Ministério da
Saúde em agosto do ano pas-
sado, 1,5 milhão de doses
para serem entregues ainda
em 2020, o que não ocorreu
por não ter havido resposta
governamental.

Segundo Murillo, a primei-
ra oferta oficial, feita ao Mi-
nistério da Saúde, ocorreu em
14 de agosto de 2020, com
duas possibilidades: 30 mi-
lhões de doses ou 70 milhões
de doses, ambas com a entre-
ga de 500 mil doses ainda em
2020 (veja o quadro ao final
da matéria).

Na segunda oferta, em 18
de agosto de 2020, e na ter-
ceira, em 26 de agosto, tam-
bém foram propostos os vo-
lumes de 30 milhões e 70 mi-
lhões, mas com uma nova
possibilidade: 1,5 milhão de

doses para serem entregues
em 2020. O valor contratual
seria de U$ 10 por dose, de-
finido a todos os países de
renda média.

“Nossa oferta de 26 de agos-
to tinha uma validade de 15
dias. Passados os 15 dias, o
governo brasileiro não rejei-
tou, tampouco aceitou a ofer-
ta”, esclareceu Murillo.

Depois disso, novas ofertas
teriam sido feitas, mas somen-
te em 19 de março foi assinado
contrato com a empresa para
a oferta de 14 milhões no se-
gundo trimestre de 2021 e
mais 86 milhões para o ter-
ceiro trimestre. O segundo
contrato, que estaria para ser
assinado, prevê a entrega de
mais 100 milhões no quarto
trimestre deste ano.

O presidente regional da
Pfizer confirmou que em 12
de setembro do ano passado
“conforme dito na quarta-fei-
ra (12) pelo ex-secretário de
Comunicação da Presidência
da República Fabio Wajngar-
ten à CPI”, a Pfizer enviou
uma carta a seis autoridades
brasileiras sobre as ofertas
feitas ao Brasil e sobre o in-
teresse em negociações. Mu-
rillo disse que a carta foi en-
caminhada ao presidente Jair

Bolsonaro, ao vice-presidente,
Hamilton Mourão, aos minis-
tros Paulo Guedes (Econo-
mia), Eduardo Pazuello (que
nessa época era o ministro
da Saúde), Walter Braga Netto
(então na Casa Civil) e ao em-
baixador do Brasil nos Esta-
dos Unidos, Nestor Forster.

Murillo garantiu que as ne-
gociações com o governo bra-
sileiro sempre foram lideradas
por ele, junto ao Ministério
da Saúde, em especial com o
ex-secretário-executivo da pas-
ta, Élcio Franco. Murillo tam-
bém confirmou a assessoria
de dois escritórios externos
de advocacia à empresa.

Os senadores Marcos Ro-
gério (DEM-RO) e Ciro Noguei-

ra (PP-PI) contestaram que a
Pfizer pudesse entregar as va-
cinas ainda em dezembro ao
Brasil, diante do fato de que
somente em 11 de dezembro
essas vacinas foram autoriza-
das pela agência federal do
Departamento de Saúde e Ser-
viços Humanos dos Estados
Unidos (FDA), tendo sido ini-
ciada a vacinação naquele
país em 14 de dezembro.

Os dois parlamentares
alegaram que em dezembro
não havia disposto legal para
aceitação contratual com a
empresa no Brasil, o que só
teria ocorrido após a publi-
cação em março de 2021 da
Lei 14.125, de 2021, que dis-
põe sobre a responsabilida-

de civil relativa a eventos
adversos pós-vacinação con-
tra a covid-19.

Os senadores Eliziane
Gama (Cidadania-MA) e Hum-
berto Costa (PT-PE) questio-
naram o porquê de o governo
não ter apresentado uma me-
dida provisória para acelerar
a compra da vacina.

Em resposta a questiona-
mento do vice-presidente da
CPI, Randolfe Rodrigues
(Rede-AP), Murillo declarou
que desde novembro autori-
dades do governo brasileiro
e a Pfizer já tratavam de al-
terações que deveriam ser
feitas na legislação para que
o contrato fosse firmado.
(Agência Senado)

O presidente regional da Pfizer na América Latina, Carlos Murillo 

Primeira oferta ao Ministério da Saúde
previa 30 milhões de doses do imunizante,
sendo 1,5 milhão ainda em 2020

Presidente da FGM diz que extinção
do TCM não passa na Alego 

Eleito presidente da Federação Goiana dos
Municípios (FGM), o prefeito de Campos Verdes,
Haroldo Naves (MDB), garante que a Proposta de
Emenda à Constituição (PEC), que prevê a extinção
do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), não
será aprovada pela Assembleia Legislativa. Naves,
que vai assumir o comando da
FGM no início de junho, sai
em defesa do órgão. “Eu te-
nho certeza de que essa
proposta de extinção
não vai passar em
hipótese algu-
ma”, declarou. A
proposta é de au-
toria do deputado
emedebista Henri-
que Arantes e foi
subscrita por 26
parlamentares. Ha-
roldo Naves trabalha para
aproximar a Alego do TCM,
tornando-se, assim, par-
ceira do Tribunal. 

Manifesto  
Durante a sessão ordinária da Câmara de Goiânia

de ontem, o vereador Leó José (PTB), que é aliado
de Henrique Arantes, recolheu assinaturas em um
manifesto contra o fechamento do TCM, que será
encaminhado aos deputados. Lucas Kitão (PSL) as-
segura que o órgão auxilia o Legislativo goianiense. 

Lobby  
A vereadora tucana Aava Santiago revelou que

foi procurada pelo presidente do TCM, Joaquim de
Castro, para encampar campanha, na Câmara, para
tentar convencer a Assembleia a engavetar a PEC
que extingue o órgão. 

Para depor 
Instalada ontem, a Comissão Especial de In-

quérito que vai investigar a Enel Distribuidora
de energia, já listou parte das pessoas que pretende
convocar para depor, segundo antecipou o presi-
dente Mauro Rubem (PT). 

Maratona 
A entrega de escrituras a moradores

de Goiânia é um dos atos de Rogério
Cruz, nesta sexta-feira, cuja ação faz
parte do Programa Primeira Escritura,
considerado um dos maiores na regu-
larização fundiária do país. Mais de 3,7
mil famílias já foram beneficiadas. Tem
também entrega de salas de aula. 

Voto seguro 
Em meio aos sucessivos questiona-

mentos do presidente Jair Bolsonaro
em relação à segurança das urnas ele-
trônicas, o Tribunal Superior Eleitoral
apresenta hoje campanha sobre segu-
rança, transparência e auditabilidade. 

Não confia 
Aliado de Bolsonaro, o deputado

federal Vitor Hugo (PSL-GO) classifi-
cou de fantasiosa a pesquisa Datafolha
que aponta vitória de Lula contra o
presidente, em 2022. Diz confiar no
cenário de 2018. 

Prestígio 
O senador e presidente nacional

do PP, Ciro Nogueira, postou em suas
redes sociais uma foto ao lado do de-
putado Professor Alcides, que briga
com Alexandre Baldy pelo comando
do partido em Goiás. 

Atração  
O governo de Goiás já contabiliza

a adesão de 105 empresas ao ProGoiás,
sete meses depois da vigência do novo
Programa de Desenvolvimento Regio-
nal, que oferece crédito outorgado
sem burocracia. 

2 A primeira-dama de Goiânia
Thelma Cruz está um passo de se tor-
nar cidadã goianiense, depois que a
Câmara aprovou projeto do vereador
Anselmo Pereira (MDB). 

CURTAS
t

Venceslau Pimentel | xadrez@ohoje.com.br

Xadrez

Presidente da Pfizer diz que
Governo não respondeu ofertas
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O morticínio de Jacarezinho
no Rio de Janeiro

Patricia Stille

Um dos maiores desafios para o desenvolvi-
mento econômico do Brasil é o acesso a capital
para financiar o crescimento de muitos negócios
pelo país. A maioria das emissões, seja no mer-
cado de equity ou de crédito, está historicamente
concentrada nas grandes empresas.

Nos principais centros financeiros do mundo
a estruturação do mercado de acesso é igual-
mente nova. As primeiras regras de equity
crowdfunding são de 2012, quando o então pre-
sidente dos Estados Unidos, Barack Obama, san-
cionou a Jumpstart Our Business Startups (JOBS)
Act, que permitiu a captação de investimentos
por meio de plataformas digitais.

No mercado de investimentos líquidos, a
evolução tem sido acelerada. Nos Estados Unidos,
as Special Purpose Acquisition Companies (SPAC)
existem desde os anos 1990, mas caíram nas
graças do mercado a partir de 2019. A modali-
dade tem sido utilizada para levar empresas
de menor porte à bolsa de valores. Em 2020 fo-
ram realizados 248 IPOs de SPACs nos EUA, le-
vantando US$ 83 bilhões.

A Bolsa de Nova York (NYSE) lançou uma a
Direct Listing, modalidade simplificada utilizada
por empresas relevantes do mercado de tecnologia
como Asana e a Palantir. No Reino Unido, a Lon-
don Stock Exchange conta, desde 1995, com a Al-
ternative Investment Market(AIM), submercado
de ações com regras flexíveis, para empresas de
menor porte. As companhias listadas na AIM
movimentaram em 2020 2,4 bilhões de libras.

Na Ásia, há a experiência da KOSDAQ, bolsa ele-
trônica coreana que atualmente é a opção de lis-
tagem de pequenas empresas na Korea Stock
Exchange. Dos 107 IPO realizados na Coreia em
2020, 84 foram de listagens na KOSDAQ.

No Brasil, o acesso a empresas de menor
porte ao mercado de capitais está no radar da
bolsa e do regulador há duas décadas. Em 2008,
após o recorde de abertura de capitais no ano
anterior, a Bovespa criou o Bovespa Mais. A
proposta era oferecer condições de custo e re-
gulação simplificadas para empresas menores
se financiarem no mercado de capitais. O lan-
çamento, entretanto, coincidiu com um período
de menor apetite a risco e retração nos IPOs
no mercado nacional. Dos 59 IPOs de 2007, fo-
mos para apenas 9 em 2008. Em 2014 tivemos
apenas 2 IPOs no Brasil.

Com juros baixos e a retomada dos IPOs que
estamos acompanhando desde 2020, as discus-
sões sobre mercado de acesso ganharam mais
espaço, e a CVM (Comissão de Valores Mobiliários,
órgão regulador no Brasil) tem realizado uma
série de iniciativas
nessa direção. Uma
delas é a revisão da
Instrução 588, de
2017, que trata do
equity crowdfunding.
Esta norma está em
fase de revisão, e
uma atualização está
prevista para acon-
tecer ainda em 2021.

Manoel L. Bezerra Rocha

A operação policial na comunidade de Jacare-
zinho, no rio de Janeiro - que apresentou, até a
última contagem, um saldo de 28 mortos, um
deles policial -definida por muitos como sendo
uma “chacina”, não foi, como a mídia propagan-
deia, a mais mortal de todas as incursões policiais
nas favelas cariocas. Na década de 1980, precisa-
mente no ano de 1988, durante o governo de José
Sarney, por ordem e sob o comando do então mi-
nistro da Justiça, delegado Romeu Tuma, houve
uma operação da Polícia Federal, com apoio da
Polícia Militar do Rio de Janeiro, na favela da Ro-
cinha. A operação ocorreu em duas etapas, deno-
minadas de Mosaico I e Mosaico II. Só na primeira,
segundo dados oficiais, foram mortas 30 pessoas
moradoras daquela comunidade.

Quase três décadas se passaram e esse nova
incursão policial vem demonstrar, em fatos, em
motivações, em número, em modus operandi,
em reações sociais, jurídica, política, que nada
mudou em nossos tristes trópicos. Como as pes-
soas ainda são levadas a repetirem, sem ques-
tionar nem refletir, as manjadas táticas policiais
de, para justificarem as barbáries perante a
opinião pública, divulgar que as vítimas são
“bandidos” ou, em termos mais moderados,
“suspeitos”, sem nenhuma indagação? Isso só é
possível porque a nossa sociedade preconceituosa
e discriminatória aprendeu a assimilar que po-
breza e cor da pele, ou o local de moradia das
pessoas, definem se elas são ou não decentes e
dignas de respeito e consideração.

É patético ver as manifestações, na imprensa
e nas redes sociais, de gente vituperando sobre
“segurança pública” como se estivesse anun-
ciando uma novidade, a nova maravilha do
mundo. Sempre com a velha máxima de morte
e de justificava da violência policial. A segurança
pública se traduz na banalização e aceitação da
barbárie como política de estado. Não há nada
mais démodé que a mentalidade dessa gente
que só é contemporânea considerando-se o tempo
cronológico; no tempo histórico e mental ainda
são os mesmos prisioneiros da ignorância e da
maldade que a antropologia situa em tempos
prístinos e, na escalada civilizatória, patinam
no tempo dando um passo à frente e três atrás.

A incursão na favela de Jacarezinho, é preciso
que se esclareça, precisa de uma investigação
criteriosa o que dificilmente acontecerá, saben-
do-se, pela experiência, como as investigações
que envolvem operações policiaisse prestam
não a esclarecer, mas a encobrir seus culpados.
Vai acontecer o que sempre acontece: uma guer-
rinha de narrativas e falácias até que tudo seja
esquecido ou até que advenha outra barbárie
praticada pelos agentes do Estado a pretexto de
estar “protegendo a sociedade”.

Graças ao atual presidente da República as
ações criminosas praticadas pelas milícias – eu-
femismo para crime organizado pelos agentes
das forças de segurança pública com a compla-

cência das instituições de Estado – nunca estiveram
tão bem representadas e aceitas pelas classes so-
ciais que não consideram o pobre, o favelado,
como parte de nossa sociedade. A versão da
polícia segundo a qual a operação deu-se para
combater o “crime organizado” e que os mortos
eram “traficantes” requer uma análise menos es-
túpida, impondo-nos um pouco mais de inteli-
gência. Primeiro, o “crime organizado” pressupõe
a união de agentes de diversos segmentos opera-
cionais e de funcionalidade, como o envolvimento
da polícia, do judiciário, de políticos e, com mais
ênfase no Rio de Janeiro, de líderes religiosos.
Como exemplo, pode-se citar o caso de Fabrício
Queiroz e do Capitão Ronnie Lessa, preso suspeito
do assassinato da vereadora Marielle Franco, vi-
zinho do presidente Jair Bolsonaro no condomínio
“Vivendas da Barra”, de onde foram apreendidos
mais de 100 fuzis. Além do capitão Adriano, um
sicário que terminou sendo assassinado na Bahia,
possivelmente como “queima de arquivo” e in-
trinsecamente ligado à família Bolsonaro.

Segundo, trata-se de tentativa de obnubilar
a realidade criminosa quando a polícia afirma,
e a grande imprensa difunde, a mentira que
nas favelas residem os grandes traficantes. O
tráfico de drogas e de armas gera lucros altíssi-
mos e a sua dinâmica e logística exige a cotização
de tarefas muito bem especializadas como in-
vestimento, contatos e participação de gente
poderosa, condições sociais incompatíveis com
quem mora em espeluncas sem infraestrutura
urbana que mais se assemelham a pocilgas. A
base de toda essa engrenagem está situada em
condomínios de luxo e conta com a conivência
e participação de altas autoridades e os aplausos
de pessoas que se extasiam com as desgraças
dos denominados “excedentes sociais”. 

Por fim, a favela de Jacarezinho é um dos úl-
timos redutos ainda não dominados pelas milícias
e, por ser muito povoado, tem despertado a
cobiça e o confronto pelo seu controle. Há que se
repetir, os milicianos são policiais com fortes li-
gações políticas e judiciais. Como se diz no jargão
popular, os facínoras não apertaram os gatilhos
sozinhos. Eles contam com a força, o apoio, a
proteção daquelas pessoas que, contendo os seus
ímpetos bestiais, terceirizam a missão de executar,
o maior número possível, aqueles que eles odeiam
por considerá-los uma classe inferior.

É essa lógica perversa que faz da elite social
brasileira uma classe que odeia a polícia quando
ela bate à sua porta ou a aborda na rua, mas a
idolatra quando ela cumpre o seu papel de higie-
nização social, elimi-
nando o maior núme-
ro possível de pretos,
pobres e favelados - a
pretexto de estar pro-
movendo a “seguran-
ça pública”, ainda que
essa mesma classe so-
cial tenha no crime o
seu meio de vida.

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO

Manoel L. Bezerra Rocha,
advogado criminalista

Patricia Stille, CEO da bee-
gin e sócia cofundador do
Grupo Solum

Vírus desigual
A pandemia do novo coronavírus expôs, em

traços realçados, as fraturas sociais e econômicas
do mundo, há séculos expostas. Não só os mais de
2 milhões de mortos serão lembrados. Pelo menos,
mais 200 milhões de pessoas serão empurradas
para a miséria e dela a maioria não sairá antes de
2030. Em contrapartida, os mil detentores das
maiores fortunas do planeta recuperaram, em
nove meses, as perdas com o colapso no mercado
de ações, provocado pelo vírus. O apoio dos governos
para recuperar o mercado foi excepcional e sem
precedentes, o que elevou a riqueza dos bilionários,
enquanto a economia real enfrenta a mais profunda
recessão de um século, revela o relatório. Esse é o
vírus da desigualdade. A recuperação da economia
e a possibilidade de investimentos em políticas só-
cias, que reduzam as desigualdades, passam pela
aprovação de reformas engavetadas no Congresso
Nacional. Entre elas, a tributária e administrativa.
Não basta rever os percentuais que serão desti-
nados à União e aos governos estaduais e muni-
cipais. Emerge com indispensável a criação de
uma renda social, que assegure meios dignos de
sobrevivência aos que pouco ou nada têm, asse-
gurando-lhes acesso à saúde, à educação, ao sa-
neamento básico e segurança. 

Maria Júlia de Almeida
Goiânia

Aglomerações 
Desde a reabertura de segmentos do comércio

em Goiânia não teve um único dia que não regis-
trasse aglomerações de pessoas na Capital. Agora
o momento é de tentar equilibrar o aumento de
casos, uma vez que não ocorre mais o distancia-
mento social. Muitas pessoas não entenderam a
proposta de reabertura e outras já não ligam mais
para a doença. De qualquer forma, o medo que as
pessoas tanto tinham do Coronavírus parece que
foi cessando aos poucos. E agora não sabemos
quando será o tão falado pico da doença ou até
mesmo a diminuição dos casos. 

Ana Carolina Martins 
Goiânia

{
Turismo,
indiscutivelmente,
é o que mais trará
retorno diante da
demanda por
emprego que
temos hoje 
no Brasil
Projetou Caiado durante assinatura
do protocolo de intenções. No ato,
ele também se comprometeu a ofe-
recer as condições necessárias para
a instalação da empresa em Goiás.
A medida quer fomentar e alavan-
car a indústria náutica na região. 

Mercado de acesso, será que agora vai?

@jornalohoje
“relutei em escrever meu comentário, mas
o presidente Jair Bolsonaro é um genocida.”
comentou o internauta sobre a notícia que
o presidente da Pfizer confirmou a falta de
negociação com o Governo Federal.

José Algós

@ohoje
“impressionante o que essa cPI está desco-
brindo do Governo Fedral”, criticou a inter-
nauta sobre a cPI da covid que investiga as
ações do Governo Fedreal na Pandemia.

Maria FIlha

@jornalohoje
Brasil ignorou três ofertas de vacina da Pfi-
zer, diz executivo da empresa à cPI.
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A disposição dos empresários para reto-
mar investimentos parece fortemente aba-
lada pelo agravamento da pandemia no co-
meço do ano e pelas incertezas daí decor-
rentes. Embora o Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social (BNDES) ve-
nha sendo submetido a uma política de des-
monte nos últimos anos, a instituição ainda
desempenha o papel de principal fonte de
financiamento de longo prazo no País e,
portanto, de sustentação dos investimentos.
Os dados do primeiro trimestre deste ano
mostram um tombo de 39,6% no valor real
das consultas encaminhadas ao banco pelo
setor empresarial, que encolheu de R$ 25,741
bilhões no acumulado dos primeiros três
meses do ano passado para R$ 15,381 bilhões
no mesmo período deste ano – segundo me-
nor nível para um primeiro trimestre em
toda a série histórica, iniciada em 1995.

Os números foram atualizados pelo
BNDES com base no Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE). O tombo foi mais intenso precisa-
mente entre os setores mais afetados pela
crise sanitária e pela falta de medidas de
apoio pelo governo federal. Os setores de
comércio e serviços, naquela mesma com-
paração, reduziram as consultas em prati-
camente 64,5%, saindo de R$ 9,443 bilhões
no ano passado para R$ 3,355 bilhões. Os
dois setores, considerados em conjunto na
classificação do banco, foram responsáveis
por 60,3% da retração observada para o
total das consultas no primeiro trimestre.

A indústria e a agropecuária, da mesma
forma, reduziram a procura por créditos
do BNDES nos três primeiros meses deste

ano, com redução mais intensa para o se-
gundo setor. Novos projetos agropecuários,
se saírem das pranchetas, precisarão de
R$ 2,731 bilhões em recursos do banco,
conforme as consultas recebidas no tri-
mestre inicial de 2021, o que se compara
com uma procura equivalente a R$ 3,486
bilhões em igual período do ano passado.
Registrou-se, portanto, uma queda de
21,66%. No setor industrial, as consultas
recuaram 2,27% depois de descontada a
inflação, baixando de R$ 2,337 bilhões
para R$ 2,284 bilhões.

Estragos na indústria
Ainda no setor industrial, os maiores

baques foram percebidos pela indústria de
alimentos e bebidas e pelos fabricantes de
material de transporte, outra área dura-
mente castigada pela crise. Os fabricantes
de produtos alimentícios e de bebidas en-
caminharam ao banco consultas no valor
de R$ 942,419 milhões entre janeiro e março
deste ano, frente a R$ 1,292 bilhão nos
mesmos três meses de 2020, numa queda
de 27,1%. Na indústria de materiais de
transporte, as consultas sofreram corte de
82,7%, encolhendo de R$ 363,914 milhões
para R$ 62,855 milhões. Numa compensação
parcial, as indústrias do setor de química e
petroquímica aumentaram o valor de suas
consultas em nada menos do que 758,5%.
O salto, no entanto, reflete uma base muita
reduzida, saindo de apenas R$ 52,457 mi-
lhões para R$ 450,306 milhões. Valor ainda
relativamente baixo, quando se considera
que o setor é intensivo em capital (quer di-
zer, exige investimentos elevados por uni-
dade de produto processado).

2 Os projetos de infraes-
trutura, que demandam pra-
zos mais longos de matura-
ção, igualmente sofreram
queda vigorosa, saindo de R$
10,205 bilhões para R$ 7,011
bilhões, um tombo de 31,3%.
A retração foi influenciada
decisivamente pelo setor de
energia, onde as consultas
despencaram 45,9%, passan-
do de R$ 7,765 bilhões para
R$ 4,200 bilhões.
2 Também desabaram as
consultas no setor de ativi-
dades auxiliares de trans-
porte (que inclui armazena-
gem), num mergulho de
96,2% entre o primeiro tri-
mestre de 2020 e igual pe-
ríodo deste ano. Saíram de
R$ 1,492 bilhão para somen-
te R$ 57,076 milhões.
2 Em contrapartida, ainda
na área de infraestrutura,
as consultas na indústria da
construção aumentaram
praticamente 31,0 vezes, sal-
tando de meros R$ 34,097
milhões para R$ 1,057 bi-
lhão. Também neste caso, a

base muito baixa influiu no
desempenho. De qualquer
forma, este vinha sendo um
dos raros setores em cres-
cimento nos últimos meses,
o que pode ter influenciado
igualmente no aumento das
consultas.
2 Os projetos no setor de
transporte rodoviário, con-
forme o BNDES, resultaram
em consultas de R$ 1,554 bi-
lhão nos primeiros três me-
ses deste ano, crescendo
87,1% diante de igual perío-
do de 2020, quando haviam
somado R$ 830,447 milhões.
2 Os desembolsos, em va-
lores também atualizados
com base no IPCA, apre-
sentaram forte incremento
no primeiro trimestre, su-
bindo 28,3% frente a idên-
tico período de 2020. Em
valores constantes, salta-
ram de R$ 8,899 bilhões
para R$ 11,414 bilhões.
Mas, nesta área, o aumento
pode ser explicado princi-
palmente pelos recursos
injetados pelo BNDES no

setor de energia, onde os
desembolsos quase dobra-
ram, saltando de R$ 2,042
bilhões para R$ 4,081 bi-
lhões – um aumento de
99,85% em termos reais.
2 Se o total de desembolsos
registrou incremento de R$
2,515 bilhões, perto de 81,1%
desse acréscimo vieram dos
desembolsos no setor de
energia (alta de R$ 2,039 bi-
lhões). Outra contribuição
relevante veio do aumento
de 85,5% nos desembolsos
para o setor de transporte
rodoviário, que avançaram
de R$ 606,135 milhões para
R$ 1,124 bilhão.
2 Entre os grandes setores,
os desembolsos para proje-
tos de infraestrutura cres-
ceram 80,2%, de R$ 3,117
bilhões para R$ 5,617 bi-
lhões (basicamente por con-
ta da energia e do transporte
rodoviário). Na agropecuá-
ria, registrou-se queda de
16,1%, com os desembolsos
baixando de R$ 3,191 bi-
lhões para R$ 2,679 bilhões.

Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

Consultas ao BNDES despencam quase
40% no primeiro trimestre deste ano

As vendas em supermercados tiveram alta de 7,06%
no primeiro trimestre do ano em comparação com o pe-
ríodo de janeiro a março de 2020. Segundo balanço di-
vulgado pela Associação Brasileira de Supermercados
(Abras), na comparação entre março de 2021 e o mesmo
mês do ano passado, o crescimento ficou em 4,31%.

Segundo o vice-presidente administrativo da Abras,
Marcio Milan, com a previsão de abertura da economia
conforme o avanço da vacinação, a tendência do
setor é manter a estimativa de crescimento de 4,5%
nas vendas do ano.

Milan lembrou que o aumento das restrições im-
postas nas quarentenas contra o coronavírus impactou
parcialmente o resultado de março. “No final de mar-
ço, ainda tivemos muitas restrições que ocorreram
por determinações de legisladores municipais e es-
taduais”, destacou.

Novos hábitos
O vice-presidente administrativo da Abras ressaltou

que a perda de renda tem levado à mudança de hábitos
de consumo. Ele deu como exemplo a substituição de
carnes por ovos e disse que o consumo médio de uni-
dades, que era de 195 por pessoa em 2019, chegou a
260 nos últimos 12 meses.

“Todas as vezes que o consumidor identifica que
determinados produtos não estão cabendo no bolso,
corre para fazer a substituição. Ele está procurando
equilibrar o seu orçamento através de outras alterna-
tivas”, explicou.

No caso dos ovos, Milan ressaltou que existe também
uma mudança de padrão de consumo, com a escolha
de produtos considerados mais saudáveis.

Atividade econômica
A atividade econômica no país registrou crescimento

de 2,3%, no primeiro trimestre deste ano, conforme
apurou o Índice de Atividade Econômica do Banco
Central (IBC-Br), divulgado ontem (13). A comparação
é com os últimos três meses de 2020 e os dados são da
série dessazonalizada (ajustado para o período). Segundo
o Banco Central (BC), na comparação com o primeiro
trimestre do ano passado, a expansão ficou em 2,27%
(dados sem ajustes).

Em março, o IBC-Br recuou 1,59% na comparação
com o mês de fevereiro de 2021. O índice ficou em
140,16 pontos em março, ante 142,43 pontos registrados
no mês precedente. A retração se dá após um período
de dez altas seguidas.

Os dados do BC mostram que, na comparação com o
mesmo período do ano anterior, sem o ajuste, o índice
registrou variação positiva de 6,26%. Em relação ao
primeiro trimestre de 2020, o IBC-Br registrou alta de
2,27%. Já no acumulado de 12 meses, o indicador, por
sua vez, apresentou queda de 3,37%, sem o ajuste.

Evolução da atividade econômica
O IBC-Br é uma forma de avaliar a evolução da ati-

vidade econômica brasileira a cada mês e ajuda o BC a
tomar decisões sobre a taxa básica de juros, a Selic, de-
finida atualmente em 3,5% ao ano. O índice incorpora
informações sobre o nível de atividade dos três setores
da economia – a indústria, o comércio e os serviços e a
agropecuária –, além do volume de impostos.

Entretanto, o indicador oficial é o Produto Interno
Bruto (PIB), soma dos bens e serviços produzidos no
país, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).

Em 2020, o PIB do Brasil caiu 4,1%, totalizando R$
7,4 trilhões. Foi a maior queda anual da série do IBGE,
iniciada em 1996 e que interrompeu o crescimento de
três anos seguidos, de 2017 a 2019, quando o PIB acu-
mulou alta de 4,6%.  (ABr)

Expectativa do setor para este ano é de aumento de 4,5%

Maxxi Atacado inaugura sua
primeira loja em Goiânia

BALANÇO

Econômica
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Supermercados
têm alta de 7%
nas vendas do
primeiro
trimestre

O Grupo BIG inaugura a
primeira loja do Maxxi em
Goiânia, capital de Goiás. Lo-
calizada no centro da cidade
e com foco na prestação de
atendimento com qualidade,
a nova loja emprega aproxi-
madamente 300 pessoas, entre
empregos diretos e indiretos.
Com 600 vagas de estaciona-
mento, o Maxxi Atacado de
Goiânia combina preços baixos
e sortimento composto por
mais de sete mil itens incluin-
do alimentos, produtos de hi-
giene e limpeza e perecíveis
que atendem às necessidades
tanto do consumidor como a
dos comerciantes da região.

Com uma área de vendas
de mais de cinco mil metros
quadrados, o Maxxi Atacado
de Goiânia será aberto oficial-
mente ontem (13). A loja opera
com os elevados padrões de
segurança sanitária que foram
adotados por toda a empresa
desde o início da pandemia,
com absoluto foco na proteção
de colaboradores e clientes
contra o novo coronavírus.
Entre as medidas adotadas,
estão: controle do número de
clientes na loja, instalação de
placas de acrílico nos caixas,
displays de álcool em gel, re-
forço na higienização dos car-
rinhos, desinfecção da unida-

de, uso de máscaras obriga-
tórias, entre outras ações.

O Maxxi tem foco em con-
sumidores e comerciantes de
todos os tamanhos e segmen-
tos. “O formato atacarejo ga-
nhou bastante força nos últi-
mos tempos e acreditamos no
potencial de crescimento ao
reposicionar a marca com di-
ferencial em sortimento, pre-
ço, atendimento, autosserviço
e experiência de compra, fo-
cando em todos os públicos,
desde pequenos a grandes co-
merciantes e consumidores
finais”, explica Beto Alves, di-
retor-executivo de Atacado do
Grupo BIG. (ABr)
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Raphael Bezerra

O prefeito de Goiânia, Ro-
gério Cruz (Republicanos), vai
ampliar o programa Renda Fa-
mília para contemplar micro-
empreendedores individuais
e beneficiários do auxílio emer-
gencial do governo federal.
Essa previsão está prevista no
texto do projeto de lei que ele
encaminhou à Câmara de Ve-
readores, alterando a Lei nº
10.598/21, a fim de flexibilizar
as regras anteriormente pre-
vistas. Para tanto, valem as
mesmas regras e requisitos es-
tabelecidos na citada lei.

O impacto com o Renda
Família foi estimado em R$
43,2 milhões e que a prefeitura
pretende atingir um público
ainda maior. Essa flexibiliza-
ção foi possível porque, se-
gundo texto do projeto de lei,
até o dia 22 de abril, os pedidos
realizados alcançaram o per-
centual de 54,34% do espera-
do, resultando um total de
13.041 requerimentos.

Quando da elaboração do
anteprojeto do Renda Família,
foi realizada uma estimativa
de impacto orçamentário-fi-
nanceiro, prevendo, inicial-
mente, que 24 mil famílias
que residiam em imóveis de
valor venal de até R$ 100 mi,
para que fossem abrangidas
pelo programa.

O Prefeito diz que o Renda

Família, que consiste em um
auxílio financeiro mensal, no
valor de R$ 300, pago a famílias
que residam do município, foi
criado como medida funda-
mental de proteção à popula-
ção em situação de vulnerabi-
lidade temporária em decor-
rência da pandemia da covid-
19. “Diante do panorama de
recessão econômica que se ins-
tala em todo o País, o município
de Goiânia buscou amenizar,
por meio deste auxílio, os im-
pactos financeiros causados
pelo coronavírus. Por isso,
como forma de garantir o mí-
nimo existencial aos mais ne-
cessitados neste momento de
pandemia, foi instituído o re-
ferido benefício”, pontuou.

Como forma de preservar
o equilíbrio fiscal do município,
bem como para zelar pela es-
trita observância da Constitui-
ção Federal e da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal, e das leis
orçamentárias, ele explica que

foram estabelecidas regras rí-
gidas. Quando da elaboração
do anteprojeto do Renda Fa-
mília, foi realizada uma esti-
mativa de impacto orçamen-
tário-financeiro, prevendo, ini-
cialmente, que 24 mil famílias
que residiam em imóveis de
valor venal de até R$ 100 mi,
para que fossem abrangidas
pelo programa.

Empresas impactadas
pela pandemia

Sobre a possibilidade de
se ampliar o programa, con-
templando microempreende-
dores individuais , o prefeito
aponta que, ao longo desses
meses de análise do Renda
Família, a Secretaria de Fi-
nanças verificou a necessidade
inclusão desse público, visto
que as medidas restritivas que
foram adotada pelo governo
do Estado, em conjunto com
o município de Goiânia , con-
sideradas fundamentais ao

combate e controle da disse-
minação do coronavírus, atin-
giram, sobretudo, as micro-
empresas e empresas de pe-
queno porte, que precisaram
fechar as portas por determi-
nação do poder público.

Já em relação aos benefi-
ciários do auxílio emergencial
do governo federal, o chefe
do Executivo municipal lem-
bra que este será pago em
quatro parcelas mensais, no
valor de R$ 250. Desse modo,
diferente do valor pago em
2020, que era de R$ 600, o
deste ano tem um valor infe-
rior, “o que permite que o
mesmo seja acumulável com
o programa Renda Família,
haja vista que, ainda que a fa-
mília perceba os dois benefí-
cios, a renda mensal da mesma
não ultrapassará R$ 550, o que
corresponde a 50% do valor
do salário mínimo em vigor”.

“A ampliação proposta do
benefício é o caminho, por ex-

celência, para minorar os efei-
tos danosos causados pela pan-
demia decorrente da Covid-19
e suas variantes. É uma medida
paliativa, uma vez que evita
que o cidadão venha a perder
a sua dignidade pessoal, favo-
recendo, assim, a inclusão so-
cial”, pondera Rogério Cruz.

O prefeito reafirma que a
flexibilização visa atingir o
público estimado, a fim de fle-
xibilizar as regras anterior-
mente previstas, e que, estan-
do dentro do orçamento de
R$ 43,2 milhões, o que significa
24 mil famílias sendo atendi-
das pelo programa Renda Fa-
mília, os critérios possam ser
ampliados por ato do Chefe
do Executivo.

A propositura, consideran-
do o número de requerimen-
tos já efetivados e o impacto
orçamentário-financeiro, pre-
tende englobar no programa
microempreendedores indi-
viduais e as famílias contem-
pladas pelo auxílio emergen-
cial, “bem como possibilitar
que alterações sejam realiza-
das de forma simplificada e
célere, mas zelando pela ob-
servância dos valores estipu-
lados no orçamento”.

Ao final de sua justificati-
va, Rogério Cruz que o pro-
jeto de lei representa, por-
tanto, medida importante
para a melhoria da economia
local, impactada pelas medi-
das restritivas adotadas para
o enfrentamento da pande-
mia da Covid-19 provocada
pela Sars-CoV-2 e suas va-
riantes, bem como para re-
duzir as desigualdades sociais
acentuadas pela situação de
emergência em saúde pública
no município de Goiânia. (Es-
pecial para O Hoje)

“A ampliação do benefício é o caminho para minorar os efeitos danosos da pandemia”, diz Rogério

A prefeitura de Goiânia en-
caminhou projeto de lei que o
prefeito Rogério Cruz encami-
nhado à Câmara Municipal,
prevê desoneração de 60% nas
atividades de entretenimento
e turismo na capital. 

A Associação Brasileira dos
Promotores de Eventos (Abrape)
diz que o prejuízo no setor está
na casa dos R$ 90 bilhõesA pro-
posta do Paço é reduzir o Im-
posto Sobre Serviços (ISS) até o
dia 31 de dezembro deste ano,
com possibilidade de prorroga-
ção, via decreto, por no máximo
90 dias, e beneficiar cerca de
80 atividades econômicas que
estão entre as mais afetadas pe-
los protocolos recomendados
pela Organização Mundial da
Saúde (OMS) para conter o avan-
ço do Coronavírus (Covid-19). 

Após o prazo, fica resta-
belecida a base de cálculo
hoje vigente. 

“A expectativa é amenizar
os danos provocados na eco-
nomia local e promover o re-
torno da prestação de serviços
e a manutenção de empregos,
bem como o impulsionamento

das atividades atualmente em
ritmos desacelerados. A pro-
pósito, o aquecimento dos ser-
viços relacionados a hospeda-
gem, turismo, viagens, diver-
sões, lazer, entretenimento e
congêneres demandam o con-
sumo e a prestação de outros
serviços, ocasionando, por si
só, a alavancagem e o cresci-
mento de outras atividades lo-

cais, em um efeito cascata”,
avalia o prefeito Rogério Cruz.

Segundo ele, a redução tem-
porária da base de cálculo do
ISS é uma importante medida
de incentivo à economia em
um momento de grave crise.

Para tentar minimizar os
danos em Goiânia, a prefeitura
vai aliviar a tributação do setor
hoteleiro em relação aos hotéis,

apart-service condominiais, flat,
apart-hotéis, hotéis residência,
residence-service, suíte-service,
motéis e pensões; locações por
temporada com fornecimento
de serviço; agenciamento, or-
ganização, promoção, interme-
diação e execução de programas
de turismo, passeios, viagens,
excursões e hospedagens, além
de guias turísticos. 

Já no que diz respeito aos
serviços de entretenimento,
pagarão menos impostos os
espetáculos teatrais, circenses
e de dança; as exibições cine-
matográficas, os shows, festas
e eventos de qualquer nature-
za, desfiles, festivais, recitais,
feiras, exposições, congressos,
competições, parques de di-
versão, bilhares, boliches, jo-
gos, boate, programas de au-
ditório, entre outros.

Ainda de acordo com a
Abrape, o cancelamento, que
alcança 77,4% dos eventos, ou
transferência de agendas, re-
gistrado em 81,2% das que fo-
ram mantidas, em decorrência
do alto potencial de transmis-
são de coronavírus provocou,
em todo o país, a perda de 580
mil empregos diretos, o fecha-
mento de um terço das em-
presas e fez com que 97 em
cada 100 empresas não estejam
trabalhando. 

Com 60 mil empresas e dois
milhões de microempresários,
o segmento responde por 13%
do Produto Interno Bruto (PIB).
(Especial para O Hoje)

Prefeitura desonera atividades do setor do Turismo
BENEFÍCIO

Prejuízo estimado no setor do turismo no Brasil é de R$ 90 bilhões após 2 anos de pandemia

Renda Família será
liberado para bene-
ficiários do Auxílio
Emergencial do Go-
verno Federal

Renda Família passará a
atender microempreendedores

Conceito 
Freemium

Distribuição dirigida com alto conteúdo editorial
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Urna eletrônica
Foi-se o tempo em que, de posse da

caneta dentro de um cubículo de pa-
pelão, o eleitor sentia-se livre para ma-
nifestar suas fantasias eleitorais. Então,
ciente de que só um santo concebe um
milagre e que é impossível a presença
de um político metafísico neste mundo,
o cidadão não titubeava em rabiscar a
cédula: “Deus para presidente!”. Isso,
quando não chateado pela consumação
de um feriado sem graça, mandava to-
dos os postulantes — a qualquer cargo
— para um lugar comum, menos para
os palácios de governo. E, quando con-
fuso com tantos números a decorar,
mandava um “Deus salve o país!”. É
evidente que a implantação da urna
eletrônica há 25 anos não foge à de-
mocracia. Tem-se o direito ao voto —
agora pelo teclado — ou à justificativa
da ausência dele, mas a máquina cheia
de números suprime, de certa forma,
a liberdade de pegar numa caneta e
opinar no papel sobre a postura de
um candidato. Mandar alguém para
Brasília, democraticamente, ou para o
Afeganistão, discretamente.

Bodas de prata
Nos 25 anos da urna eletrônica

completados ontem, o TSE deixou
recado entrelinhas, no seu portal, ao
presidente Bolsonaro: de que voto
impresso já era.

Lembrete
Joaquim Barbosa, ex-presidente

do STF e hoje advogado, ainda está
filiado ao PSB – que rachou por ora
entre candidatura própria ou apoio
a Lula da Silva.

Troca de boton 
O ministro das Comunicações, Fábio

Faria, vai trocar o PSD pelo Progressis-
tas. Para não ser expulso do DEM, o
deputado Luiz Miranda está correndo
para o Republicanos.

Menin na FM..
A Rádio Itatiaia, a mais tradicional de

Minas Gerais (BH e mais três cidades), com-
prada pelo empresário Rubens Menin
(MRV), é tão poderosa na audiência que
ajudou a eleger um senador, dois deputados
federais e dois vereadores só nas últimas
eleições. É até apelidada de PRI: Partido da
Rádio Itatiaia.

..e no D’oro
O empreiteiro, também controlador da

CNN Brasil, que ficou bilionário construin-
do casas e prédios populares, repetiu em
Portugal o investimento de brasileiros
amantes do bom vinho: adquiriu 50 hec-
tares de uma centenária vinícula às mar-
gens do Rio D’Oro.

Meus inimigos
Em visita a Maceió ontem, o presidente

Jair Bolsonaro deixou claro que colocará a
máquina do Governo a favor dos adversá-
rios do senador Renan Calheiros até as
eleições do ano que vem. O presidente da
Câmara dos Deputados, Arthur Lira, o se-
nador Fernando Collor e o prefeito de Ma-
ceió, JHC, estão na lista de prioridades.

Cerco..  
Em meio à CPI da Covid, a tropa de

choque de Bolsonaro na Câmara volta
suas armas para o governador gaúcho
Eduardo Leite, um dos pré-candidatos
do PSDB à presidência da República. Na
Comissão de Seguridade Social e Familia,
entrou em pauta ontem um pedido do
deputado bolsonarista Bibo Nunes (PSL-
RS) para que a Comissão e TCU fiscalizem
os recursos federais destinados à pande-
mia naquele estado.

..a adversários
Relator do mesmo partido e Estado do

governador, Lucas Redecker (PSDB/RS) deu
parecer pelo requerimento. Mas Uldorico
(PROS-BA) e Benedita da Silva (PT-RJ) pedi-
rem vistas e tiraram o assunto da pauta
por pelo menos duas semanas.

José Luiz Bittencourt

A chapa que o governador
Ronaldo Caiado vai apresen-
tar na busca da reeleição tem
apenas duas vagas que podem
interessar a três pretendentes.
Ele vai na cabeça, pelo DEM,
postulando mais um mandato
para continuar como hóspede
do Palácio das Esmeraldas,
restando a vice e a senatória,
desde já na mira do MDB, Re-
publicanos e PSD – partidos
cacifados para nomear quem
vai ocupar essas posições e
fazer companhia ao governa-
dor em 2022. 

São legendas que, por mo-
tivos diversos, estão bem co-
locadas para engrossar o ca-
pital eleitoral de Caiado, mas,
ressalte-se, como coadjuvan-
tes. Nenhuma delas, ironica-
mente, seria capaz de bancar
uma candidatura com alguma
chance para a governadoria. 

O MDB já esteve melhor
situado. O partido vem segui-
damente perdendo capilari-
dade e lideranças. Maguito
Vilela morreu e Iris Rezende
se aposentou, embora possa
voltar atrás e vir novamente
a se candidatar, acompanhan-
do Caiado como postulante

ao Senado. Mas o afastamento
de nomes de peso, como Adib
Elias, prefeito de Catalão, e
Paulo do Vale, prefeito de Rio
Verde, enfraqueceu o emede-
bismo. Eles foram expulsos
por Daniel Vilela, logo após
o pleito de 2018, justamente
por apoiar a eleição do atual
governador, um erro que
agora está cobrando um pre-
ço elevado. 

Pelo sim, pelo não, o MDB
tem Daniel Vilela como cota-
do para figurar na chapa da
reeleiçãoa ser encabeçada
pelo DEM. Individualmente,
ele é hoje o nome mais forte
para a posição de vice, pelo
recall que carrega por ter
disputado o governo em 2018
e pelo fato de que seria um
ex-adversário se rendendo à
excelência de Caiado e aos
seus conhecidos méritos pes-
soais eaos resultados da ges-
tão. Em termos de marketing
eleitoral, nada mais positivo.

Abrindo parênteses: Da-
niel Vilela como vice só seria
possível sem Iris como can-
didato a senador. A boa es-
tratégia não recomenda a en-
trega a dois membros do mes-
mo partido a maior parte de
uma chapa majoritária, dei-

xando outras siglas a ver na-
vios e até mesmo as empur-
rando para aventuras alter-
nativas, no final das contas
com efeitos imprevisíveis.

Há ainda outros compli-
cadores, um deles, o atual
vice Lincoln Tejota, que tem
se esforçado para mostrar
lealdade em seu mais alto
grau a Caiado, apesar da pou-
ca densidade política e tam-
bém de representar um par-
tido sem expressão em Goiás,

o Cidadania. Não é simples
afastar Tejota. E ainda con-
tornar o provável veto que
os prefeitos expulsos do MDB
com certeza apresentarão,
ainda mais quando imagi-
nam riscos diante da expec-
tativa de poder que Daniel
Vilela, como vice, institucio-
nalmente passaria a ter.

Já o Republicanos e o PSD
correm em uma raia comum:
a candidatura senatorial. O
primeiro, fortalecido pela
conquista da prefeitura de
Goiânia, já colocou nas ruas
o nome do deputado federal
João Campos como aspirante
ao Senado. Nesse rumo, si-
naliza que pode procurar ou-
tras soluções, caso a vaga
seja negada na chapa de Caia-
do. Esse foi o recado trans-
mitido pela visita do prefeito
de Goiânia Rogério Cruz ao
ex-governador Marconi Pe-
rillo, em sua chácara de Pi-

renópolis, nesta semana. 
O PSD tem um trunfo ines-

timável para disputar o Se-
nado: o ex-ministro e atual
secretário da Fazenda de São
Paulo Henrique Meirelles, que
já foi deputado federal por
Goiás (o mais votado na épo-
ca) e tem um currículo ex-
traordinário. Hoje, o presi-
dente estadual do partido Vil-
mar Rocha negaceia quanto
a uma aproximação com Caia-
do, mas ninguém tem dúvidas
de que, no momento certo,
ou ele adere ao movimento
do senador Vanderlan Cardo-
so e do deputado Francisco
Jr para compor com o DEM
ou será defenestrado, mesmo
confiando na amizade pessoal
com o presidente nacional
Gilberto Kassab.É entre essas
alternativas que Caiado, logo
no 1º semestre do ano que
vem, terá que decidir. (Espe-
cial para O Hoje)

Paulo não se reelegeu, mas segue como presidente da AGM

Samuel Straioto

Prefeitos de pelo menos cinco cidades já demonstra-
ram interesse em concorrer ao cargo de presidente da
Associação Goiana dos Municípios (AGM). Os prefeitos
José Aparecido Alves Diniz (Abadiânia), Wilson Tavares
de Sousa Junior (Gameleira), Carlos Alberto de Andrade,
o Carlão (Goianira) Clayton Pereira de Melo (Itauçu) e
Siron Queiroz dos Santos (Turvelândia) podem entrar
na disputa marcada para o dia 29 de junho. O novo pre-
sidente da AGM vai substituir o ex-prefeito de Hidro-
lândia, Paulo Sérgio, o Paulinho. 

O prazo para inscrição de chapas foi encerrado dia
19 de junho, às 18 horas, de forma presencial. Utilizan-
do-se o processo online a inscrição pode ser efetuada
até as 23 horas do mesmo dia. Os favoritos para a
disputa são Wilson Tavares Junior de Gameleira e Carlão
de Goianira. O primeiro é filiado ao DEM, o segundo
está de saída do PSDB e também passará a integrar o
partido do governador Ronaldo Caiado. Carlão foi pre-
terido por Paulinho de Hidrolândia em processo eleitoral
anterior na AGM. Wilson Tavares é um dos prefeitos
que se mobilizaram para articular o encerramento do
mandato do ex-prefeito de Hidrolândia e a convocação
de novas eleições. Há uma expectativa que possa haver
composição entre Wilson e Carlão, já que são do mesmo
partido. (Especial Para O Hoje)

Prefeitos
articulam saída
do presidente
da AGM

Candidatos a vice e ao Senado que vão
acompanhar o governador na busca
por mais um mandato podem ser indi-
cados pelo MDB, Republicanos ou PSD

Chapa de Caiado tem 2 vagas
disponíveis e 3 pretendentes

Três nomes cotados

para figurar na

chapa de Ronaldo

Caiado: Daniel Vilela

(MDB) Henrique

Meirelles (PSD) e

João Campos

(Republicanos)



Depois da heroica classifi-
cação à final, diante do Atlé-
tico, no último domingo (9), o
Grêmio Anápolis sonha em
seguir fazendo história no
Campeonato Goiano. Logo em
seu primeiro ano disputando
o mata-mata do Goianão, a
Raposa conseguiu chegar à
decisão e garantir sua presen-
ça na disputa da Copa do Bra-
sil e da Série D do Campeonato
Brasileiro em 2022. Algo iné-
dito na história do clube.

Se, para muitos jogadores,
a primeira final do GEA é tam-
bém a primeira de suas car-
reiras, há exceções no elenco,
como o zagueiro Roger, que
foi revelado no América-MG,
onde conquistou o Campeo-
nato Mineiro e a segunda di-
visão nacional. De acordo com
o jogador, os atletas mais no-
vos precisam manter o foco
neste momento e esquecer o
que fica fora do campo. 

“Ao longo da minha carreira,
eu tive o privilégio de fazer
parte de grupos vencedores, e
o que todos eles tinham em co-
mum era a força mental. Sendo
assim, a palavra que tem sido
pregada no nosso dia a dia é
foco. Temos de esquecer o ex-
terior e concentrar 100% nesses
dois jogos da final. Estamos ba-
tendo muito nessa tecla de se
sacrificar ao máximo esses dias,
para que, no dia 23, possamos
colher tudo aquilo que estamos
plantando”, disse Roger.

Para Roger, pela tradição
que tem no futebol goiano e
brasileiro, o Vila Nova é o
grande favorito para conquis-

tar o Campeonato Goiano. Po-
rém, o defensor cita que isso
não significa que ele e seus
companheiros não buscarão
a conquista do estadual.

“Eu acredito que, para essa
final, o favoritismo é da equi-
pe do Vila Nova, até pela his-
tória que o Vila (Nova) já cons-
truiu no meio do futebol. E
também pela tradição aqui
no Estado de Goiás. O Grêmio

Anápolis ainda é um time com
apenas 22 anos de existência,
que vem crescendo ano após
ano. Mas o favoritismo não
significa que não temos con-
dições de ganhar esse título.
Iremos respeitar a equipe do
Vila Nova, mas a todo mo-
mento buscaremos a vitória
para sermos campeões”, fina-
lizou Roger. (Breno Modesto,
especial para O Hoje)

Zagueiro vê Tigre favorito, 
mas quer surpreender
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Breno Modesto

No próximo domingo (16),
Vila Nova e Grêmio Anápolis
iniciam a disputa pelo título
do Campeonato Goiano de
2021. Além de ser a primeira
decisão entre as equipes, será
também o primeiro confronto
entre os dois na atual tempo-
rada, já que ficaram em gru-
pos diferentes na primeira
fase do estadual.

De acordo com o meia Art-
hur Rezende, a semana de
treinamentos do Colorado foi
baseada em neutralizar os
pontos fortes da Raposa, que
giram em torno da velocidade
e da periculosidade dos con-
tra-ataques puxados pela
equipe anapolina.

“É uma semana diferente,
uma semana de decisão. Es-
tamos trabalhando em cima
dos pontos fortes deles (do
Grêmio Anápolis), que é um
time rápido e que tem um
contra-ataque rápido e peri-
goso. O professor Wagner (Lo-
pes) tem nos passado as prin-
cipais características deles,
para trabalharmos em cima
disso e entrar focados e con-
centrados para fazer um bom
jogo no domingo (16) e buscar
nossos objetivos”, disse Art-
hur Rezende.

Para o jogador, a decisão

não tem favoritismo para ne-
nhum dos lados, pois ambos
os times conquistaram suas
vagas na final com méritos.
Arthur Rezende diz ainda
que, portanto, é preciso ter
respeito total.

“Decisão nunca tem favo-
rito. São dois times que che-
garam na final com méritos.
Tiramos a Aparecidense, que
é um bom time. O Grêmio Aná-
polis desbancou o Atlético, que
era o grande favorito. Então,
o respeito é total. Sabemos da
qualidade do time deles. E de-
cisão é isso. Não tem favorito.

Isso ficou provado nos jogos
que passaram. Nós sabemos
que temos a responsabilidade
de defender a camisa do Vila
Nova e buscar esse título, que
há muito tempo não conquis-
tamos. Precisamos manter o
foco e dar o nosso melhor para
conquistarmos esse título que
almejamos tanto”, analisou o
meio-campista.

Ao ser questionado sobre
a expectativa da torcida vila-
novense acerca do fim do je-
jum de títulos goianos, Arthur
Rezende cita que os jogadores
não podem deixar que isso

lhes atrapalhe dentro de cam-
po, pois eles não têm a res-
ponsabilidade de não terem
conquistado o Goianão entre
2006 e 2020, já que não esta-
vam no Tigre.

“A expectativa (de título)
da torcida é muito grande,
principalmente porque já faz
algum tempo que o Vila Nova
não conquista esse título. Mas
não podemos deixar isso in-
terferir dentro de campo, até
porque a responsabilidade
dos anos em que o Vila Nova
não foi campeão não é de
quem está aqui hoje. Temos
de manter o foco e saber da
importância desse título para
cada um e para o Vila Nova”,
finalizou Arthur Rezende. (Es-
pecial para O Hoje)

Na visão do meia Arthur Rezende, não há favorito
para conquistar o Campeonato Goiano

Meio campista Arthur Rezende espera que a ansiedade e expectativa da torcida pelo título do Campeonato Goiano não atrapalhem o Tigre

Roger atuou em 11 dos 14 jogos da Raposa no Goianão

A Aparecidense sofreu
uma perda importante vi-
sando a sequência da tem-
porada. O goleiro Tony dei-
xou a equipe e o próprio
despediu em suas redes so-
ciais, agradecendo o tempo
em que ficou na Cidinha.

“Passando para agrade-
cer primeiramente a Deus
pelas portas que se abrem
em minha vida, depois agra-
decer a Aparecidense por
abrir as portas aonde rea-
lizei 37 jogos com essa ca-
misa. Obrigado a todos os
envolvidos nessa caminha-
da, jogadores, comissão,
funcionários, direção a to-
dos, grandes amizades con-
quistei e deixo esse clube
de cabeça erguida pois dei-
xei meu melhor. Estarei na
torcida sempre”, dizia a pu-
blicação do goleiro.

O jogador de 28 anos
chegou à Aparecidense após
cinco temporadas atuando
no futebol português. Foi
titular na campanha da Sé-
rie D, onde o clube ficou
próximo da Série C, caindo
nas quartas-de-final, uma
fase antes do acesso. Natu-
ral de Rio Verde, Tony deixa
a Cidinha com trinta e nove

partidas jogadas.
No Campeonato Goiano

da temporada 2021, foram
catorze jogos, tendo sofrido
sete gols, ficando cinco par-
tidas sem ser vazado e as-
sim saindo da competição
como a segunda melhor de-
fesa. Sem Tony, a Apareci-
dense ainda tem em seu
plantel os goleiros Pedro
Henrique, Lennon e Mat-
heus Camilo, este último
das categorias de base.

Saídas e chegadas
A saída do goleiro Tony

já é a terceira no plantel da
Aparecidense. Após a eli-
minação na semifinal, o za-
gueiro Renato Silveira e o
atacante Cardoso deixaram
a equipe e irão para o Vila
Nova. Outros que devem
deixar o time antes da Série
D são o atacante Alex Hen-
rique e o meia Albano, que
vem se destacando desde a
última temporada.

Chegaram na equipe so-
mente o lateral-esquerdo
Rodrigues e o volante Filipe
Trindade, ambos vindo em-
prestados do Goiás até o fi-
nal de 2021. (Victor Pimen-
ta, especial para O Hoje)

Tony se despede nas
redes sociais e deixa
clube antes da Série D

APARECIDENSE GRÊMIO ANÁPOLIS
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Goleiro Tony se despede
após 39 partidas

defendendo a Cidinha 
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Grêmio Esportivo Anápolis



Na sede da Confederação
Brasileira de Futebol (CBF),
o técnico Tite vai divulgar a
lista de jogadores convocados
para a Seleção Brasileira e
que vão enfrentar Equador e
Paraguai, nos dias 4 e 8 de
junho, respectivamente. As
duas partidas são válidas pe-
las Eliminatórias da Copa do
Mundo de 2022. Por conta da
pandemia do novo Corona-
vírus, a convocação será rea-
lizada de modo virtual, às
11h (horário de Brasília).

Líder das Eliminatórias
Sul-Americanas da Copa do
Mundo após o melhor início
na competição em mais de
50 anos, a Seleção Brasileira
contabiliza 12 pontos con-
quistados em quatro jogos
disputados. É a única equipe
com 100% de aproveitamento
até aqui. Na última rodada,
o Brasil derrotou o Uruguai,
fora de casa, por 2 a 0 com
gols de Arthur e Richarlison.

Os adversários da Seleção
Brasileira na Data FIFA de ju-
nho também se encontram em
boa situação na tabela após
as quatro primeiras rodadas.
Enquanto o Equador ocupa a
terceira colocação, os para-
guaios estão em quarto lugar.
Os equatorianos, que golearam
a Colômbia por 6 a 1 na última
rodada, têm nove pontos na
classificação. Já o Paraguai,
que vem de empate com a Bo-
lívia por 2 a 2, tem seis pontos
e está invicto até aqui.

A Seleção Brasileira enfren-
tará o Equador às 21h30 do
dia 4 de junho, no Estádio Beira
Rio. Quatro dias depois, em

Assunção, o Brasil e o Paraguai
duelam no mesmo horário, às
21h30. Um dos desafios do trei-
nador é a renovação no plantel
canarinho, que vê o experiente
Thiago Silva na final da Liga
dos Campeões e com possibi-
lidade de retornar. Além do
jogador do Chelsea-ING, outros
seis atletas acima de 30 anos
formaram o grupo campeão
da Copa América: o goleiro
Cássio, os laterais Daniel Alves
e Filipe Luís, o zagueiro Mi-
randa, o volante Fernandinho
e o meia Willian. Nenhum de-

les, porém, foi chamado para
as quatro primeiras rodadas
das Eliminatórias da Copa.

“Aprendi uma coisa: em
termos de idade, a gente não
deve preconceituar. Porque
atletas de alto nível normal-
mente, em termos físicos, têm
uma vida muito regrada e
muito cuidada. A longevidade
dele (do atleta de alto nível)
é muito grande”, afirmou o
treinador Tite, em entrevista
ao Esporte Espetacular, no
ano passado. (Felipe André,
especial para O Hoje)

EQUADOR E PARAGUAI
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Tite tenta manter bom momento, após quatro vitórias

Lucas Figueiredo/CBF

Após empatar sem gols
contra o Palestino-CHI, o
elenco do Atlético Goia-
niense ganharam folga on-
tem. Após uma forte se-
quência de jogos, o grupo
comandado por Jorginho
se reapresenta hoje, às 16h
(horário de Brasília) no
CCT do Dragão, no Setor
Urias Magalhães. O próxi-
mo compromisso do ru-
bro-negro é novamente em
Goiânia, contra o Liber-
tad-PAR, na próxima quar-
ta (19), às 21h30, valendo
a liderança do grupo F.

Pela primeira vez, o
treinador Jorginho vai ter
uma semana livre para
treinamentos pela frente.
O comandante estreou no
dia 7 de abril, contra o
Grêmio Anápolis, e desde
então disputou duas par-
tidas por semanas e às ve-
zes até em maior quanti-
dade de partidas. Até o co-
meço do Campeonato Bra-
sileiro, o Atlético Goianien-
se vai ter apenas a Sul-
Americana pela frente e
vai decidir sua classifica-
ção, ou não, para a próxi-
ma fase antes de começar
o torneio nacional.

Com o tempo livre, Jor-
ginho espera recuperar
três atletas e evitar lesões
de mais dois específicos.
Roberson sofreu uma lesão
na posterior da coxa di-
reita, de grau 2, e está no
departamento médico, as-
sim como Natanael que
está fora dos gramados

pela mesma questão do
atacante. Outro membro
do setor ofensivo é Arthur
Gomes, que sofreu uma
contratura e também não
enfrentou o Palestino-CHI.
Dudu e Danilo Gomes re-
centemente reclamaram
de incômodos musculares,
mas entraram em campo
contra os chilenos.

Sem o torneio estadual,
a Série A começa apenas
no dia 30 deste mês, contra
o Corinthians fora de casa.
A terceira fase da Copa do
Brasil está agendada para
os dias 2 e 9 de junho, tam-
bém contra a equipe pau-
lista, o rubro-negro agora
possui tempo para treinar
e aperfeiçoar as ideias tá-
ticas para a sequência da
temporada. 

A última vez em que
teve tempo para treinar,
sem ter duas partidas den-
tro de uma semana, foi en-
tre os dias 17 de março e 1º
de abril. Logo após vencer
o Galvez-AC pela primeira
fase da Copa do Brasil, foi
instaurado um decreto em
Goiás que não poderia ha-
ver a realização de eventos
esportivos por 14 dias, o
clube conseguiu uma libe-
ração com a prefeitura para
treinar, mas não disputou
nenhum jogo oficial. Neste
período, Jorginho ainda não
havia sido contratado pelo
time, o que só aconteceu
no dia 5 de abril e ele es-
treou no dia 7. (Felipe An-
dré, especial para O Hoje)

Atlético Goianiense 
se reapresenta e vai ter
semana livre para treinos

PRIMEIRA VEZ

Victor Pimenta

O Goiás vem apresentado
seus mais novos reforços vi-
sando o Campeonato Brasi-
leiro da Série B, quando en-
caram na primeira rodada o
Sampaio Corrêa, fora de casa,
no próximo dia 31 de maio.
E o trio falou mais de suas
características nas apresen-
tações, confira as respostas
dos contratados: o volante
Caio Vinícius, o meia Diegui-
nho e o zagueiro Reynaldo.

Os últimos três jogadores
oficializados, foram devida-
mente apresentados na co-
letiva e um deles foi o volante
Caio Vinicius, que foi reve-
lado no Londrina, antes de
ir para o Fluminense, onde
fez também a reta final da
base. Em 2020, jogou a Série
B do Brasileiro representan-
do as cores do Oeste. Ele fa-
lou um pouco mais sobre
suas características.

“Gosto de atuar bastante
como segundo volante, tenho
uma boa marcação e uma boa
presença de área no ataque,
mas também atuou como pri-
meiro volante. Tanto de pri-
meiro, quanto de segundo, es-
tou à disposição da forma que
o professor quiser utilizar e
acredito que eu consiga de-
senvolver aquilo que eu for
precisar ou que o professor
venha pedir para mim”, res-
saltou Caio Vinicius.

Não será a primeira vez do
volante em solo goiano, tendo

em vista que no início de 2020,
Caio Vinícius foi contratado
por empréstimo junto ao Atlé-
tico Goianiense, mas atuou so-
mente em oito jogos na disputa
do Goianão. Após o início da
pandemia, o clube preferiu
não ficar com o jogador, o de-
volvendo ao Fluminense.

“Essa oportunidade que o
Goiás está me dando hoje de
estar voltando à Goiânia, para
uma cidade que é maravilhosa,
ainda mais para esse clube, de
estrutura grandíssima e com
essa torcida que desde que eu
cheguei aqui, que só tem três
dias e já me apoiaram bastante.
Creio que ao longo desse cam-
peonato, eles vão nos apoiar,
nos dar força em todos os mo-
mentos e fiquei muito feliz
com essas oportunidades de
estar aqui, feliz e motivado
para fazer um grande ano, não
somente para mim, mas para
o Goiás que tem que voltar ao
seu devido lugar, a Série A”,
concluiu o volante.

Outro jogador apresentado
foi o meia Dieguinho, que pre-
fere ser chamado de Diego
Ibraim. Ele chegou do Boa Es-
porte onde estava há quase
um ano e antes fez toda sua
carreira no futebol carioca. Ele
chegou passando suas carac-
terísticas para os demais.

“Sou um jogador de meio-
campo, meia-atacante e jogo
muito pelas extremidades do
campo e uma característica
forte minha é que nos outros
trabalhos os treinadores usa-

ram muita minha versatilida-
de, posso atuar como ala, late-
ral-direito e nos últimos cam-
peonatos fui bastante utilizado
nessa função. Sou um jogador
de velocidade, muito técnico,
procuro armar por dentro e

posso ajudar a equipe em vá-
rias posições e vários momen-
tos do jogo”, disse o meia.

O último apresentado foi o
zagueiro Reynaldo, que em-
bora anunciado na quarta, so-
mente nesta quinta-feira
(13/05), cedeu entrevista cole-
tiva. O jogador que estava no
futebol português chega com
uma responsabilidade no iní-
cio, fazer com que a defesa
seja o quanto menos vazada,
tendo em vista o último cam-
peonato goiano e da Série A.

“É uma possibilidade mui-
to grande chegar com a defesa
mais vazada, mas creio que
com a chegada do Pintado ele
irá ajustar algumas coisas que
não ocorreram no goiano, mas
ele trabalha muito forte na
linha defensiva, ele gosta disse
e os auxiliares dele são muito
intensos, então acredito que
isso não será problema na Sé-
rie B. Acredito que vamos fa-

zer um bom campeonato para
sermos a defesa menos vaza-
da”, disse Reynaldo.

Embora estivesse no fute-
bol português, antes mesmo
de retornar ao Brasil o za-
gueiro teve apenas uma par-
tida realizada em solo portu-
guês vestindo a camisa do
Moreirense e explicou o por-
quê de não ter dado conti-
nuidade e falou sobre como
chega em terras goianas.

“Não tive muitas oportu-
nidades e demorei um pouco
para me adaptar, mas eu che-
go na melhor forma possível.
Estava treinando, me dedi-
cando o máximo, estava fa-
zendo amistosos lá, mas não
tive uma oportunidade para
ter uma sequência lá. O Goiás
me mostrou o projeto da Série
B, gostei muito e acredito que
podemos sim subir para a Sé-
rie A”, concluiu o zagueiro.
(Especial para O Hoje)

Reforços chegam ao Goiás exaltando
estrutura esmeraldina e que projeto
do Goiás para voltar a Série A é o
que fizeram escolher o clube 

a confiança no projeto 
Rosiron Rodrigues / Goiás EC

Reynaldo foi o
último a ser
apresentado e
espera
contribuir
deixando a
defesa
esmeraldina ser
a menos vazada
da Série B

Tite convoca Seleção Brasileira para
duas partidas das Eliminatórias
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João Paulo Alexandre

A Secretaria de Estado de
Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Sustentável (Semad)
anunciou, que o nível do Rio
Meia Ponte entrou em estado
de alerta após atingir menos
de 12 mil litros por segundo.
A situação entra em um esta-
do de preocupação para todos
e, se nada for feito, pode levar
à falta d’água na Capital e
Região Metropolitana.

O gerente do Centro de In-
formações Meteorológicas e
Hidrológicas (Cimehgo), An-
dré Amorim, destacou que
foram registrados 10,3 mil li-
tros de água por segundo no
ponto de captação a montante
em Goiânia. “Isso aconteceu
porque Goiânia está a quase
30 dias sem chover e isso fez
com o que alerta de atenção
dentro do nível de criticidade
fosse acendido”, explica.

O Rio Meia Ponte é respon-
sável por abastecer boa parte
dos bairros de Goiânia. Os de-
mais são abastecidos pelo Sis-
tema João Leite. Aparecida de
Goiânia, entretanto, é atendida
em 67% dos setores pelo Meia
Ponte. Os demais 33% são
abastecidos por um conjunto
de sistemas: Sistema Indepen-
dência Mansões, Sistema Lajes
e demais sistemas indepen-
dentes A Saneago detém ou-
torga para retirar 2 mil litros
de água por segundo do local.

André conta que essa si-
tuação pluviométrica na Ca-
pital vem chamando atenção
durante os anos. Segundo ele,
em cinco anos fechados, de
2015 a 2020, Goiânia ficou
com déficit de 1.330 milíme-
tros de chuva, levando em
consideração que foram re-
gistrados cerca de 1,6 mil mi-
límetros de precipitação por
ano nesse período. Ou seja,

dos cinco anos analisados,
um ano ficou sem cair uma
gota d’água. “A natureza é
lenta para entender todo esse
movimento”, ressalta. 

A grande explicação disso
é que as chuvas estão sendo
mais torrenciais e irregulares.
Chuvas torrenciais são aquelas
que caem de um só vez em
um curto período de tempo. E
irregulares são aquelas que
caem em algumas regiões da
cidade ou Estado e em outros
não. ”A gente nota que os me-
ses de outubro, novembro e
dezembro são meses com chu-
vas mais irregulares e janeiro,
fevereiro, março acabam sen-
do aqueles meses com chuvas
mais intensas”, sublinha.

Outro ponto que é destaca-
do por André abrange a recu-
peração das nascentes e leitos
desses mananciais. “É impor-
tante a pessoa saber que a
água tem que penetrar no solo.
O subsolo é que mantém o ní-
vel dos rios e a mata ciliar é
um ponto fundamental para
que isso aconteça. Sem isso, o
rio corre risco de secar total-
mente”, pontua o gerente.

Níveis críticos
A Semad divulga os níveis

da vazão do Rio Meia Ponte e
o que deve ser feito quando o
nível atingir esse limite. O Es-
tado de Atenção consiste na
vazão igual ou inferior a 12
mil litros por segundo. Nesse
momento, deve-se iniciar a ar-
ticulação para a campanha so-
bre uso racional (TV, Rádio,
jornal e Mídias Sociais); divul-
gar a situação da Bacia à so-
ciedade e usuários (TV, Rádio,
Jornal e Mídias Sociais); iniciar
as reuniões com os usuários
da Bacia (articular junto às
prefeituras e associações locais
de produtores rurais e outros
usuários que atuam dentro da
bacia hidrográfica) e iniciar
campanhas de fiscalização
orientativa aos usuários.

O Estado de Alerta é quando
o nível do rio atinge 9 mil litros
por segundo. Dessa forma, todo
o trabalho que é realizado no
Estado de Atenção é intensifi-
cado. O Nível Crítico 1 é quando
a vazão atinge 5,5 mil litros
por segundo. Neste caso, é man-
tida a vazão de 2 mil litros por
segundo para o abastecimento

público da Região Metropoli-
tana de Goiânia (RGM), reduz
gradativamente a vazão rema-
nescente até o mínimo de 2
mil litros por segundo e man-
tém tudo o que foi adotado nos
estado de Atenção e Alerta.

O Nível Crítico 2 é quando
a vazão atinge os 4 mil litros
por segundo. Nesse estado,
ocorre a redução de 25% dos
volumes diários outorgados
que realizam captação direta
do corpo d´água (instituídos
por portaria) ou dispensados
de outorga (instituídos por de-
claração de uso insignificante)
para todas as finalidades de
usos, das águas superficiais e
subterrâneas, exceto Abaste-
cimento Público e Desseden-
tação Animal;é mantida a va-
zão de 2.000 L/s para o abaste-
cimento público da RGM e re-
duzir gradativamente a vazão
remanescente até o mínimo
de 1 mil litros por segunda.

O Nível Crítico 3 é quando
se atinge os 3 mil litros por se-
gundo. Nesse momento, há a
redução de 50% dos volumes
diários outorgados que reali-
zam captação direta do corpo

d´água (instituídos por porta-
ria) ou dispensados de outorga
(instituídos por declaração de
uso insignificante) para todas
as finalidades de usos, das
águas superficiais e subterrâ-
neas, exceto Abastecimento Pú-
blico e Dessedentação Animal;
redução gradativa da vazão
para o abastecimento público
da RGM até 1 mil litros por se-
gundo; manter a vazão rema-
nescente de 1mil litros por se-
gundo, implementar Plano de
Racionamento de uso da água
em função da redução dos vo-
lumes captados pela Saneago,
com ampla divulgação; inten-
sificar campanhas de orienta-
ção e fiscalização dos usuários.

O Nível Crítico 4 é o mais
restrito de todos. É quando a
vazão atinge igual ou inferior
a 2 mil litros por segundo.
Dessa forma, é mantida a re-
dução de 50% dos volumes
diários outorgados que reali-
zam captação direta do corpo
d´água (instituídos por por-
taria) ou dispensados de ou-
torga (instituídos por declara-
ção de uso insignificante) para
todas as finalidades de usos,
das águas superficiais e sub-
terrâneas, exceto Abastecimen-
to Público e Dessedentação
Animal; mantém a vazão de 1
mil litros por segundo para o
abastecimento público da Re-
gião Metropolitana de Goiânia;
com consequente redução pro-
gressiva da vazão remanes-
cente tendendo a zero.

André reforça que a cons-
cientização é a melhor forma
de prevenir esse tipo de cená-
rio.  “A gente tem que usar a
água de uso racional. Por mais
que pareça clichê, a gente pode
ficar sem água se não pensar-
mos no coletivo. Não está cho-
vendo nos lugares certos e isso
está trazendo impactos para
todos nós”, finaliza.

Desde abril deste ano está
em vigor uma lei que proíbe
os moradores de lavar cal-
çadas ou veículos na rua
usando água da rede muni-
cipal de abastecimento da
Capital. Em caso de descum-
primento, o dono do imóvel
será autuado e, em caso de
reincidência, ele pode ser

multado em R$ 1 mil.
A propositura é da verea-

dora Sabrina Garcez (PSD),
que classifica como cultural
a prática de levar calçadas
usando mangueiras. “As pes-
soas podem varrer as calça-
das e lavar o carro com água
reaproveitada da máquina
de lavar roupa. O que não

dá é pra usar água tratada
para esses fins. A cultura de
usar água tratada na limpeza
de casas e carros precisa ser
revista”, diz ela.

A lei tem o número 10.610,
foi publicada no Diário Oficial
do Município e está em vigor
desde o último dia 12 de abril.
De acordo com o projeto, a

infração não cabe ao morador
que tem poço em casa e que
comprovar isso por meio de
documento ou ao mostrar ao
fiscal a estrutura.

O texto ainda destaca que
o valor da multa pode ser
dobrado a cada vez que o
morador descumprir a nor-
ma e sempre sofrerá reajuste

anual de acordo com a va-
riação do Índice de Preços
ao Consumidor Amplo
(IPCA). A lei destaca que a
responsabilidade da fiscali-
zação ficará a cargo dos fis-
cais do município, mas ainda
não se sabe qual órgão está
responsável por isso. (Espe-
cial para O Hoje)

Lei que multa desperdício de água está em vigor

Situação entra em um estado de preocupação e, se nada for feito, pode levar à falta d’água na Região Metropolitana

Rio é responsável por abastecer boa parte dos bairros de Goiânia e 67% dos setores de Aparecida

Seca faz vazão do Meia Ponte
cair para estado de alerta

Vazão do rio está abaixo dos 12 mil litros por segundo e acende sinal de alerta de autoridades

Fotos: Wesley Costa / O Hoje



10 n CIDADES
ohoje.com

GOIÂNIA, SEXTA-FEIRA, 14 DE MAIO DE 2021

Daniell Alves

A falta de insumos para produção de vacinas contra
a Covid-19 pode atrasar o cronograma de vacinação no
Estado. O Instituto Butantan, que produz o imunizante
Coronavac, anunciou a paralisação da produção por
falta de matéria-prima. A escassez irá afetar diretamente
o Estado, já que das 2,2 milhões doses de imunizantes
recebidos em Goiás, 1,2 milhões era da Coronavac.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria
de Estado da Saúde (SES-GO) para saber quais impactos
essa medida irá gerar. Contudo, a pasta informou que,
“como a suspensão é por falta de insumos”, foge da
responsabilidade da SES analisar esse impacto. A Se-
cretaria explica que recebe as vacinas do Ministério
da Saúde (MS), que recebe de outros laboratórios.

O Butantan aguarda a liberação pelo governo chinês
de um lote com 10 mil litros de Insumo Farmacêutico
Ativo (IFA) para retomar a produção. No último mês, o
Instituto já tinha suspendido o envase do imunizante
na fábrica do Brasil, porém os setores de rotulagem e
controle de qualidade ainda funcionavam para entregar
as doses para o MS.

Esta é a terceira vez que o procedimento é paralisado
por atrasos no recebimento. O Butantan é parceiro da
Sinovac e responsável pela etapa final de produção da
vacina. A fase consiste em envase, rotulagem e testes
de qualidade. Estes atrasos recorrentes e adiamentos
de prazo são vistos pelo instituto como uma conse-
quência das declarações feitas pelo governo federal à
China, fornecedor do insumo.

Troca de produção
Conforme informou o Instituto, até a chegada de

novos lotes do IFA, os setores vão assumir a produção
da vacina da gripe. O diretor do Butantan, Dimas Covas,
afirma que ainda não há previsão de quando a maté-
ria-prima deve chegar. “Até o final da semana passada,
havia a perspectiva de autorização de exportação [do
IFA] no dia 13. Na reunião de hoje [com o laboratório
Sinovac], vimos que essa previsão não vai se cumprir.
Portanto, não temos data neste momento para essa au-
torização. Estamos aguardando, isso pode acontecer a
qualquer momento, mas por enquanto não há essa
previsão", disse durante coletiva de imprensa.

Atualmente, a China fornece insumos para a produção
da Coronavac e da vacina de Oxford, produzida pela Fio-
Cruz. Somente a CoronaVac corresponde a aproximada-
mente 75% das vacinas contra a Covid aplicadas no PNI.

Nova remessa
O governador Ronaldo Caiado anunciou a chegada

de mais vacinas contra Covid-19 a Goiás. Nas redes so-
ciais, o governador explica que são 62.250 doses da As-
traZeneca para a aplicação em 2ª dose; e 69.600 da Co-
ronaVac, também para a 2ª dose, conclusão dos esquemas
incompletos ou continuidade da vacinação.

Levantamento realizado pela SES-GO apurou que,
referente à primeira dose, foram aplicadas 1.104.663
doses das vacinas contra a Covid-19 em todo o Estado.
Em relação à segunda dose, foram vacinadas 557.580
pessoas. Esses dados são preliminares e coletados no
site Localiza SUS do Ministério da Saúde.

Até a última atualização, eram 575.880 casos de Co-
ronavírus 2019. Destes, há o registro de 548.529 pessoas
recuperadas e 15.906 óbitos confirmados. No Estado,
há 440.452 casos suspeitos em investigação. Já foram
descartados 273.304 casos.

46 milhões de doses
Na última quarta (12), o Instituto encaminhou um

novo carregamento contendo mais 1 milhão de doses
da CoronaVac, a vacina contra a Covid-19 produzida
em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, ao
Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério
da Saúde. Com esse envio, o Butantan alcança a marca
de 46,1 milhões de doses enviadas ao governo federal.

Dessa forma, o Instituto finaliza as entregas previstas
no primeiro contrato firmado com o PNI, para o forne-
cimento de 46 milhões de doses, e já inicia o segundo
contrato, para a produção de mais 54 milhões de doses
da CoronaVac. (Especial para O Hoje)

Butantan anunciou a paralisação da produção da vacina

Trabalhadores da Secreta-
ria Municipal de Saúde de
Aparecida de Goiânia reali-
zam nesta quinta-feira (13)
uma carreata para reivindicar
e cobrar os direitos trabalhis-
tas que não estão sendo cum-
pridos pela atual gestão. A
concentração foi em frente à
Secretaria Municipal de Saú-
de. De acordo com o Sindicato
dos Trabalhadores do Sistema
Único de Saúde no Estado de
Goiás (Sindsaúde), a pauta de
reivindicação é mesma desde
o ano passado e estão sendo
prorrogadas sem nenhum
avanço com o Poder Executi-
vo municipal.

Os trabalhadores reivindi-
cam o pagamento da data-base
de 2020 (2,76%), data-base de
2021, progressão de carreira
(2%), piso salarial dos Agentes

Comunitários de Saúde (ACS)
e Agente de Combate a Ende-
mias (ACE), cumprimento da
proporcionalidade salarial en-
tre níveis, prevista no Artigo
7º da Lei 085/14, instituição
do plano de carreira para mo-
torista de ambulância e servi-
dores administrativos, concur-
so público e melhores condi-
ções de trabalho.

Segundo a categoria, o pre-
feito de Aparecida de Goiânia
Gustavo Mendanha se nega a
receber os servidores da saú-
de. “Nós que estamos com os
salários congelados e enfren-
tando a pandemia. Eis q o pre-
feito concede benefícios para
os professores e nos esquece
na linha de frente”, esclarece
em nota do Sindicato.

O Sindsaúde vem tentando
dialogar com o prefeito para

corrigir perdas acumuladas
que chegam a 71,43% do sa-
lário dos servidores. O Sin-
dicato já se reuniu inclusive
com os secretários de Finan-
ças e de Saúde, mas as nego-
ciações não têm avançado de
maneira satisfatória.

“Vivemos um momento
tão peculiar e que deixou
ainda mais evidente a neces-
sidade de valorização dos
profissionais de saúde. Por-
tanto, além do cumprimento
dos direitos desses trabalha-
dores, que são legítimos, tam-
bém é necessária a realização
de concurso público visto
que o déficit de profissionais
impacta diretamente nas con-
dições de trabalho dos ser-
vidores atuais”, ressaltou o
presidente do Sindsaúde, Ri-
cardo Manzi.

Servidores da Saúde de
Aparecida realizam protesto

Vacinação pode
atrasar por falta
de insumos

tRÁPIDAS

O ministro Alexandre de Moraes, do Su-
premo Tribunal Federal, negou o pedido de
revogação das medidas cautelares impostas
ao deputado federal Daniel Silveira (PSL/RJ).
Segundo o ministro, os fatos criminosos pra-
ticados pelo parlamentar são gravíssimos,
conforme demonstrado na denúncia ofere-
cida pela Procuradoria-Geral da República
e recebida pelo Plenário em abril. A decisão
foi proferida na Petição (PET) 9456.Daniel
Silveira foi preso em flagrante em fevereiro,
por divulgar vídeo com ofensas e ameaças
a ministros do Supremo e defesa de medidas
antidemocráticas. Em março, o ministro au-
torizou a substituição da prisão por prisão
domiciliar, com monitoramento eletrônico,
medida também referendada pela Corte.
Em 28/4, o STF recebeu a denúncia contra o

deputado, que responderá a ação penal.Ao
negar o pedido, o ministro destacou que a
conduta do parlamentar não só atingiu a
honorabilidade e constituiu ameaça ilegal
à segurança dos ministros do STF como
teve o claro objetivo de tentar impedir o
exercício da judicatura e prejudicar a in-
dependência do Poder Judiciário e a ma-
nutenção do Estado Democrático de Direito.
O relator lembrou que o deputado propagou
a adoção de medidas antidemocráticas con-
tra o STF e insistiu em discurso de ódio e a
favor do AI-5 e outras medidas antidemo-
cráticas. Também acrescentou que os fatos
apresentados pela defesa não são diferentes
dos já analisados pelo Plenário e, portanto,
não há motivo para afastar as medidas
cautelares impostas.

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

Jurídica

A Quarta Turma do Tri-
bunal Superior do Trabalho
rejeitou recurso de uma
empresa contra decisão que
a condenou a pagar o adi-
cional de insalubridade em
grau máximo a um moto-
rista que transportava lixo
hospitalar. Conforme ficou
demonstrado, ele, mesmo
na atividade de motorista,

estava exposto a agentes
biológicos de forma habi-
tual.O relator, ministro Ca-
puto Bastos, explicou que,
para chegar a conclusão di-
versa da do TRT, seria ne-
cessário o reexame das pro-
vas produzidas no processo,
procedimento vedado, nes-
sa fase processual, pela Sú-
mula 126 do TST.

Insalubridade 
de lixo hospitalar

Cooperação para
recuperação de ativos

O Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvi-
mento (PNUD) abriu edital
de seleção para contratação
de empresa que desenvol-
verá a plataforma Sniper. –
ferramenta de pesquisa e
recuperação de ativos. O Sni-
per é um dos projetos que

integram o programa Justiça
4.0, parceria do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), do
Conselho da Justiça Federal
(CJF) e do PNUD. Seu objetivo
é aplicar inovação e tecno-
logias, como inteligência ar-
tificial e análise de dados,
aos serviços do Judiciário.

2 O óbvio - O Órgão Espe-
cial aprovou a Resolução nº
149, que dispõe sobre o regi-
me de Plantão Judiciário no
primeiro e segundo graus de
jurisdição e nas unidades de
apoio do Poder Judiciário
goiano, considerando a ati-
vidade jurisdicional ininter-
rupta e previsão do Conselho
Nacional de Justiça, estabe-
lecida pela Resolução 71.

2 STJ – Absolvição pelo Tri-
bunal do Júri pode retroagir
para afetar demissão.

A Quarta Turma do Tri-
bunal Regional Federal da
1ª Região (TRF1) manteve
a prisão preventiva de um
advogado e empresário,
preso em flagrante com 87
kg de maconha, na cidade
de Guaraí (TO), por tráfico
internacional de drogas. Ele
trazia a droga do Paraguai,
acondicionada na lataria
de um veículo de luxo.

TRF1 mantém
empresário e
advogado
presos por
tráficos no TO

Compartilhamento de dados
bancários no exterior não é ilegal

Para a Quinta Turma do
STJ, em situação de coope-
ração jurídica internacio-
nal, as diligências feitas em
países estrangeiros confor-
me as leis locais são válidas
no Brasil mesmo se não
houver prévia autorização
judicial ou participação das
autoridades centrais.O re-
lator, ministro Ribeiro Dan-
tas, explicou que não viola
a ordem pública brasileira
o compartilhamento de da-
dos bancários que, no ex-

terior, foram obtidos sem
prévia autorização judicial,
quando tal autorização não
era exigida pela legislação
local.O relator lembrou que,
em hipóteses semelhantes,
também em processos de-
rivados das investigações
do Caso Banestado, as duas
turmas de direito penal do
STJ já se manifestaram pela
validade das provas obtidas
por meio de cooperação ju-
rídica internacional na mo-
dalidade de auxílio direto.

Ministro nega revogação de cautelares
impostas a deputado federal



Policiais penais realizaram
nova manifestação em frente
ao Complexo Prisional de Apa-
recida de Goiânia, na manhã
de ontem (13). No ato, a cate-
goria reivindicou aumento no
efetivo e reajuste salarial para
classe e também para os vigi-
lantes penitenciários tempo-
rários. Segundo os policiais,
a categoria tenta negociação
com a Diretoria Geral de Ad-
ministração Penitenciária, en-
tretanto, sem êxito.

A categoria já havia reali-
zado uma manifestação na
semana passada. Na sexta-
feira (07), um grupo de pro-
fissionais realizou uma ma-
nifestação também em frente
ao Complexo Prisional de
Aparecida de Goiânia. Usando
um carro de som, o grupo
reivindicou a convocação dos
aprovados no último concur-
so além de outras providên-
cias. À ocasião, em nota a
DGAP informou que não ha-
via indicativo de greve dos
policiais penais. A pasta, que
tratou a manifestação como
pacífica, disse ainda que as
reivindicações sobre promo-
ção e chamamento de novos
servidores serão analisadas,

e que, em função de decisões
do Supremo Tribunal Federal
(STF), relacionadas à Lei de
Responsabilidade Fiscal, o Es-
tado está impedido de au-
mentar gastos com pessoal,
além de ter de reduzir des-
pesas a fim de readequá-las
aos limites legais.

Nova resposta
Diante da nova manifes-

tação, a DGAP voltou a se pro-
nunciar. Em nota, a pasta

afirmou que, com relação aos
atos, na quinta-feira (06), o
diretor da DGAP e o secretário
de Segurança Pública rece-
beram os membros da Asso-
ciação dos Policiais Penais do
Estado de Goiás em uma reu-
nião presencial para tratati-
vas acerca de todas as pautas
reivindicadas durante a ma-
nifestação realizada no dia 7
de maio em frente ao Com-
plexo Prisional de Aparecida
de Goiânia. “Na reunião com

integrantes da Associação, a
Secretaria de Segurança Pú-
blica e a DGAP manifestaram
total apoio ao fortalecimento
da carreira dos policiais pe-
nais. O Governo de Goiás está
sensível às reivindicações e
já declarou apoio à promoção
dos servidores efetivos, e que
já está analisando as questões
jurídicas relacionadas à Lei
de Responsabilidade Fiscal e
demais dispositivos legais da
carreira”, diz o documento.

Ainda segundo a DGAP,
durante as duas manifesta-
ções, nos dias 07 e 13 de maio,
a Associação reuniu pessoas
que estão no cadastro de re-
serva, remanescentes do úl-
timo concurso, realizado em
2019. A maioria das pessoas
que manifestou em frente ao
Complexo Prisional não é for-
mada por policiais penais. “A
Diretoria repudia os atos ir-
regulares praticados pelos
manifestantes, se passando
de servidores efetivos, difi-
cultando a entrada de ali-
mentos, roupas, produtos de
higiene pessoal e medicamen-
tos dos internos, além blo-
quearem a entrada de servi-
dores do Complexo Prisio-
nal”, pontua, ressaltando ain-
da que a Administração Pe-
nitenciária está empreenden-
do esforços para garantir me-
lhorias para a categoria den-
tro dos limites legais. Quanto
à convocação de novos can-
didatos do cadastro reserva,
o Governo de Goiás estuda a
possibilidade de chamamento
de forma gradual, conforme
necessidade da Administra-
ção. (Maiara Dal Bosco, es-
pecial para O Hoje)

Policiais penais realizam nova manifestação 
NEGOCIAÇÃO

Categoria reivindica aumento no efetivo e reajuste salarial
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Maiara Dal Bosco

A Câmara Municipal de
Goiânia instaurou, na manhã
de ontem (13) uma Comissão
Especial de Inquérito (CEI)
para investigar a prestação de
serviços por parte da geradora
e distribuidora de energia Enel.
Mesmo após quatro anos de
atuação em Goiás, a empresa
segue figurando entre as últi-
mas colocações no ranking de
prestação de serviço da Agên-
cia Nacional de Energia Elé-
trica (Aneel), segundo o último
levantamento realizado pela
Agência, em 2019. Á ocasião,
das 29 empresas avaliadas, a
concessionária aparece em pe-
núltimo lugar.

De acordo com o vereador
Ronilson Reis, que foi autor
do requerimento para instau-
ração da "CEI da Enel”, junto
com o vereador Mauro Ru-
bem, a comissão será condu-
zida com transparência, bem
como o trabalho será com po-
der de polícia, com levanta-
mento de documentos e oiti-
vas. “Queremos ouvir o em-
baixador da Itália, por ser em-
presa estatal. Cada denúncia
será apurada: cobrança inde-
vida, má prestação do serviço,
desrespeito com o consumidor
goianiense, infringindo o Có-
digo de Defesa do Consumi-
dor", reforça Ronilson Reis.

Em março, uma reporta-
gem do jornal O Hoje pontuou
que a empresa é responsável
pela eletricidade de 98,7% do
Estado, isto é, está presente
em 237 municípios goianos.
À ocasião, a reportagem des-

tacou que, ainda não era pos-
sível saber se a Enel colhe,
depois de mais de 1.500 dias
de gestão, a imagem negati-
vada da antiga Celg D, mas
muitos clientes não percebem
diferença entre uma e outra.

Decisão
A decisão pela CEI foi to-

mada após audiência pública
presidida pelo vereador Mauro
Rubem, realizada em fevereiro
deste ano. À ocasião, em que
foram discutidas as responsa-
bilidades da Enel junto aos
prestadores de serviço, que fi-
zeram fortes denúncias de ex-
ploração, precarização do tra-
balho, perseguição e humilha-
ção, houve a sugestão da rea-
lização da CEI para investigar
as ações da empresa, incluindo
o tratamento dedicado aos fun-
cionários e aos consumidores,
além das taxas cobradas, que
a colocam entre as recordistas

de reclamações no Procon. 
Segundo Mauro Rubem, a

Enel foi contratada para explo-
rar o serviço público de distri-
buição de energia elétrica em
Goiás e não para explorar o
trabalhador goiano e, em espe-
cial, o goianienses. “Desde que
a Enel comprou a Companhia
Energética de Goiás (Celg) a em-
presa só aumentou seus lucros,
diminuiu os investimentos, ele-
vou o valor da tarifa de energia
e piorou o serviço, ou seja, um
quadro que só traz prejuízo ao
consumidor goiano”. Aliado a
tais problemas, lembra Mauro
Rubem, a Enel vem realizando
sucessivas demissões de traba-
lhadores sob a alegação de que
não estariam cumprindo as me-
tas estabelecidas.

Resposta
Em nota, a Enel Distribui-

ção Goiás informou que está
aberta ao diálogo e à disposi-

ção dos vereadores para apre-
sentar os investimentos e a
evolução na qualidade do for-
necimento de energia em Goiâ-
nia, e que, desde 2017, a com-
panhia já investiu mais de R$
3 bilhões na melhoria do sis-
tema elétrico goiano, R$ 336
milhões apenas em Goiânia,
além de gerar, atualmente cer-
ca de 14 mil empregos diretos
e indiretos em todo o Estado,
sendo 5 mil na Capital, onde
entregou nos últimos quatro
anos dezenas de obras estru-
turais incluindo a construção
de 35,34 km de novas redes e
a ampliação e modernização
de 7 subestações. Associada a
essas entregas, está sendo con-
cluída a construção de 67,1
quilômetros de novas redes
de distribuição, levando ener-
gia para novos clientes e in-
terligando outras subestações.

Segundo o comunicado, a
duração e a frequência mé-

dias de quedas de energia na
capital tiveram melhora de
mais de 50% em relação a
2017 e hoje estão dentro dos
limites regulatórios. “Em al-
gumas regiões, alcançam evo-
lução superior ao que deter-
mina a agência reguladora.
A frequência média das que-
das caiu de 11,7 para 5,2 vezes
por ano. Já a duração média,
de 13,2 horas para 6,7 horas
ao ano”, garante a empresa.

Sobre as questões trabalhis-
tas, a empresa pontua que “com
relação às demandas levanta-
das por entidade sindical que
não representa os trabalhado-
res de empresas terceirizadas,
a Enel enfatiza que remune-
ração, jornada e condições de
trabalho dos colaboradores das
empresas parceiras são defi-
nidas pelos seus respectivos
empregadores e devem obe-
decer ao que determina a lei”.
(Especial para O Hoje)

Em março, uma re-
portagem do jornal
O Hoje pontuou
que a empresa é
responsável pela
eletricidade de
98,7% do Estado

Entre as denúncias a serem apuradas estão cobranças indevidas, má prestação de serviço e desrespeito com o consumidor

Vereadores investigam má
prestação de serviço da Enel
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A Air France e a Airbus
irão a julgamento por causa
do acidente em um voo en-
tre o Rio de Janeiro e Paris,
em 2009, que matou 228
pessoas. A decisão foi to-
mada por um tribunal de
apelações em Paris nesta
quarta-feira (12).

A medida reverte uma
decisão de 2019, de não
apresentar acusações con-
tra nenhuma das empresas
em reação à tragédia, na
qual os pilotos perderam o
controle do Airbus A330 de-
pois que o gelo bloqueou
sensores da aeronave.

A Airbus e a Air France
disseram ontem que plane-
jam apelar da sentença em
uma instância superior.

"A decisão do tribunal,
que acaba de ser anuncia-
da, não reflete de maneira

nenhuma as conclusões da
investigação", disse a Air-
bus em comunicado divul-
gado por e-mail.

A Air France "insiste
que não cometeu nenhum
erro criminoso no cerne
deste acidente trágico", dis-
se um porta-voz da com-
panhia aérea, parte do gru-
po Air France-KLM.

O voo Air France AF447,
do Rio de Janeiro a Paris, caiu
no dia 1º de junho de 2009,
matando todos a bordo.

Investigadores france-
ses descobriram que a tri-
pulação não lidou corre-
tamente com as leituras
de perda de velocidade de
sensores, bloqueados por
gelo, e causou estol (perda
de sustentação) ao manter
o nariz da aeronave alto
demais. (ABr)

Corte determina
julgamento de Airbus e Air
France por acidente aéreo

Um novo sistema global
transparente deveria ser criado
para apurar surtos de doenças,
habilitando a Organização
Mundial da Saúde (OMS) a en-
viar pesquisadores com pouca
antecedência e revelar suas
descobertas, disse uma comis-
são de estudo da pandemia de
covid-19 nesta quarta-feira (12).

A OMS deveria ter declara-
do o novo surto de covid-19
na China uma emergência in-
ternacional antes de 30 de ja-
neiro de 2020, mas o mês se-
guinte foi "perdido" porque os
países não adotaram medidas
fortes para deter a dissemina-
ção do vírus, disse a comissão.

Em um grande relatório
sobre a reação à pandemia,
ospecialistas independentes
pediram reformas ousadas
na OMS e uma revitalização
dos planos de prontidão na-
cional para evitar outro "co-
quetel tóxico".

"É essencial ter uma OMS
empoderada", disse Helen
Clark, copresidente da comis-
são e ex-primeira-ministra
da Nova Zelândia, à imprensa
no lançamento do relatório
Covid-19: façam dela a última
pandemia.

Ellen Johnson Sirleaf,
também copresidente do gru-
po e ex-presidente da Libé-
ria, disse: "Estamos pedindo

um novo sistema de vigilân-
cia e alerta que se baseie na
transparência e permita à
OMS publicar informações
imediatamente".

Ministros da Saúde deba-
terão as conclusões na abertura
da assembleia anual da OMS,
em 24 de maio. Diplomatas di-
zem que a União Europeia está
estimulando os esforços de re-
forma da agência da Organi-
zação das Nações Unidas
(ONU), o que exigirá tempo.

Segundo o relatório, per-
mitiu-se que o vírus SARS-
CoV-2, que surgiu na cidade

chinesa de Wuhan no fim de
2019, se transformasse em
uma "pandemia catastrófica"
que já matou mais de 3,4 mi-
lhões de pessoas e devastou
a economia mundial.

"A situação na qual nos en-
contramos hoje poderia ter
sido evitada", disse Johnson
Sirleaf. "Ela se deve a uma
série de erros, lacunas e atrasos
na prontidão e na reação."

Médicos chineses relata-
ram casos de pneumonia atí-
picas em dezembro de 2019
e informaram as autoridades.
A OMS recebeu relatos do

Centro de Controle e Preven-
ção de Doenças de Taiwan e
outros, disse a comissão.

De acordo com o relatório,
o Comitê da OMS deveria ter
declarado emergência de saú-
de internacional em sua pri-
meira reunião de 22 de ja-
neiro, em vez de esperar até
30 de janeiro.

O comitê não recomen-
dou restrições de viagens
devido aos regulamentos in-
ternacionais de Saúde da
OMS, que precisam ser re-
formulados, segundo o do-
cumento. (ABr)

Relatório Covid-19:
façam dela a últi-
ma pandemia foi
divulgado ontem

OMS faz recomendações para
evitar próxima pandemia

Dezenas de corpos apare-
ceram às margens do Rio
Ganges à medida que os in-
dianos não conseguem lidar
com as cremações de quase
4 mil pessoas que morrem a
cada dia devido à pandemia
de covid-19 no país.

A Índia é atualmente res-
ponsável por uma em cada
três mortes pela doença re-
latadas no mundo, de acordo
com levantamento da Reu-
ters. O sistema de saúde do
país está sobrecarregado,
apesar das doações de cilin-
dros de oxigênio e outros
equipamentos médicos oriun-
dos de todo o mundo.

As zonas rurais da Índia
não só têm cuidados de saúde

mais rudimentares, como
também estão ficando sem
lenha para as cremações tra-
dicionais hindus.

Autoridades disseram nessa
terça-feira (11) que investigam
a descoberta de dezenas de
corpos encontrados flutuando
pelo Rio Ganges em dois esta-
dos separados.

"No momento, é muito
difícil para nós dizer de
onde vieram esses corpos",
disse o M.P. Singh, autori-
dade do governo na cidade
de Ghazipur, em Uttar Pra-
desh, na Índia.

Akhand Pratap, morador
local, disse que "as pessoas es-
tão mergulhando corpos no
sagrado Rio Ganges em vez de

cremar por falta de madeira
para cremação".

Mesmo na capital, Nova
Delhi, muitas vítimas da co-
vid-19 são abandonadas por
seus parentes após a crema-
ção, deixando voluntários
para lavar as cinzas, rezar
sobre elas e depois dispersá-
las no rio, na cidade sagrada
de Haridwar, a 180 quilôme-
tros de distância.

"Nossa organização recolhe
esses restos mortais de todos
os crematórios e realiza os úl-
timos rituais em Haridwar,
para que eles possam alcançar
a salvação", disse Ashish Kas-
hyap, um voluntário da insti-
tuição de caridade Shri Deod-
han Sewa Samiti. (ABr)

Com recordes de mortes,
corpos flutuam no Ganges

PANDEMIA NA ÍNDIA

Algumas regiões estão ficando sem lenha para as cremações

Tropas israelenses se concentraram na fronteira de
Gaza nesta quinta-feira (13) e militantes palestinos atin-
giram Israel com foguetes em hostilidades intensas que
desencadearam choques entre judeus e árabes em Israel
e causam preocupação internacional. Dias de violência
entre judeus israelenses e a minoria árabe do país se
agravaram de madrugada, quando sinagogas foram ata-
cadas e confrontos ocorreram nas ruas de algumas co-
munidades. Diante do receio crescente de que a violência
que veio à tona na segunda-feira (10) fuja de controle, os
Estados Unidos estão despachando um enviado, Hady
Amr, à região, mas os esforços para encerrar as piores
hostilidades em anos não parecem ter feito progresso até
agora. Ao menos 83 pessoas foram mortas em Gaza desde
que a violência se agravou na segunda-feira, disseram
médicos, pressionando ainda mais hospitais já sob grande
estresse em meio à pandemia de covid-19. (ABr)

EXPRESSA

Ministros da

Saúde debaterão

as conclusões na

abertura da

assembleia

anual da OMS,

em 24 de maio
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Elysia Cardoso

A cantora Tília, que iniciou no mercado musical há nove meses e
já acumula mais de 4 milhões de plays nas plataformas digitais, se
prepara para lançar seu novo single intitulado ‘Match’ em parceria
com Kawe, o rapper brasileiro mais ouvido atualmente. A mistura
dos estilos musicais funk, pop e trap fazem da faixaproduzida por
Dennis DJ e Mc Delano a mais nova grande aposta dos cantores.
Com lançamento oficial nesta quinta-feira (14), ‘Match’ será a terceira
faixa de trabalho de Tília em 2021. 

A produção virá acompanhada de um videoclipe gravado no Rio de
Janeiro, que mostra a provocação do casal enquanto evidenciam seus di-
ferentes moods. Para a alegria dos fãs, os jovens cantores fizeram uma
primeira apresentação ao vivo da músicana última quarta-feira (12),
antes da estreia, compondo o repertório da primeira live show da carreira
de Tília, que será transmitida no Youtube.

Em entrevista a artista contou como foi os preparativos para a apre-
sentação. "Foram uns três meses de preparação, há três meses que faço
canto lírico para melhorar a minha respiração, aula de canto intensivo,
aula de piano, aula de dança e expressão corporal tudo para realizar essa
live. Eu nunca tinha subido em um palco antes então estou muito feliz
com o resultado e ainda tem muito mais para aprender e estudar, mas já
é um grande passo. A live foi a realização de um sonho para mim, que
está só no começo e isso me motiva muito", conta a cantora. 

Participações especiais 
Ao Essência a cantora contou com exclusividade sobre a parceria com

Kawe, Mc Delano e seu pai, Dennis Dj nesse novo projeto: "Foi uma
delícia! É muito bom estar perto de pessoas que me inspiram, pessoas
que são profissionais muito qualificados. O Kawe eu não tinha conhecido
pessoalmente antes, a gente se conheceu e literalmente o 'santo bateu'.
Ele (Kawe), é muito talentoso e é um amigo também. Trabalhar com meu
pai é incrível né esse eu conheço há muitos anos e a gente se entende
como ninguém, penso em uma coisa e ele já tá fazendo. E o Delano, é o
meu primeiro trabalho com ele, e ele é impecável, deu várias ideias para
o beat, enfim foi o trio perfeito para essa música".

Em dezembro do ano passado, a artista lançou o hit ‘Olha só’, que em
poucos meses também já ultrapassou a marca de meio milhão de visuali-
zações no Youtube e ainda coleciona mais de 75 mil streamings. Mais re-
centemente, divulgou seu primeiro feat com Mc Melody, intitulado
‘Nocaute’. O clipe da faixa será lançado em breve. O vídeo dos bastidores
das gravações já soma mais de 220 mil visualizações no YouTube de Tília.
Já o vídeo da coreografia da canção possui quase meio milhão de views.

O videoclipe de ‘Match’ veio para somar, Tília conta sobre a experiência
da gravação, que segundo ela foi muito divertida. “O Kawe é uma pessoa
muito divertido de trabalhar, então fluiu rolou rápido que eu nem
percebi. Foi um dos clipes que foram mais gostosos. Foi engraçado
também porque eu e o Kawetínhamos que estar em um clima, num ro-
mance... Foi muito divertido!”, relembra. 

Sobre Tília
Tília já nasceu com veia musical e do empreendedorismo. Filha de

Dennis DJ com a empresária Kamilla Fialho, - a responsável por ajudar a
lançar talentos como Anitta, Mc Rebecca e Lexa, a jovem de 17 anos deu
o start em sua carreira musical. Mas antes disso, já atuava com influen-
ciadora digital e como empreendedora. Mesmo tão nova, Tília é dona de
um e-commerce com peças de desapego, que ela batizou como Lojinha
da Tília. Mas foi na música que a adolescente se encontrou de vez. 

O lançamento de seu primeiro single, ‘No meu talento’, bombou logo
na primeira semana nas plataformas digitais com mais de 150 mil visua-
lizações. Hoje, o clipe da faixa já conta com mais de 580 mil views e a
música tem mais de 100 mil streamings acumulados. A canção, escrita
pela própria cantora e produzida pelo pai, Dennis, tem o mesmo nome
da websérie de Tília no YouTube. Na produção, cujos episódios já
acumulam mais de 540 mil visualizações, ela mostra um pouco de seu
lado cantora, empreendedora e dançarina. O canal da artista, que hoje
soma mais de 70 mil inscritos, foi criado em junho do ano passado, mas
inicialmente para a transmissão de sua primeira live, na qual ela mostrou
seu talento como DJ com a ajuda do pai. 

Emancipada pelos pais, Tília investe na carreira musical com
recursos próprios, através de seus ganhos como influencer e Youtuber,
duas das profissões mais lucrativas da atualidade. No Instagram, onde
fatura com publiposts, ela coleciona mais de 750 mil seguidores. Já no
Twitter reúne mais de 120 mil fãs. 

Focada em ser uma profissional séria e de sucesso, a cantora já
conta ter mais novidades programadas ainda para este ano. "Terão
muitos lançamentos! Esse ano vou lançar um EP com muitos clipes e
muitas músicas. Me acompanhem esse ano para vocês não perderem
nada", convida a artista que também promete novidades em série no
YouTube. (Especial para O Hoje)

Cantora Tília e rapper Kawelançam
seu novo single intitulado 'Match'
nesta sexta-feira (14)

Tília e Kawe
se unem em
lançamento

produzidopor
Dennis DJ e
Mc Delano

Essência

ESTRElA 
em ascensão 
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Malhação - sonhos
Gael e duca enfrentam luiz

e diego. Bete reclama das fo-
tos de Sol. heideguer e lobão
repreendem luiz e diego. duca
se encontra com nat. Jade fica
abalada com a hostilidade de
cobra. Wallace sugere que Jeff
use a academia de Gael para
voltar a fazer as aulas de dan-
ça. duca afirma a Gael que
descobrirá o que aconteceu
com alan, e o professor exige
que o rapaz se afaste de Bian-
ca. duca avisa a Gael que ter-
minou com Bianca. 

Gênesis
deus diz a abraão que todo

homem deverá ser circuncida-
do. Sarai sente as palavras de
agar. deus diz a abraão que
Sarai se chamará Sara. o Se-
nhor avisa que ela dará um fi-
lho a abraão. em Sodoma, ló
e ayla demonstram frieza um
com o outro. abraão dá início
às circuncisões dos homens
do acampamento. abraão tem
um encontro com os três an-
jos.agar se entristece ao ouvir
as palavras de abrão. o acam-
pamento de ló é invadido. 

a Vida da Gente
laudelino e Iná incentivam

lorena a não voltar a trabalhar
na casa de cris. lúcio pede
para dar uma carona para
ana e diz que está feliz em
poder conhecê-la melhor. alice
dá uma câmera fotográfica
de presente para renato. lou-
renço vê celina e artur juntos.
Júlia pede que ana vá buscá-
la no colégio. lúcio confessa
a celina que está encantado
por alguém especial. vitória
se irrita ao saber que Marcos
está namorando dora. 

Triunfo do amor
Fernanda comunica aos

pais que decidiu fazer a cirur-
gia. leandra diz a Guilherme
que ele é perseguido pela má
sorte, pois sempre que está a
ponto de uma conquista acon-
tece algo que não permite que
o fato se concretize. Furioso,
ele culpa osvaldo pelo seu fra-
casso. Max tenta convencer
Maria a perdoar a sua mãe e
se dar a oportunidade de ser
feliz. vitória diz a João Paulo e
Maximiliano que conversou
com Maria desamparada.

império
elivaldo briga com Tuane

na frente da juíza. Juju decide
voltar para Santa Teresa sem
falar com orville. du encontra
João lucas na frente do prédio
de Maria Isis. José alfredo
aceita dar um filho a Maria
Isis. orville e carmem vão
para o motel. Juliane fica emo-
cionada quando Xana a con-
vida para morar em sua casa.
Maria Marta declara guerra a
danielle. cristina e cora dis-
cutem com reginaldo. orville
decide conversar com Juliane. 

RESUMO
t

de novelaS

Maior cult 
do cinema
nacional
Canal Curta! homenageia os 90
anos da estreia do filme ‘Limite’

Lanna Oliveira

Um dos primeiros filmes
experimentais rodados na
América Latina foi ‘Limite’
em 1931, do cineasta e ro-
teirista Mário Peixoto. Lan-
çado no dia 17 de maio da-
quele ano, o longa, que abor-
da questões como o tempo,
a vida e a morte, causou
polêmica na época, mas logo
se tornou uma referência
para o cinema de vanguar-
da. Hoje, ‘Limite’ figura em
primeiro lugar na lista que
a Associação Brasileira de
Críticos de Cinema (Abrac-
cine) elaborou com os 100
melhores filmes brasileiros
de todos os tempos.

O filme lançado a 90
anos ganha homenagem, e
para celebrar a obra e seu
idealizador, o canal Curta!
preparou uma programa-
ção especial que homena-
geia Mário Peixoto e celebra
seu legado. Nesta sexta-feira
(14), às 13h15, exibe ‘Mar
de Fogo’, de Joel Pizzini, um
filme-ensaio em curta-me-
tragem sobre o processo
criativo de Peixoto, que re-
cria livremente a visão do
diretor quando estava diri-
gindo ‘Limite’, sua obra-pri-
ma. Haverá reprises no do-
mingo (16), às 18h, e na se-
gunda-feira (17), às 7h15. 

Já o longa documental
‘Onde a Terra Acaba’, de
Sergio Machado, mostra o
fruto de uma intensa pes-
quisa, que durou mais de
dois anos, sobre a vida e a
obra de Peixoto, e será exi-
bido no canal no domingo,
23 de maio, 21h15. Já no
segundo semestre, estreia
na programação do canal
outra produção sobre o
processo de restauração de
‘Limite’. É o episódio iné-
dito da série exclusiva
‘Lost+Found’, que vai falar
sobre Saulo Pereira de Mel-
lo, pioneiro da restauração
de filmes no Brasil e res-
ponsável por ‘salvar’ a obra
de Mário Peixoto. 

A série‘Lost+Found’,
idealizada por Hernani

Heffner, aborda a preser-
vaçãoaudiovisual da obra
do cineasta e roteirista Má-
rio Peixoto. O episódio de-
dicado a Saulo ganhará
uma pré-estreia virtual nes-
ta segunda-feira, dia 17 de
maio, pelo canal da Cine-
mateca do MAM no Vimeo
(vimeo.com/channels/cine-
matecadomam). Ficará dis-
ponível durante 24 horas
lá para quem quiser rever
ou para aqueles que não
puderam assistir. Peixoto
tornou-se peça importante
do cinema e conquistou o
direito de celebração e re-
verenciamento.

Sua caminhada
Cineasta, poeta e roman-

cista, Mário Peixoto era fi-
lho de uma família muito
rica de plantadores de café
e nasceu em Bruxelas, na
Bélgica, onde o pai fazia
um curso de Química. Na
juventude, Mário estudou
nos melhores colégios da
Inglaterra e da França. Foi
na Europa, durante a dé-
cada de 20, que ele entrou
em contato com os movi-
mentos cinematográficos
da vanguarda francesa e
alemã, em especial o ex-
pressionismo. De volta ao
Brasil, em 1929, realizou
seu único filme, ‘Limite’,
considerado um marco do
cinema nacional.

Completamente destoan-
te das produções da época,
‘Limite’ tem uma narrativa
experimental e vanguardis-
ta, tanto nos enquadramen-
tos, quanto na articulação
entre os planos feitos du-
rante a montagem do filme.
A obra foi lançada em 1931,
e nunca entrou no circuito
comercial, assim como os
livros escritos por Mário
que, apesar da grande qua-
lidade literária, não foram
divulgados e não se torna-
ram conhecidos do público
leitor. Por não ter tido o re-
conhecimento devido em
vida, hoje ele é lembrado.
(Lanna Oliveiraé estagiá-
ria do jornalO Hoje)

Cineasta, poeta e romancista, Mário Peixoto fez história A coluna Estillo voltará a ser publicada neste espaço logo que atravessada a Pandemia do Coronavírus. 

NOTA AO LEITOR
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LIVRARIA
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‘O Jardim de Chloe’ já con-
quista o coração dos peque-
nos leitores com a história
de bonecas falantes, um gato
travesso e um elefante so-
nhador, mas é com o apoio
da tecnologia que o encanta-
mento em torno da obra é
completo. A produção convi-
da as crianças a interagir com
um universo cheio de cores
e movimentos por meio da
tecnologia dos QR Codes.

Ao apontar a câmera do
celular para códigos presen-
tes nas ilustrações – que es-
tão em preto e branco, é
possível ver a imagem colo-
rida e animada, brincadeira
que torna a leitura ainda
mais divertida. Lançado em
três idiomas – português, es-
panhol e inglês – o livro de
Renata Bicalho mostra o po-
der que os amigos têm de
encorajar uns aos outros.

A personagem principal,
Chloe, é uma menina de sete
anos que compartilha os dias
com uma coleção de bonecas
falantes. Do fundo do mar
ao espaço, elas contam his-
tórias sobre amizades, co-
ragem e sonhos que viveram
antes de chegar ao quarto
da protagonista.

“Intrigada, a mãe pergun-
tou, ‘Como assim, Chloe? Um
cartão postal para a sua bo-
neca, com a imagem de va-
galumes brilhando em um
céu escuro e a mensagem de
alguém que assina como ‘Ele-
fante’? Ele ainda escreve que
está feliz e que quer agrade-
cer à Maya pela coragem que
ela lhe deu’. Chloe, isso é al-
guma brincadeira das suas
amigas da escola?” (O Jardim
de Chloe, pág. 77)

Mineira, formada em
Direito, fotógrafa e agora
escritora, Renata Bicalho foi
professora de inglês e portu-
guês como segunda língua.
‘O Jardim de Chloe’, obra de
estreia da autora, surgiu a
partir de um curso de escrita
na Costa Rica, onde mora
atualmente. “Ao final do pri-
meiro ano de curso, minha
professora me perguntou se
eu já havia reparado como
vários dos meus textos eram
partes e pontas de uma mes-
ma história. Confesso que na
hora eu ri! Nunca havia pen-
sado nisso”, conta Renata,
que seguiu os conselhos da
professora e hoje tem o livro
publicado em três idiomas.

A autora
Renata é mãe orgulhosa

de dois adolescentes e é apai-
xonada pelos livros desde pe-
quena. Durante a gravidez,
seu marido foi transferido a
trabalho para a Itália, e foi
nesse momento, que ela co-
meçou a se familiarizar
com a arte de rein-
ventar-se.
Ad-

vogada de formação, deixou
o universo das leis para virar
mãe em tempo integral, num
país distante e sem família
por perto. Já morou nos Es-
tados Unidos e hoje vive na
Costa Rica. Foi professora de

inglês e de português
como segunda lín-
gua para crianças.
É fotógrafa, pro-
fessora de yoga e
escritora. Rena-
ta usa a arte
para criar seu
próprio jar-
dim de gra-
tidão e in-
centivar a
criativi-
dade.

Do preto e branco
inanimado a um arco-íris
em movimento

‘O Jardim de Chloe’, obra de estreia da Renata Bicalho,
surgiu a partir de um curso de escrita na Costa Rica,
onde mora atualmente

Disponível em três idiomas, ‘O Jardim de Chloe’ une
literatura e tecnologia para inspirar o pequeno leitor a
realizar sonhos e enfrentar os medos
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A Escola do Futuro de
Goiás em Artes Basileu França
está com vagas remanescen-
tes para ingresso nos Grupos
Sinfônicos e para recebimen-
to do benefício do Programa
Bolsa-Artista, formação de ca-
dastro de reserva e/ ou Mú-
sico Aprendiz. As inscrições
para as audições seguem até
o dia 23 de maio e podem ser
realizadas por meio do preen-
chimento do formulário que
consta no edital, disponibili-
zado no endereço eletrônico
www.basileufranca.com.br/ed
itais, e do envio do documento
para o e-mail: bolsaartista-
basileu@gmail.com.

Há sete vagas disponíveis
para quatro Grupos Sinfô-
nicos, sendo: três bolsas na
categoria A (R$ 800,00) para
a Orquestra Sinfônica Jovem
de Goiás (OSJG), para os se-

guintes instrumentos: Trom-
bone Tenor, Viola, Violoncelo
e Contrabaixo; uma bolsa na
categoria B (R$ 600,00) para
a Orquestra Sinfônica Pedro
Ludovico Teixeira (OSPLT),
para Trompa; uma bolsa na
categoria B para a Banda
Sinfônica Jovem de Goiás
(BSJG), para Trompete; e
duas bolsas na categoria B
para a Big Band Basileu
França (BBBF), para Contra-
baixo Elétrico e Guitarra. 

Após a homologação das
inscrições, a seleção será rea-
lizada em duas etapas: 1º
fase, no dia 27 de maio, em
que os candidatos deverão
enviar um link com um vídeo
executando o repertório so-
licitado no edital; e 2º fase,
no dia 31 de maio, em que
os aprovados participarão
de uma entrevista online

para a comprovação das
competências e habilidades
técnicas, artísticas e musicais.
O resultado final será divul-
gado no dia 04 de junho e o
período de matrículas será
de 07 a 08 de junho. As ativi-
dades terão início no dia 09
de junho. Para mais infor-

mações, acesse o edital.

Serviço
Inscrições para Grupos Sin-
fônicos do Basileu França
Quando: até o dia 23 de maio
Onde: 
www.basileufranca.com.br/e
ditais

Basileu França oferta vagas

Palco virtual
nesta sexta-feira (14), às

20h, o vocalista e guitarrista
da banda Maglore, Teago
oliveira, apresenta para o
público as músicas do seu
primeiro disco solo, ‘Boa Sor-
te’ (2019). com canções que
reverenciam a música bra-
sileira das décadas de 1960
e 1970, com uma pitada de
rock ‘n roll, o álbum é tocado
na íntegra, em voz e violão,
pelo artista baiano que já
teve suas músicas regrava-
das por erasmo carlos, Gal
costa e Pitty. o show faz
parte da programação do
Palco virtual desta semana.
Quando: Sexta-feira (14).
onde: itaucultural.org.br.
horário: 20h.

Dia de ir de bike
Já virou tradição pegar a

bicicleta para ir ao trabalho
todas as segundas sextas-
feiras de maio. neste ano, a
data, que foi adotada pela
onG Bike anjo em 2013, é
comemorada nesta sexta-
feira (14). este é o dia de
Bike ao Trabalho. Porém,
muitos já adotaram as bici-
cletas como principal meio
de transporte para se des-
locar pela cidade, principal-
mente para ir ao trabalho,
e as utilizam quase todos

os dias. o cenário e o con-
texto da pandemia também
motivaram muitas pessoas
a adotarem as bikes. Quan-
do: Sexta-feira (14).

Cinema fantástico
horror, ficção científica

e fantasia. o real maravi-
lhoso, o estranho, o absurdo
e o afrofuturismo. Gêneros
e subgêneros do cinema
fantástico estão contempla-
dos no 1º Festival de cinema
Brasileiro Fantástico online,
que acontece hoje (14) e se-
gue até 18 de maio. Gratuito
e online, o evento exibe lon-
gas e curtas-metragens di-
vididos em três mostras:
retrospectiva, realizadores
Fluminenses e Inéditos do
Brasil e promover lives, ses-
sões comentadas e uma

masterclass. Quando: Sex-
ta-feira (12). onde: festival-
fantastico.com.

Prêmio infanto-juvenil
ainda estão abertas as

inscrições para Prêmio com-
Kids+Brlab direcionado para
projetos em desenvolvimen-
to destinados ao público in-
fanto-juvenil. o prêmio reú-
ne incentivos, consultorias
e ações de visibilidade que
podem contemplar até seis
projetos. as inscrições ficam
abertas até 14 de junho de
2021, por meio do formulá-
rio de inscrição online. os
contemplados podem ga-
rantir vagas em festivais
como o SchlingelFilm Festi-
val 2021, na alemanha, além
de participar de eventos
como o 11º Brlab - desen-

volvimento de Projetos au-
diovisuais, KidsKinoIndustry
2021, na Polônia, e M:bra-
neForum 2022, com sede
na Suécia. os participantes
concorrem ainda a uma con-
sultoria internacional em
duas fases e, no caso dos
projetos brasileiros, um prê-
mio de incentivo no valor
de cinco mil reais. Quando:
até 14 de junho. onde:
brlab.com.br.

Estreia no streaming
o filme de terror psico-

lógico ‘zana’, de antoneta-
Kastrati, que representou
Kosovo no oscar 2020, es-
treia nesta sexta-feira (14)
na plataforma de streaming
SupoMungam Plus e dia 27
de maio no now e vivo Play.
a obra, que fez parte da Se-
leção oficial do Festival de
Toronto e foi vencedor do
prêmio de Melhor atriz no
Fantaspoa, retrata o passa-
do brutal de um país em
guerra através da história
de uma mulher pressionada
pela família para engravidar.
‘zana’ nos leva a uma ho-
menagem cinematográfica
à resistência das mulheres
e uma libertação poderosa
do sofrimento indizível.
Quando: Sexta-feira (14).
onde: letterboxd.com/supo-
mungamplus.

Teago Oliveira apresenta músicas do seu disco ‘Boa Sorte’

Vagas remanescentes disponibilizam sete vagas para quatro Grupos 
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Mônica Martelli usa jaque-
ta de Paulo Gustavo em
volta à TV

Bastante abalada pela per-
da do amigo, Mônica Martelli
escolheu usar uma jaqueta
do ator em sua volta à Tv,
no programa "Saia Justa", do
GnT. após vestir o look, a ar-
tista relembrou: "essa jaqueta
ele deixou comigo pra con-
sertar, porque estava espe-
tando. acabou que não deu
tempo nem de consertar,
nem ele de pegar de volta e
esquecemos dela por aqui".
e completou: "vou senti-lo
mais próximo de mim. aque-
las histórias simples, do dia
a dia, que viram memórias
inesquecíveis". (carmen Mo-
reira, Purepeople)

Xande negrão engata na-
moro com estudante após
fim de casamento com Ma-
rina Ruy Barbosa

ex-marido de Marina ruy
Barbosa, Xande negrão en-
gatou namoro com a estu-
dante esther Marques, revela
o colunista leo dias, do por-
tal "Metrópoles", nesta quar-
ta-feira (12). a atriz e o piloto
de stockcar anunciaram a se-
paração em janeiro passado
após três anos de casamento

e cinco de relacionamento.
após um tempo, a artista
passou a ser apontada como
romance do deputado fede-
ral Guilherme Mussi, com
quem teria passado uma
temporada em fazenda do
parlamentar. (Guilherme Gui-
dorizzi, Purepeople)

Viviane araújo se casa com
Guilherme Militão

viviane araújo é uma mu-
lher casada, oficialmente. nas
redes sociais, a atriz anunciou
o casamento com Guilherme
Militão. viviane publicou foto
das mãos dela e do marido
usando alianças.Para a ceri-

mônia, viviane realizou um
sonho: usou um vestido bran-
co, combinado com sapatos
na mesma tonalidade.a ce-
lebração ocorrerá na casa da
atriz e contará com a pre-
sença apenas de amigos ín-
timos e familiares. (andréia
Takano, Purepeople)

CELEBRIDADES

Anitta está mesmo namo-
rando! A cantora confirmou
o status de seu relaciona-
mento com Michael Chetrit,
também conhecido como Mi-
key, em entrevista à rádio
Fm O Dia.Dona de uma casa
de R$ 8 milhões nos Estados
Unidos, Anitta ponderou: "Eu
confiro a minha conta ban-
cária. Se a minha estiver
grande, está ótimo! Não es-
tou nem aí se a do bofe é
grande ou pequena. O nome
dele é Michael e é isso, agora
se a conta bancária está bom-
bando, se está grande, se
está pequena, se tem grana
ou se não tem, eu não sei e
não quero saber".(Carmen
Moreira, Purepeople)

Anitta confirma namoro com bilionário e avisa:
'Estou numa fase muito relaxada na minha vida'

ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

Júpiter entrou em Peixes, o
que vai ativar a potência da com-
paixão em você, por isso, queri-
do, é um dia perfeito para deixar
o amor falar mais alto! cuidado
com as flutuações de humor.
ouvir boa música pode ajudar a
deixar esse dia mais leve.

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

com certeza, a expansão dos
seus projetos está acontecendo.
Se você ainda não está colocando
seus sonhos em prática, o que
está faltando para começar? olhe
para sua vida e se esforce para
viver a vida que deseja. Sua vida é
você. olhe para sua vida e se es-
force para viver a vida que deseja.

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

Pode esperar por novidades
no seu âmbito profissional. você
não vai poder reclamar de tédio.
ao contrário, vai dar saudade
de umas boas férias, que, inclu-
sive, podem já estar até sendo
planejadas por você, devido ao
volume intenso de demanda dos
últimos dias.

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

Júpiter entrou em Peixes, o
que vai trazer a sensação de que
os caminhos estão se bifurcando,
então vocês terão que decidir mui-
to em breve para onde vão. Meu
conselho é: sigam o coração. essa
força também ativa seu poder de
amar, portanto permita-se!

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

Júpiter entrou em Peixes, o
que vai trazer a você uma ne-
cessidade de manter a ética e o
senso de justiça elevados, mesmo
que isso signifique tomar deci-
sões contrárias ao seu desejo.
Pense em fazer o que é certo,
não o que você deseja.você pode
estar se sentindo muito original,
inspirado e criativo hoje.

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

as relações vão estar em foco
hoje, todas elas. o interessante
vai ser perceber que algumas
estão, de fato, precisando da
sua ajuda. vai valer a pena ajudar
apenas se você realmente puder.
não adianta se doar demais e
depois reclamar ou se enrolar.
até a nossa ajuda precisa estar
numa balança justa.

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

dia bem cheio e caótico. Para
que esse dia não seja tumultuado
demais, vale a pena deixar fluir,
organizando-se como puder, mas
sem ter necessidade de controlar
absolutamente nada. Solte, prin-
cipalmente suas expectativas.

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

Júpiter entrou em Peixes, e
isso vai te dar mais foco para
que as emoções venham à su-
perfície, portanto é um dia em
que a alegria e a espontaneidade
se tornam guias. Isso acaba
atraindo, por consequência, um
dia cheio de diversão e boas
oportunidades. Seu dia tem luz,
então aproveite essa energia.

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

Júpiter entrou em Peixes, e
isso vai trazer mudanças, agito e
emoções bem contraditórias.
Tome cuidado com indecisões.
Mantenha-se aberto para o novo.É
ideal conversar com alguém para
ajudar nessas decisões.

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

Júpiter entrou em Peixes, e
isso vai deixar as suas ideias um
pouco caóticas hoje. Foque ser
multitarefa, pois vai ser difícil fi-
car concentrado apenas em um
assunto hoje. ao mesmo tempo,
o dia tem um tom de agitação e
efervescência, tornando-o cheio
de atividades.

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

Júpiter entrou em Peixes, tra-
zendo um desafio imenso: vai
ser difícil não se deixar levar por
excessos, desde emocionais até
materiais. ao mesmo tempo em
que Júpiter expande seus ga-
nhos, pode trazer possibilidades
de muitos gastos também. cui-
dado com as suas finanças.

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

Júpiter entrou em Peixes, e
isso vai trazer uma intuição mui-
to boa, além de um senso de
caminho, ou seja, você vai con-
seguir ver mais claramente o
que deseja. existe uma força de
abertura e justiça. Podem surgir
bons negócios e uma forte sen-
sação de expansão. Siga assim:
sempre com coragem.
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Lanna Oliveira

A literatura brasileira tem
em seus pilares grandes es-
critores e se fortalece quando
seus fundamentos são passa-
dos adiante. Mesmo não acon-
tecendo como deveria, ainda
há quem lute pela poesia na-
cional. Para conduzir esse
progresso literário, incentivar
a continuidade da leitura e
fomentar a prática da poesia
rimada, que o artista Antonio
Nóbrega fará uma edição gra-
tuita do seu já tradicional
curso ‘Na Rima’. Como parte
do projeto Velhas Rimas No-
vas, esta edição é oferecida
na programação regular do
Instituto Brincante.

O curso será composto por
dez aulas com Antonio Nó-
brega via zoom, uma por se-
mana, em que os alunos irão
trabalhar a escrita e impro-
viso de versos da poesia ri-
mada popular brasileira: qua-
dras, sextilhas, setilhas, qua-
drões, carretilha de embola-
da, décimas de sete, de dez e
de onze sílabas, entre outras.
O último encontro será um
sarau virtual com os alunos
e convidados. Para os apai-
xonados pela língua e que
desejam se aprofundar nesse
universo, as inscrições para
a atividade seguem abertas
até hoje (14) por meio do link
bit.ly/NaRimaPROAC.

Com este projeto, que traz
ainda três palestras e um pod-
cast, abertos e gratuitos, Nó-
brega quer dar maior visibi-
lidade a essas estruturas e for-
mas, seja incentivando a sua
prática lúdica nas atividades
educativas, seja difundindo-

as entre os artistas do país.
“Nosso objetivo é dar uma
função e significado mais am-
plos a esses gêneros e moda-
lidades poéticas que, assim
como o Rap e o Slam, tão em
voga na atualidade, também
têm vigor e substância para
reivindicar um mundo me-
lhor, um mundo mais de todos
e para todos”, explica o mul-
tiartista pernambucano.

A série de atividades Velhas
Rimas Novas foi contemplada
pelo Programa de Ação Cultu-
ral (PROAC) do Governo do
Estado de São Paulo. Para
acompanhar o projeto, siga
@brincantenobrega no Face-
book, Instagram, Twitter ou
YouTube. Ou inscreva-se para
receber as informações por e-
mail ou Whatsappnobit.ly/Mai-
lingVelhasRimasNovas. O re-
sultado será publicado no site
antonionobrega.com.br dia
21 de maio e professores da

rede pública e jovens artistas
terão prioridade nas 25 vagas
disponíveis.

Multiartista
pernambucano

Antonio Nóbrega nasceu
em Recife, Pernambuco, em
1952. Sua iniciação artística
se deu por meio do violino,
instrumento que sempre o
acompanhará em suas diver-
sas atividades artísticas. Entre
1968 e 1970, já participava da
Orquestra de Câmara da Pa-
raíba e da Orquestra Sinfônica
do Recife. Em 1971 foi convi-
dado por Ariano Suassuna
para integrar o Quinteto Ar-
morial, grupo precursor na
criação de uma música de câ-
mara brasileira de raízes po-
pulares.Fruto do seu envolvi-
mento com o universo da cul-
tura popular brasileira, de-
senvolveu um estilo próprio.

Ao longo dos anos ele não

parou, se apresentou em Lis-
boa, Paris, Hannover e em
muitas cidades brasileiras.
Países como, Alemanha, Es-
tados Unidos, Cuba e Rússia
também o recebeu de braços
abertos. Nóbrega é detentor
de inúmeros prêmios, entre
os quais o TIM de Música,
SHELL de teatro, Mambembe,
APCA, Conrado Wessel, entre
outros. Também recebeu por
duas vezes a Comenda do
Mérito Cultural.

Com sua mulher, Rosane
Almeida, idealizou e dirige,
em São Paulo, o Instituto
Brincante, local de cursos,
apresentações, oficinas, mos-
tras e encontros onde o casal
procura apresentar, dinami-
zar e difundir aspectos da
cultura brasileira pouco ou
não conhecidos. Em reconhe-
cimento à sua obra, ainda
em 2008, recebeu o título de
Cidadão Paulistano em ceri-

mônia na Câmara dos Depu-
tados de São Paulo. Em 2014,
juntamente com o frevo, pa-
trimônio imaterial da huma-
nidade, foi o homenageado
do Carnaval do Recife. 

Nesse mesmo ano, no mês
de dezembro, o filme ‘Brin-
cante’, que relata sua trajetória
artística, é estreado em várias
salas do país. Tanto o filme
como os seus DVDs, todos fo-
ram dirigidos pelo fotógrafo
e diretor Walter Carvalho. Em
2015 ‘Brincante’ conquista o
Prêmio de Melhor Filme do
Ano, categoria documentário,
pela Academia Brasileira de
Cinema. Em novembro é ho-
menageado com o título de
Cidadão São Paulo pelo Ca-
traca Livre. Atualmente se de-
dica a escrever uma obra en-
saística sobre a dança brasi-
leira e prepara mais um novo
espetáculo. (Lanna Oliveira
é estagiária do jornalO Hoje)

Termina hoje (14)
o prazo para se ins-
crever no curso ‘Na
Rima’ do artista An-
tonio Nóbrega

Sempre envolvido com o universo da cultura popular brasileira, Antonio Nóbrega desenvolveu um estilo próprio de criação 

Poesia rimada brasileira

FilMEs

One Night in Miami - one
night In Miami é um recorte
da vida do lutador de boxe da
categoria de peso-pesado, cas-
sius clay, o Muhammad ali. o
filme acompanha sua trajetória
desde jovem, quando ganhou
visibilidade após participar do
Miami Beach convention cen-
ter e sair como vencedor de
sua categoria, além de revisitar
como se deu o início de sua
amizade com Malcom X, Sam
cooke e Jim Brown. direção:
regina King. elenco: eli Goree,
Kingsley Ben-adir, aldishodge.
Streaming: amazon Prime.

Querido Menino - david Sheff
(Steve carell) é um conceitua-
do jornalista e escritor que
vive com a segunda esposa e
os filhos. o filho mais velho,
nicSheff (Timothéechalamet),
é viciado em metanfetamina
e abala completamente a ro-
tina da família e daquele lar.
david tenta entender o que
acontece com o filho, que teve
uma infância de carinho e su-
porte, ao mesmo tempo em
que estuda a droga e sua de-
pendência. nic, por sua vez,
passa por diversos ciclos da
vida de um dependente quí-
mico, lutando para se recu-
perar, mas volta e meia se en-
tregando ao vício. direção: Fe-
lix van Groeningen. elenco:
Steve carell, Timothéechala-
met, Jack dylan Grazer. Strea-
ming: amazon Prime.

O Homem que Mudou o Jogo
- Baseado em fatos reais, o

homem que Mudou o Jogo é
a história de Billy Beane (Brad
Pitt), gerente do time de ba-
seball oakland athletics. com
pouco dinheiro em caixa e a
ajuda de Peter Brand ( Jonah
hill), ele desenvolve um so-
fisticado programa de esta-
tísticas para o clube, fazendo
com que ficasse entre as prin-
cipais equipes do esporte nos
anos 80. direção: Bennett Mil-
ler. elenco: Brad Pitt, Jonah
hill, Philip Seymour hoffman.
Streaming: netflix.

O Tigre Branco - Baseado no
best-seller do new York Times,
o Tigre Branco conta a histó-
ria de Balramhalwai (adars-
hGourav) e sua ascensão me-

teórica de aldeão pobre a em-
presário de sucesso, na Índia
moderna. astuto e ambicioso,
nosso jovem herói consegue
se tornar o motorista dos mi-
lionários ashok e Pinky, que
acabam de retornar da amé-
rica. Tendo a sociedade o trei-
nado para uma única função
- a de servir - Balram tornou-
se indispensável aos olhos de
seus ricos patrões. contudo,
após uma noite de traição,
ele entende o quão longe es-
ses senhores estão dispostos
a ir para se protegerem. Pres-
tes a perder tudo, Balram se
rebela contra um sistema
fraudulento e desigual, bus-
cando, de vez, sua autonomia.
direção: ramin Bahrani. elen-

co: adarshGourav, Priyanka
chopra Jonas, rajkummar
rao. Stereaming: netflix.

sÉRiEs

I Know This Much Is True -
em I Know This Much Is True,
dominick (Mark ruffalo) vive
uma relação extremamente
complicada com seu irmão gê-
meo, Thomas Birdsey (Mark
ruffalo). Sofrendo de esquizo-
frenia, Thomas está disposto
a tudo para sair do asilo em
que se encontra, e conta com
a ajuda de dominick para al-
cançar seu objetivo. direção:
derek cianfrance. elenco: Mark
ruffalo, Melissa leo, rob hue-
bel. Streaming: hBo.

Good Omens - o fim do mundo
está próximo e as pessoas se
preparam para o juízo final.
Mas o anjo aziraphale e o de-
mônio crowley não estão nada
animados com o final dos tem-
pos. agora, os dois se unem
para tentar encontrar o anti-
cristo e evitar que o apocalipse
aconteça. direção: neil Gaiman.
elenco: Michael Sheen, david
Tennant, Sam Taylor Buck.
Streaming: amazon Prime.

Bosch - em Bosch, série ba-
seada nos romances do autor
Michael connelly, conhecemos
a história de harry Bosch (Ti-
tusWelliver), um detetive que
trabalha no setor de homicídios
em los angeles. o oficial vê a
sua vida mudar quando ele
passa a ser julgado por atirar
em um suposto serial killer,
precisando também enfrentar
o retorno de um caso arquiva-
do. a série já conta com cinco
temporadas disponíveis. dire-
ção: eric overmyer, Michael
connelly. elenco: Titus Welliver,
Jamie hector, amy aquino.
Streaming: amazon Prime.

Candice Renoir - candice re-
noir é uma série policial cuja
heroína é uma comandante da
polícia que recebe a liderança
de um grupo de ataque ao cri-
me em Sète após quase dez
anos de ausência, durante o
qual acompanhou o seu marido
no estrangeiro e cuidou da
educação dos seus quatro fi-
lhos. elenco: cécile Bois, clara
antoons, raphaël lenglet, Gaya
verneuil, delphine rich, etienne
Martinelli. Streaming: aXn.

O filme ‘Querido Menino’, traz Timothé e Chalamet interpretando o papel do Nic Sheff

tSUPER TELA



Mudanças no
valor do câmbio e
comportamento
do consumidor
são alguns dos
tópicos da agenda
de risco do setor 

Segundo a a 24ª edição da
Pesquisa Global com CEOs da
PwC (24th Annual Global CEO
Survey), os empresários do
agronegócio estão confiantes
com as colheitas dos próximos
três anos. De acordo com a
pesquisa, a perspectiva no
longo prazo, para 77% dos
respondentes, é bem mais só-
lida do que a média brasileira
das demais indústrias (67%),
já que foi um dos que menos
sofreu impacto com a pan-
demia da Covid-19. O índice
de confiança na lucratividade
do segmento para 2021 tam-
bém é maior que a média na-
cional, sendo 53% ante 49%,
respectivamente.  

A pesquisa mostra que
quase 50% dos respondentes
informaram que a empresa
ampliou o quadro de traba-
lhadores nos últimos 12 me-
ses, enquanto, nos demais se-
tores, o acréscimo foi de 31%.
Além disso, 63% dos CEOs do
agronegócio têm expectativa
de realizar mais contratações
no próximo ano, número si-
milar aos demais empresários
(62%). O levantamento ainda
aponta que o foco na auto-
mação (40%), na qualificação
e na reputação como empre-
gador ético e socialmente res-

ponsável (33%) são as prin-
cipais estratégias do agrone-
gócio para a força de trabalho
a fim de aumentar a compe-
titividade da organização. 

De acordo com a CEO Sur-
vey, as ameaças que têm mais
peso na agenda de gestão de
riscos do agronegócio (além
da pandemia) estão relacio-
nadas à volatilidade cambial
(67%), mudanças de compor-
tamento do consumidor
(60%), aumento das obriga-
ções tributárias (57%) e mu-
danças climáticas (47%). O
estudo também aponta que
mais de 50% dos líderes do
setor consideram os mercados
da China e dos EUA como os

mais importantes para o cres-
cimento dos seus negócios.
Ainda de acordo com a pes-
quisa, quase 50% dos líderes
do agronegócio têm maior
foco em reportar os impactos
ambientais, pois está entre
as áreas-chave e de valor para
as companhias. 

Na média nacional, as
prioridades para o bom fun-
cionamento dos negócios, se-
gundo os CEOs do agronegó-
cio, estão relacionadas à edu-
cação e a adaptabilidade da
força de trabalho (67%), à
saúde e o bem-estar da força
de trabalho (57%), a um sis-
tema tributário efetivo (37%)
e à infraestrutura (37%). 

Impacto da pandemia 
Em relação ao impacto da

pandemia no gerenciamento
de riscos, os líderes de agri-
business vão aumentar o foco
na reavaliação de tolerância
ao risco (66%) e na digitali-
zação da função de gestão de
risco (56%) – assim como na
média nacional.  

De acordo com quase 50%
dos respondentes, a pande-
mia está impulsionando in-
vestimentos de longo prazo
no agronegócio, em transfor-
mação digital, cibersegurança
e privacidade de dados. 

Sistema tributário
Como os demais setores,

o agronegócio espera que as
mudanças no regime tribu-
tário tenham maior impacto
na estrutura de custo (87%)
e nas decisões de planeja-
mento e nas obrigações tri-
butárias (73%). 

O agronegócio e a média
nacional percebem as mesmas
ameaças ao seu crescimento.
Contudo, as ameaças preocu-
pam uma parcela maior dos
líderes de agro, sendo as três
principais: incerteza da polí-
tica tributária (73%); aumento
da obrigação tributária (67%);
incerteza política (63%). 

Assim como na média na-
cional, os CEOs do agronegócio
acreditam que um sistema tri-
butário efetivo (77%), emprego

(43%), educação (40%) e in-
fraestrutura (37%) deveriam
ser as prioridades do governo. 

Agronegócio responde por
84,05% do total exportado
por Goiás em abril

No mês de abril, o agro-
negócio foi responsável por
84,05% do total exportado
por Goiás, somando 808,69
milhões de dólares. Os dados
foram divulgados pelo Comex
Stat do Ministério da Econo-
mia e compilados pela Ge-
rência de Inteligência de
Mercado da Secretaria de Es-
tado de Agricultura, Pecuária
e Abastecimento (Seapa). Ao
todo, o Estado registrou
962,15 milhões de dólares
em exportações.

O complexo soja lidera as
exportações do agro com
77,19% do total (624,23 mi-
lhões de dólares), seguido pelo
complexo carnes, com 15,75%
(127,34 milhões de dólares).
Dentro do complexo carnes,
o destaque fica com a carne
bovina (88,53 milhões de dó-
lares) e a carne de frango
(35,58 milhões de dólares).

Também aparecem entre
os destaques na pauta de abril
as exportações de couro (16,18
milhões de dólares), complexo
sucroalcooleiro (9,23 milhões
de dólares), algodão (7,5 mi-
lhões de dólares), milho (5,56
milhões de dólares) e café
(1,31 milhão de dólares).
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Negócios

Segundo a pesqui-
sa, a área foi uma
das menos impac-
tadas pela pande-
mia e, por isso, a
confiança na lucra-
tividade é maior do
que em outras in-
dústrias brasileiras 

Pesquisa revela confiança no
desempenho do agronegócio








