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BC emite moeda,
recompra títulos e
derruba dívida bruta
do setor público
Economia 4

E-commerce
impulsiona
venda no varejo
Vendas pelo e-commerce conti-
nuam em alta no Brasil. Em
abril, houve alta de 17,74% nas
vendas em relação ao mesmo
mês do ano passado. O fatura-
mento do setor também teve
alta de 40,68%. Negócios 17

�
leia nas Colunas

Xadrez: Análises das emendas

no Plano Diretor serão enca-

minhadas para anpálise do pre-

feito Rogério Cruz.

Política 2

Jurídica: Empresa que cancela

plano de saúde não prejudica

ex-empregado, decide a ter-

ceira turma do STJ.

Cidades 10

Quebra de patentes pelo
governo federal em 
meio a pandemia 

AugusTo MouTellA 

Opinião 3

Fé virtual 
na Romaria 
de Trindade
Pelo segundo ano consecutivo, a
tradicional Romaria do Divino Pai
Eterno será realizada em forma-
to on-line entre os próximos dias
25 de junho e 04 de julho.  Ao lon-
go dos 10 dias de evento, a Pre-
feitura de Trindade implantará
seis barreiras sanitárias e edu-
cativas. Cidades 10

Coronavac
ameniza quadro
em abrigo
Investigação realizada pela Se-
cretaria de Saúde de Goiânia
(SMS) concluiu que a vacina Co-
ronavac evitou casos graves de
Covid-19 em abrigo situado na re-
gião Norte da Capital.  O asilo re-
gistrou 11 casos da doença, sen-
do oito em idosos e três em tra-
balhadores. Apenas 2 apresenta-
ram sintomas. Política 6

goiás esTreia
com empate sem
gols na Série B
Diante do Sampaio Corrêa, equi-
pe esmeraldina estreia fora de
casa em jogo pouco movimen-
tado. Goiás teve as melhores
chances na primeira etapa, en-
quanto maranhenses foram su-
periores na segunda. 
Esportes 8

China incentiva produção
de soja na África e ameaça
exportação goiana
A produção e a exportação de soja pela Tanzâ-
nia incentivada pela China em um movimento
de independência da produção americana e bra-
sileira deve acender o alerta de produtores do
grão em Goiás.  O complexo soja (soja in natu-
ra, bagaços, farinhas e óleo de soja) domina as

exportações goianas, representando mais de
35%, de acordo com dados da balança comer-
cial de 2020. A China recebe 44% da produção
de soja goiana, sendo o maior parceiro comer-
cial do estado. O segundo colocado é a Espanha,
com apenas 4,41% e EUA (3,35%). Política 2

As obras do viaduto que dará continuidade à Ave-
nida Leste-Oeste e passará sob a BR-153, entre o Jar-
dim Novo Mundo e Vila Morais, podem durar um
ano, de acordo com a Seinfra. Cidades 9

Viaduto da leste-oeste sob
a br-153 vai levar 1 ano

Essência 13

Carne doce faz show
no terça do teatro

Essência 16

Zé Manoel abre
a 5ª temp do
Toca Brasil

Essência

Apesar das negociações e da possibilidade de filiação de Bolsonaro ao Patriotas, o presidente da sigla em
Goiás, Jorcelino Braga, diz que não é uma filiação “legal” e concorda com a ala do vice-presidente, Ovas-
co Roma, de que a convenção convocada para essa segunda-feira (31), foi “ilegal”. Política 5

Filiação de Bolsonaro ao Patriotas vai parar na Justiça
imbróglio

Obra está orçada em R$ 7 milhões e consiste na construção de duas pistas, com três faixas de rolamento cada lado

Jota Eurípedes

Tigre Muda
o foco para a 
Copa do Brasil
Depois da estreia no Campeona-
to Brasileiro, na última sexta-
feira (28), o Vila Nova volta suas
atenções para outro torneio na-
cional. A Copa do Brasil, onde re-
cebe o Bahia, hoje, às 16h30, no
OBA, pelo jogo de ida da terceira
fase da competição. Esportes 7



A Comissão Temporária da Covid-19 realizou au-
diência remota nesta segunda-feira (31) com o secretá-
rio Especial de Fazenda do Ministério da Economia, Bru-
no Funchal, para discutir o impacto fiscal das medidas
de enfrentamento da pandemia. Durante a reunião, o re-
lator da comissão, senador Wellington Fagundes (PL-MT),
afirmou que há uma certa desorganização no Orçamento
de 2021. Já a senadora Zenaide Maia (Pros-RN) disse que
Funchal, ao argumentar que está ocorrendo uma reto-
mada da atividade econômica no Brasil, parece estar fa-
lando de outro país.

Zenaide defendeu mais investimentos públicos e lem-
brou que o Brasil registrou no primeiro trimestre uma taxa
de desocupação de 14,7% — a maior taxa e o maior con-
tingente de desocupados de todos os trimestres da série his-
tórica iniciada em 2012 pelo Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE). São cerca de 14,8 milhões de pes-
soas em busca de emprego.

A dívida pública não pode ser desculpa para não so-
correr o povo, criticou a senadora.

O presidente da Comissão Temporária da Covid-19, se-
nador Confúcio Moura (MDB-RO), destacou a importância
desse tipo de audiência. Ele observou que a pandemia exi-
ge que os gestores públicos tomem decisões com eficiên-
cia e rapidez.

Bruno Funchal substituiu o ministro da Economia, Pau-
lo Guedes, na audiência desta segunda-feira — a comissão
vem promovendo reuniões mensais com o chefe dessa pas-
ta. Confúcio informou que Guedes vai comparecer à reu-
nião que a comissão fará no final de junho.

Bruno Funchal substituiu Paulo Guedes, nesta segunda-feira
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Comissão discute
impactos fiscais
da pandemia

Raphael Bezerra

A produção e a exportação
de soja pela Tanzânia incenti-
vada pela China em um movi-
mento de independência da
produção americana e brasi-
leira deve acender o alerta de
produtores do grão em Goiás.
Mais de 120 toneladas de soja
vindos do continente africano
chegaram à China na quinta-
feira (27) de maio. O complexo
soja (soja in natura, bagaços, fa-
rinhas e óleo de soja) domina
as exportações goianas, repre-
sentando mais de 35%, de acor-
do com dados da balança co-
mercial de 2020. Para efeito de
comparação, as carnes (de to-
dos os tipos), que aparecem em
segundo, não chegam a 20% da
exportação.

A estabilidade no forneci-
mento de alimentos é uma
preocupação da China há mui-
tos anos. A pandemia intensi-
ficou uma série de alterações
no fluxo comercial global.

Para o superintendente de
Negócios Internacionais do
Governo de Goiás, Edival Jú-
nior, o fluxo comercial global
vem apresentando uma ten-
dência de alteração significa-

tiva que pode impactar a eco-
nomia goiana. Ele aponta que
as relações entre o Governo de
Goiás e o principal parceiro
econômico vem sendo estrei-
tada para evitar possíveis per-
das com a possibilidade de
produção de soja no conti-
nente africano.

“Estamos falando de um
fluxo comercial global com
tendência de alteração. Há
sim que acender a luz e que
vai exigir um jogo diplomáti-
co, uma aproximação maior
com esse parceiro comercial
que é tão relevante, por parte
dos nossos governos. Aqui no
Governo estadual nós mante-
mos uma relação muito pró-
xima com a China e com ou-
tros países que são relevantes
para a nossa pauta comercial
e buscamos diversificar essa
pauta com nossos programas
de capacitação de exporta-
ção”, explica.

A China investe pesado na
presença de empresas e da po-
pulação em território brasi-
leiro com o objetivo de ter
maior independência e de ex-
pansão da influência do país
em território estrangeiro. No
continente africano, essa pre-

sença já é uma realidade há
alguns anos dentro de um
modelo de expansão com mui-
ta intensidade.

A proximidade do conti-
nente africano, em especial
da Tanzânia, que possui liga-
ção direta com o Oceano Índi-
co, pode refletir em menores
custos de operação, facilitando
a parceria comercial entre os
dois países. Além disso, há um
forte investimento do governo
chines em território africano,
em uma busca por segurança
alimentar dos mais de 1.3 bi-
lhão, segundo estimativa de
2019, chineses.

“O custo logístico de uma
eventual produção em mas-

sa de soja ou de outros grãos
na África, mesmo que acon-
teça em um nível de produ-
tividade menor, é uma ques-
tão que a tecnologia e a ciên-
cia vão fazer para se igualar.
E hoje a  China é muito forte
na aplicação da ciência, tec-
nologia e inovação. Há uma
tendência que precisamos
estar atento para fortalecer
os laços com esses clientes
que são tão relevantes para a
nossa pauta comercial”, ar-
gumenta Edival.

Principal parceiro
comercial

A China é o principal par-
ceiro comercial e o maior

destino das exportações goia-
nas. 44% da produção expor-
tada é direcionada a China,
(sem contar Hong Kong e Tai-
wan). O segundo colocado é a
Espanha, com apenas 4,41%.
Países Baixos (3,37%), EUA
(3,35%) e Coreia do Sul (2,8%)
completam o ranking dos cin-
co primeiros.

Quanto às importações, a
China também aparece como o
principal parceiro. Ao todo,
14,17% do que Goiás importa
vem da China, mas, nesse caso,
a diferença para os outros paí-
ses é menor: EUA (11,82%), Ale-
manha (11,46%), Suíça (6,18%)
e Argentina (4,98%). (Especial
para O Hoje)

Mudança do fluxo comercial global deve acender alerta nos agropecuaristas goianos

Principal destino da produção agrícola do
estado, a China incentiva produção de soja
na Tanzânia para reduzir a dependência
comercial com o país 

Análise das Emendas do Plano
Diretor passarão pelo prefeito

O grupo de trabalho responsável por aná-
lise do projeto de revisão do Plano Diretor fará
nesta terça-feira (1), uma apresentação da ava-
liação das emendas feitas a matéria. O proje-
to poderá ser encaminhado para o Conselho
Municipal de Política Urbana (Compur), depois
à Casa Civil e aí ser remetido à Câmara ainda
neste mês de junho para que a tramitação seja
retomada antes do recesso parlamentar pre-
visto para o dia 15 de julho. “Não falta muito.
O Plano Diretor já está en-
cerrado com o grupo de
trabalho, agora tere-
mos uma reunião
amanhã para apre-
sentação do Plano Di-
retor já fechado para
mim e toda equipe.
Vamos pegar todas as
justificativas, toda a
apresentação, tudo o
que foi embutido ou
justificado no Pla-
no estaremos
apoiando, apro-
vando e enviando
para a Câmara”, co-
mentou o prefeito
Rogério Cruz.

Novo relator
Na Comissão Mista da Câmara, há a neces-

sidade de escolha de um novo relator. Na legis-
latura passada ocupava a função o vereador
Cabo Senna (Patriota), No entanto, o parla-
mentar ocupa a presidência do colegiado e já
pensa em nomes para indicar o relatório.

Histórico
O Plano Diretor vigente em Goiânia foi apro-

vado em 2007. Por lei, a revisão deveria ter sido
feita em 2017. No entanto, o projeto ficou dois
anos no Poder Executivo e chegou à Câmara em
julho de 2019. O projeto passou pela CCJ, foi apro-
vado em primeira votação em plenário e chegou
até a Comissão Mista da Câmara. 

Municípios
A Comissão de Organização dos Municí-

pios, do Poder Legislativo goiano, se reúne
nesta terça-feira, 1º, comandada pelo presi-
dente do colegiado, deputado Wagner Neto
(Pros). O trabalho pode resultar na alteração
das divisas de municípios goianos.

Simpósio
O deputado federal e líder do Partido So-

cial Liberal na Câmara, Vitor Hugo (PSL-GO),
promove, durante a Semana do Meio Am-
biente, nos dias 1º e 2 de junho, o Simpósio
“Desafios ao equilíbrio entre a preservação
ambiental e desenvolvimento econômico:
os casos do agronegócio, do saneamento e da
mineração”, que será realizado no Centro Cul-
tural Oscar Niemayer, em Goiânia (GO).

Meio Ambiente
O ministro do Meio Ambiente Ricardo Sal-

les estará em Goiânia nesta terça-feira, para
participar do evento. Salles é investigado pela
Polícia Federal devido à revogação de medi-
das que proibiam a exportação ilegal de
madeira, exoneração de servidores do Mi-
nistério e do Ibama que queriam evitar a fle-
xibilização das regras de envio de produtos
florestais ao exterior.

Participantes
Entre as lideranças bolsonaristas deverão

participar a presidente da Comissão do Meio
Ambiente na Câmara Federal, Carla Zambelli
(PSL). Os ministros das Minas e Energia,
Bento Albuquerque e do Desenvolvimento Re-
gional, Rogério Marinho vão participar do
evento por vídeo.

2 Começa nesta terça-feira (1º) período
para que deputados estaduais apresen-
tem emendas relativas PEC do Teto de
Gastos. Período será de 10 reuniões or-
dinárias da CCJ.
2 Deputados retomam análise de pro-
jeto de lei que autoriza o ingresso de
Goiás ao RRF.

CURTAS
t

Samuel Straioto | xadrez@ohoje.com.br

Xadrez

Produção de soja na África
ameaça exportação goiana
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Quebra de patentes pelo governo

federal em meio a pandemia 

João Guilherme Sabino Ometto

Em 2021, nascerão 140 milhões de crianças no
mundo, sendo 2,5 milhões no Brasil. Já no primeiro
dia de 2021, a Terra recebeu 371.504 habitantes,
os primeiros filhos da década que se inicia. Em
nosso país, foram 6.935. Os dados são do Fundo das
Nações Unidas para a Infância (UNICEF). Multi-
plicam-se, portanto, os desafios e a responsabili-
dade da civilização de prover vida de qualidade
às presentes e às novas gerações, em um cenário
econômico abalado pela Covid-19, que aumentou
a pobreza, empurrando cerca de 150 milhões de
pessoas para patamar abaixo do nível da miséria,
segundo estimativas da ONU.

Os números mostram que, apenas com o cres-
cimento vegetativo de 2,5 milhões de habitantes,
teremos no Brasil um novo contingente equiva-
lente à população de Belo Horizonte (MG). A com-
paração dimensiona a premência de promovermos
amplo processo de inclusão, recuperação de em-
pregos perdidos, geração de novos postos de tra-
balho e retomada do crescimento econômico em
níveis mais elevados do que antes da pandemia.

Temos, assim, compromissos relevantes a se-
rem cumpridos, que incluem, necessariamente,
um plano eficaz de vacinação de nosso povo con-
tra o novo coronavírus, essencial para a nor-
malização plena das atividades. São inadiáveis,
também, as reformas estruturais, como a tribu-
tária e administrativa, fundamentais para des-
travar investimentos, proporcionar mais equilí-
brio fiscal e viabilizar a expansão do PIB. E em
grau compatível com nosso potencial demográ-
fico, de recursos naturais, do agronegócio e de se-
tores industriais e de serviços que, apesar de to-
dos os obstáculos, são bem-estruturados e com-
petentes. É de se esperar, assim, que a Câmara dos
Deputados e o Senado, que contam com novas
mesas diretoras este ano, o Executivo e o Judi-

ciário trabalhem de modo mais sinérgico e as-
sertivo para o bem maior do País.

Afinal, a retomada do crescimento econô-
mico em níveis capazes de resgatar do desa-
lento os cerca de 14 milhões de desempregados
e de prover educação, trabalho digno e melhor
vida às presentes e futuras gerações exigirá po-
líticas públicas eficazes. Temos plenas condi-
ções de vencer os desafios da nova década, pro-
movendo a inclusão socioeconômica dos bra-
sileiros, por meio de um projeto eficaz de de-
senvolvimento sustentado.

Possuímos indústria sólida e meios privilegia-
dos para cultivar alimentos sem desmatar. Somos
um dos líderes mundiais na produção de etanol e
o sétimo país em energia eólica, que agora será im-
pulsionada com a geração off shore. Estamos en-
trando de maneira competitiva na solar e dispomos
de recursos hídricos abundantes. Basta, agora, in-
teligência para trabalhar em um modelo que pro-
teja o ambiente e gere renda para a população.
Numa perspectiva de responsável otimismo, temos
tudo para ser um dos líderes globais na agenda am-
biental e na retomada da economia, respondendo
de maneira muito competente a essas duas de-
mandas prioritárias da humanidade.

Muitos haverão de alegar as dificuldades de se
realizar, em plena pandemia, o que não temos con-
seguido fazer de modo eficiente nas últimas déca-
das. Porém, é nas grandes crises que as nações têm
a oportunidade de de-
monstrar sua verda-
deira capacidade de
mobilização, luta, rea-
ção às adversidades e
poder de superação.
Está na hora de o Bra-
sil tornar-se sujeito de
sua própria história e
protagonista global.

Augusto Moutella Nepomuceno

O Senado Federal aprovou na última quinta-
feira (29) Projeto de Lei que autoriza a quebra de
patentes de vacinas, testes de diagnóstico, medi-
camentos, insumos e equipamentos necessários
para o combate ao COVID-19. A proposta decorre
do apensamento de dois PLs, 12/2021 e 1.171/2021,
e prevê a alteração do artigo 71 da Lei nº 9.279/96,
que regula direitos e obrigações relativos à pro-
priedade industrial. 

O projeto prevê que se o titular da patente não
atender às necessidades de emergência nacional
ou interesse público, ou em caso de estado de ca-
lamidade pública, poderá ser con-
cedida licença compulsória tempo-
rária e não exclusiva para a explo-
ração da patente. Dessa forma, o ti-
tular seria obrigado a transmitir to-
das as informações necessárias à
reprodução do objeto patenteado, in-
cluindo a documentação necessária
para concessão de registro pelas au-
toridades competentes. 

O objetivo principal é licen-
ciar compulsoriamente as vaci-
nas e demais insumos para que
sua exploração não se restrinja
apenas ao titular da patente, au-
mentando a produção de todos
os itens indispensáveis ao combate ao coro-
navírus e consequentemente ampliando sua
oferta à população. 

Do ponto de vista legal, o projeto apresenta-
do se encontra em razoável consonância com o
ordenamento jurídica brasileiro. A Constitui-
ção Federal consagra em seus artigos 5º e 6º, a
saúde como direito basilar, sendo dever do Estado
garantir o acesso universal e igualitário da po-
pulação às políticas públicas de saúde. Também
confere aos autores de inventos industriais pro-
teção às suas criações, nos limites do interesse so-
cial e desenvolvimento tecnológico e econômico
do país, não sendo uma proteção absoluta. 

Assim, ao interpretar sistematicamente a
Carta Magna, percebe-se a legitimidade da ini-
ciativa parlamentar de quebra de patente das va-
cinas e demais insumos necessários para o com-
bate à pandemia, que se traduz em uma verda-
deira espécie de intervenção estatal na pro-
priedade, em especial na seara industrial, em
nome do interesse público e da situação emer-

gencial vivenciada globalmente. 
A proposta também não fere os tratados in-

ternacionais ratificados pelo Brasil, em especial o
acordo TRIPS (Acordo sobre Direitos de Proprie-
dade Intelectual), posto que este permite que os
signatários adotem as medidas necessárias para
proteger a saúde pública e promover o interesse
público em setores de importância vital para o seu
desenvolvimento socioeconômico, desde que
compatíveis com o acordo. Ainda, o próprio
TRIPS prevê a hipótese de uso do objeto da patente
sem a autorização de seu titular, o que reforça a
possibilidade legal da sua quebra ante ao cenário
pandêmico, singularmente caótico, estabelecido

há mais de um ano. 
O texto agora retorna à Câmara

dos Deputados e, se aprovado, tra-
rá um desafio para o Brasil: a cria-
ção, bem como o fortalecimento de
uma estrutura adequada para con-
ferir efetividade à quebra de pa-
tente. No projeto, uma forma de ga-
rantir a exploração eficiente dessas
patentes está na concessão das li-
cenças compulsórias apenas para
instituições públicas, empresas pri-
vadas ou organizações da socieda-
de civil com efetivo interesse e ca-
pacidade econômica para produção
do objeto patenteado.  

Em contrapartida, não serão incluídas na lis-
ta formulada as patentes relacionadas aos pro-
dutos que já tiverem sido objeto de acordos de
transferência de tecnologia, de forma que as va-
cinas Coronavac e Astrazeneca, as mais utiliza-
das no país, não serão contempladas com a que-
bra de patentes. 

O Governo Federal deverá editar regulamento
no prazo de 30 dias contados da publicação da lei
– se aprovada – para o
seu adequado cum-
primento. Enfim, resta
a espera no sentido de
que esta ferramenta
interventiva, ainda
que legal, restará inó-
cua caso não se tenha
uma estruturação
adequada para dar
efetividade aos des-
dobramentos após as
referidas quebras. 

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO

Augusto Moutella Nepo-
muceno, advogado espe-
cializado em gestão ne-
gocial de infraestrutura 

João Guilherme Sabino
Ometto é engenheiro

Ônibus lotados
Os terminais e os próprios ônibus continuam

lotados e a Companhia Metropolitana de Trans-
porte Coletivo (CMTC) não tem uma ação de ime-
diato para resolver este problema. O ideal seria
que novas frotas de veículos fossem adicionadas,
principalmente àquelas que possuem maior de-
manda, como é o caso dos ônibus que passam pela
Região Noroeste da Capital. Muitos de nós preci-
samos ir trabalhar nos dias úteis, mas temos que
ficar mais de duas horas nos pontos de ônibus es-
perando. A população está sendo a mais prejudi-
cada, uma vez que não pode ter passageiros em
pé. Além disso, todos estão mais expostos ao Co-
ronavírus. Os patrões não querem saber e após o
escalonamento de horário não houve uma mu-
dança significativa e nem vai ter se não houver
mais ônibus circulando. 

Gleice Anacleto
Goiânia

Cruzadas
Encontrei meu passatempo favorito pra ma-

tar o tempo durante a pandemia: palavras cru-
zadas! Desde criança, sempre gostei dessa ati-
vidade, mas com o tempo acabei perdendo o há-
bito. Agora, anos depois, readquiri o hábito e ele
está sendo muito importante para que eu possa
treinar o meu vocabulário e também a minha
memória de verbetes e de gramática. É engraçado
como a gente acaba perdendo algumas tradições
devido à explosão digital que vem nos assolan-
do nesses últimos anos, mas acho que é impor-
tante mantermos algumas. 

Giovana Marçal
Goiânia

{
Nós sabemos o
quanto esse evento é
importante, mas é
preciso respeitar e
também não colocar
vidas em risco. Ainda
estamos em uma
pandemia que não
sabemos controlá-la

Ronaldo Caiado (DEM) sobre a Ro-
maria do Divino Pai Eterno que será
realizada, pelo segundo ano conse-
cutivo, de forma virtual para evitar
a disseminação do novo coronaví-
rus. Tema da festa é “Pai eterno,
diante de vós, somos todos irmãos”,
que busca refletir sobre pandemia
de Covid-19 e urgências humanas.

Resposta aos filhos 
da nova década

@jornalohoje
É muita responsabilidade, então, claro,
grandes produtores que desmataram nosso
solo migraram para outras terras ,dinheiro é
maior que amor a pátria, levaram suas ex-
periências, o Brasil precisa entender, a pen-
sar a longo prazo ,que ele gigante enquanto
tem o que oferecer, de que forma oferecer,
tratar respeitosamente seus parceiros inde-
pendente de quem no momento tem o vo-
lante nas mãos, os interesses são diversos,
comerciais, não podemos agir como paro-
quianos, pequenos. 

Ricardo Simões

@ohoje
“Ninguém morre de outras causas mais im-
pressionante”, comentou o internauta
sobre o número de mortes provocados
pela Covid-19 em goiás.

Karlos Sousa

@jornalohoje
"Covidinho", "Cloroquito" e "Cepa Amé-
rica": Copa América no Brasil é criticada
com memes.
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A coleção de dados sobre o desempenho
até abril deste ano das contas do setor público
consolidado, incluindo governo federal, Ban-
co Central (BC), Previdência, Estados, muni-
cípios e estatais, ajuda a desconstruir o dis-
curso montado pela equipe econômica para
converter corações e mentes rumo a uma
agenda ultraliberal de desmonte do Estado.
Em primeiro lugar, ao contrário da retórica
do fim do mundo, os números mostram
uma redução relativamente importante da dí-
vida bruta do governo geral, explicada em
parte por um mero avanço nominal do Pro-
duto Interno Bruto (PIB) estimado pelo BC
para o período de 12 meses encerrado em
abril deste ano e pelo resgate de parte da-
quela dívida, sustentado – rufem os tambo-
res – por emissões de moeda.

Para ser mais claro, os números mostram
a relação óbvia entre crescimento da eco-
nomia (mesmo que estimado e meramente
nominal) e redução proporcional da dívida
em relação ao PIB. E, de quebra, ainda per-
mitem concluir que as emissões de moeda
estão vetadas somente quando se trata de so-
correr a população da miséria e da fome. A
dívida recuou 1,17% entre fevereiro e abril
deste ano, saindo de R$ 6,744 trilhões para
R$ 6,665 trilhões, num corte de R$ 78,969 bi-
lhões em apenas dois meses. Na comparação
com o PIB previsto pelo BC, a fatia da dívi-
da bruta baixou de 89,95% para 86,66%, ou
seja, 3,29 pontos a menos.

Uma parte proporcionalmente menor
desse ajuste para baixo refletiu a revisão das
previsões do BC para o PIB, que saiu de R$

7,498 trilhões em fevereiro para R$ 7,691 tri-
lhões em abril, numa “correção” de R$
193,189 bilhões. Pode-se creditar esse “cres-
cimento” à dose extra de otimismo endossada
pela equipe econômica quando avalia as
perspectivas para a economia neste ano. Mes-
mo assim, e mais uma vez, esses números dei-
xam claro a relação evidente entre as duas
variáveis: quando o PIB sobe e a dívida dei-
xa de crescer (e mesmo recua, como agora),
a relação entre os dois indicadores cai.

Negacionismo econômico
Isso significa que o País jamais esteve

condenado a desabar num abismo fiscal,
com perda total da confiança de empresários
e do mercado financeiro, fuga em massa de in-
vestidores, retração econômica e inflação
em disparada. Faltam disposição e compe-
tência para enfrentar a crise instalada na eco-
nomia, já que isso exigiria a reversão total da
política econômica em curso, com abandono
das medidas de desmantelamento do setor pú-
blico e a retomada de políticas para comba-
ter o desemprego, elevar a renda das famílias,
estimular o consumo e os investimentos. As
reformas não vão permitir a recuperação da
capacidade de crescimento da economia bra-
sileira. Ao contrário. As reformas da Previ-
dência e trabalhista afetaram de forma ne-
gativa a renda, a primeira ao achatar apo-
sentadorias e pensões e a segunda, ao redu-
zir drasticamente o poder de negociação dos
trabalhadores e de seus sindicatos (numa di-
reção contrária a que vem sendo seguida pelo
governo Joe Biden, nos Estados Unidos).

2 Num exercício hipotético,
imaginando que o PIB tivesse
se mantido, nos 12 meses ter-
minados em abril, no mesmo
nível observado em fevereiro,
a relação entre dívida e o to-
tal de riquezas produzidas
pelo País teria recuado de
quase 90,0% para 88,9% (2,24
pontos a menos), por efeito
principalmente do resgate
pelo BC de títulos em circu-
lação no mercado.
2 Todos os dias, o BC com-
pra e vende títulos no mer-
cado financeiro, seja para
injetar ou retirar dinheiro de
circulação e manter os juros
básicos dentro da meta esta-
belecida pelo Comitê de Po-
lítica Monetária (Copom),
seja para segurar ou estimu-
lar a atividade econômica.
Em março e abril, o BC re-
comprou R$ 136,386 bilhões
da dívida bruta. E teve que
emitir moeda para resgatar
esses papéis, utilizando par-
te de suas reservas estacio-
nadas na conta única do Te-
souro Nacional.
2 Em março, o saldo da-
quela conta estava em R$
1,640 trilhão (21,7% do PIB) e
foi reduzido em pouco mais
de 8,0% em abril, para menos
de R$ 1,509 trilhão (19,6% do
PIB). Ou seja, em apenas um
mês o BC sacou de sua conta
no Tesouro algo como R$
131,470 bilhões, perto de 1,7%

do PIB. Esse valor representa,
apenas para comparação,
quase 40,0% de todo o auxílio
emergencial pago pelo Te-
souro entre abril e dezembro
do ano passado.
2 Em março e abril, ainda,
as operações de compra e
venda de títulos públicos fe-
derais, realizadas pelo BC, re-
sultaram numa emissão lí-
quida de moeda próxima a R$
126,627 bilhões (algo como
1,65% do PIB previsto pela
instituição). Ou seja, uma par-
te relevante da queda da dí-
vida pública nos dois últimos
meses pode ser explicada pela
emissão pura e simples de
moeda, numa decisão do BC.
2 Na mesma nota distri-
buída à imprensa, o BC atua-
lizou suas projeções para os
indicadores das “elasticida-
des” das dívidas líquida e
bruta do setor público. Em
português, numa tradução
aproximada, o BC revisou o
impacto de algumas variá-
veis sobre o saldo daquelas dí-
vidas. Assim, conforme a au-
toridade monetária, a cada
ponto porcentual de alta da
taxa de câmbio correspon-
deria a uma redução de R$
11,3 bilhões na dívida líquida
(já que o País é um credor lí-
quido no mercado interna-
cional, ou seja, tem mais cré-
ditos a receber do que dívidas
a pagar lá fora), mas resulta-

ria em elevação de R$ 7,9 bi-
lhões na dívida bruta.
2 Uma redução da taxa bá-
sica de juros em um ponto de
porcentagem representaria
redução de R$ 32,5 bilhões
para a dívida líquida e queda
de R$ 31,3 bilhões para a dí-
vida bruta, caso aquela di-
minuição fosse mantida ao
longo de 12 meses. O merca-
do passou a apostar num au-
mento dos juros básicos para
5,75% até o final deste ano,
ou seja, 3,75 pontos porcen-
tuais maior do que os 2,0%
que vigoraram até março. Se
a taxa for mantida pelos 12
meses seguintes, o impacto
sobre a dívida bruta seria
de R$ 117,4 bilhões, aproxi-
madamente, com impacto de
quase 14,0% sobre o resulta-
do nominal do setor público
acumulado entre maio de
2020 e abril deste ano.
2 Um aumento de um pon-
to nos índices de preços, por
sua vez, faria a dívida bruta
crescer R$ 2,4 bilhões em
ano. Na estimativa dos mer-
cados, a inflação oficial de-
verá subir de 3,42% em 2020
para 5,31% neste ano. Desde
que a taxa se mantenha du-
rante todo um ano, o que
não parece ser provável, a dí-
vida sofria elevação de R$
23,4 bilhões. Quer dizer, o
estrago causado pela alta dos
juros seria cinco vezes maior.

Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

BC emite moeda, recompra títulos e
derruba dívida bruta do setor público

As contas públicas registraram saldo positivo em abril
pelo segundo mês seguido, segundo dados divulgados
pelo Banco Central (BC). O setor público consolidado, for-
mado por União, estados e municípios, apresentou su-
perávit primário de R$ 24,255 bilhões no mês passado,
o maior resultado positivo para o mês da série históri-
ca do BC, iniciada em dezembro de 2001.

O resultado primário é formado pelas receitas menos
os gastos com juros, sem considerar o pagamento de ju-
ros da dívida pública. Assim, quando as receitas supe-
ram as despesas, há superávit primário.

Em abril de 2020, houve déficit primário de R$ 94,303
bilhões, devido aos gastos extraordinários necessários
para o enfrentamento da pandemia de covid-19.

Segundo o chefe do Departamento de Estatísticas do
BC, Fernando Rocha, essa mudança no resultado em re-
lação a igual mês do ano passado deve se repetir nos pró-
ximos meses. Isso acontece porque o resultado do ano
passado foi impactado por aumento de despesas públi-
cas para enfrentar a pandemia, recessão econômica e
adiamento de pagamento de impostos.

No primeiro quadrimestre, houve superávit primá-
rio de R$ 75,841 bilhões, contra o déficit de R$ 82,583 bi-
lhões, de janeiro a abril de 2020.

Em 12 meses, encerrados em abril, as contas acumu-
lam déficit primário de R$ 544,526 bilhões, o que cor-
responde a 7,08% do Produto Interno Bruto (PIB), a soma
de todos os bens e serviços produzidos no país. Em de-
zembro, essa porcentagem era de 9,44% (R$ 702,950 bi-
lhões), devido aos déficits causados pela pandemia.

A meta para o déficit primário do setor público con-
solidado é de R$ 250,89 bilhões este ano.

Resultado mensal
No mês passado, o Governo Central (Previdência, Ban-

co Central e Tesouro Nacional) apresentou superávit pri-
mário de R$ 16,265 bilhões. Os governos estaduais tam-
bém contribuíram para o resultado positivo no mês pas-
sado e registraram superávit de R$ 5,528 bilhões. Os go-
vernos municipais apresentaram saldo positivo de R$
1,444 bilhão.

As empresas estatais federais, estaduais e municipais,
excluídas as dos grupos Petrobras e Eletrobras, tiveram su-
perávit primário de R$ 1,019 bilhão no mês passado.

Despesas com juros
Pela primeira vez no mês de abril, o resultado de ju-

ros apresentou receita maior do que as despesas. Em
abril deste ano, houve receita líquida R$ 5,711 bilhões.
Na série histórica do BC, iniciada em dezembro de 2001,
o único mês em que tinha registro de receita líquida era
março de 2016 (R$ 648 milhões).

Em abril de 2020, foi registrada despesa líquida de R$
21,517 bilhões.

Segundo o BC, contribuiu para essa evolução o re-
sultado das operações de swap cambial no período (ga-
nho de R$ 30,4 bilhões em abril de 2021 ante perda de
R$ 8,3 bilhões em abril de 2020).

O swap cambial é a venda de dólares no mercado
futuro. Os resultados dessas operações são transferi-
dos para o pagamento dos juros da dívida pública,
como receita, quando há ganhos, e como despesa, quan-
do há perdas.

“O Brasil tem uma dívida líquida, ou seja, a dívida é
maior que ativos, de forma que o esperado é que o Bra-
sil pague os juros todos os meses. As exceções são mui-
to raras”, explicou Rocha.

Em 12 meses, os juros nominais (despesa líquida) al-
cançaram R$ 282,7 bilhões (3,68% do PIB).

Dívida pública
A dívida líquida do setor público (balanço entre o to-

tal de créditos e débitos dos governos federal, estaduais
e municipais) chegou a R$ 4,655 trilhões em abril, o que
corresponde a 60,5% do PIB. Em março, o percentual da
dívida líquida em relação ao PIB estava em 61,1%.

A dívida bruta do governo geral (DBGG) – que con-
tabiliza apenas os passivos dos governos federal, esta-
duais e municipais – chegou a R$ 6,665 trilhões ou 86,7%
do PIB, contra 88,9% no mês anterior, quando a dívida
bruta chegou no maior percentual da série histórica do
BC, iniciada em dezembro de 2006. (ABr)

Foi o segundo mês seguido de superávit primário

Ministério das Comunicações
reajusta tarifas dos Correios

BALANÇO

Econômica
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Contas públicas
têm superávit
recorde de 
R$ 24,2 bilhões 
em abril

O Ministério das Comuni-
cações reajustou a tarifa dos
serviços postais e telegráficos
nacionais e internacionais
prestados exclusivamente pe-
los Correios. A correção média
autorizada para este ano é de
4,2915% para serviços nacio-
nais e internacionais. O valor
corresponde ao Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA) do período de ja-
neiro a dezembro de 2020.

A portaria publicada on-
tem (31) criou uma tabela de
preços com base no peso do
produto e de acordo com o
país e localização do envio e
destino. A nova tabela incidirá
nos serviços como carta, tele-
grama, malote e Franquea-
mento Autorizado de Cartas
(FAC) da Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos (ECT).

O primeiro porte, para cor-
respondências de até 20 gra-

mas, da carta e aerograma na-
cional, passou para R$ 2,12.
As cartas e cartões postais in-
ternacionais na modalidade
econômica passam a custar R$
1,74 na primeira faixa

Já o telegrama nacional re-
digido pela internet passa a cus-
tar R$ 8,90 por página. O fona-
do ficará em R$ 10,74. Os pro-
dutos como Sedex, PAC e Mala
Direta não tiveram alterações na
tabela de preços. (ABr)
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Dayrel Godinho 

O anúncio da filiação do
senador e filho do presidente
da República Flávio Bolsonaro
ao Patriotas é o presságio de fi-
liação do presidente da Repú-
blica, Jair Bolsonaro (sem par-
tido), que também está em ne-
gociação com o presidente do
partido, Adilson Barroso.  

Apesar das negociações e da
possibilidade de filiação, o pre-
sidente do Patriotas em Goiás,
Jorcelino Braga, diz que não é
uma filiação “legal” e concorda
com a ala do vice-presidente,
Ovasco Roma, de que a conven-
ção convocada para essa se-
gunda-feira (31), era uma con-
venção “ilegal”. “Foi um ato con-
vocado pelo presidente da Re-
pública, que utilizou de subter-
fúgios e que não deveria ter
prosperado”, referiu-se Jorcelino
ao pedido de nulidade da con-
venção, porque “foi um edital
que está repleto de nulidades”.  

O representante do Con-
selho Nacional do Partido,
Ovasco Roma, fez um pro-
nunciamento contrário à con-
vocação da convenção, que
tem o objetivo de “entregar o
Patriota à família Bolsona-
ro”. “Ele [Adilson] convocou
de forma sorrateira, está re-
pleto de nulidades. Para con-
seguir votos, trocou nomes de
membros do diretório. Isso
tudo causou espanto e revol-
ta”, afirmou Ovasco. 

Candidato ao governo 
O Patriota conta hoje com

um representante na Câmara
Federal, o deputado Alcides
Rodrigues, o deputado esta-
dual Amauri Ribeiro na As-
sembleia Legislativa de Goiás
(Alego), o presidente da Câ-
mara Municipal, Romário Po-
licarpo, e o vereador Cabo
Senna representam a sigla,
que está construindo uma can-
didatura ao governo de Goiás,
do ex-prefeito de Trindade Jâ-
nio Darrot.  

O postulante diz que está
construindo a sua candidatura,
independente da filiação da
Família Bolsonaro, e diz estar
aguardando os acontecimen-
tos, para saber qual será a de-
finição, tanto a nível nacional,

quanto a nível estadual.  

Pontos positivos 
Jânio avalia que a candida-

tura tem pontos positivos e ne-
gativos, mas que há alguns
pontos que podem ser consi-
derados favoráveis, como a
chegada de um líder conser-
vador que terá um grande re-
flexo no Estado de Goiás, que é
um Estado conservador e vota
em candidatos “de centro-di-
reita / centro”, “basta ver o re-
sultado das eleições a nível
municipal e estadual.  

“Se confirmar a filiação,
pode ser um ponto favorável
muito bom para o partido,
que terá um número maior de
deputados e pode ser uma
questão muito boa para um
partido, que é pequeno, mas
precisamos aguardar”, pon-
dera o patriota, que diz aguar-
dar o posicionamento de Jor-
celino Braga.

Segundo ele, o presidente
não aceitaria uma interferên-
cia, mas ele está tranquilo
quanto ao que vai acontecer,
seja com uma candidatura co-
lada na do presidente, seja
com sem a possibilidade de
uma candidatura própria den-
tro do partido.  

“Até que aconteça diferente,
a gente está trabalhando para
construir uma candidatura nos-
sa para 2022, com o presidente
da República, ou não. Terá pon-
tos negativos e positivos [ter
uma candidatura ao governo
pelo mesmo partido de Bolso-
naro], mas vai depender de
como o partido vai se interessar
aqui no Estado. Temos que es-
perar”, comentou o patriota. 

Apesar da situação confli-
tuosa dentro do Patriotas, tan-
to em Goiás, quanto a nível na-
cional, há a possibilidade da
chegada de novos adeptos den-
tro da sigla a nível estadual, e
podem eleger mais nomes na
Câmara Federal e na Alego,
que segundo Jânio Darrot, for-
talece muito a Sigla no Estado. 

Os dois principais novos fi-
liados que podem aderir à sigla
são o deputado federal Vitor
Hugo (PSL), que é líder do PSL
na Câmara Federal e é um dos
principais adeptos do presi-
dente da República em Brasília
e o ex-deputado federal Fábio
Sousa (sem partido). Eles obti-
veram, respectivamente, 31
mil e 67 mil votos, nas últimas
eleições para deputado federal.  

Fábio Sousa foi candidato
a deputado federal pelo PSDB
e avalia se filiar à mesma si-
gla em que o presidente da
República estiver filiado para
concorrer às eleições de 2022.
Ele, porém, adota cautela e
diz que “não é algo definiti-
vo” a decisão, mas que sua
ida ao Patriota, caso se con-
firme a filiação de Bolsonaro,
“é um caminho a se conside-
rar”, mesmo em um partido
que é considerado menor,
onde o seu caminho para re-
tornar à Brasília será mais di-
ficultoso, principalmente na
formação da legenda”.  

“Tenho, graças a Deus, uma

grande abertura no Planalto e
realmente acredito que o Bra-
sil está cada vez mais politiza-
do. É importante que os mais
ajuizados tomem lado contra
um mau maior”, pontuou. 

O deputado federal Vitor
Hugo não respondeu à re-
portagem até o fechamento
desta matéria. 

Fortalecer o presidente 
O quarto colocado nas elei-

ções de 2020 para a prefeitu-
ra de Goiânia, o empresário
Gustavo Gayer (DC), que teve
45 mil votos, também é lem-
brado quando se fala na de-
fesa do presidente da Repú-
blica. Gayer é integrante da
Frente Conservadora de Goiâ-
nia e é um dos principais no-
mes bolsonaristas na capital e
está entre os nomes que po-
deria se filiar ao Patriota.  

Apesar de ser lembrado,
Gayer cita que mesmo em
meio às negociações do pre-
sidente com outras siglas, ha-
verá um grande bloco para
apoiar o presidente. Por isso
o democrata cristão avalia
que o presidente vai precisar
de muitos partidos para de-
fender ele em Brasília. “Ainda
não decidi qual vai ser o meu
caminho nas eleições de 2022,
mas não tenho a intenção de
sair do meu partido. Precisa-
mos fortalecer a base”, co-
menta Gayer. 

Novos filiados podem
aderir ao Patriota

A sondagem existe
e foi intensificada
na última segunda-
feira, após o
anúncio da filiação
do senador e filho
do presidente
Flávio Bolsonaro 

Filiação de Bolsonaro ao
Patriotas para na Justiça

Presidente da
sigla em Goiás
entrou com
ação na Justiça
para evitar a
filiação do
Presidente no
Patriotas

Fora disso, pode ocorrer improbidade administrativa para mandatários públicos.

Publicidade 

legal 
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Esplanada
Leandro Mazzini | reportagem@colunaesplanada.com.br

Estratégia do clã
A família Bolsonaro utiliza uma táti-

ca eficiente de coalizão política há duas
décadas, e isso pavimentou o caminho do
clã ao Poder nacional desde o Rio de Ja-
neiro até Brasília. O patriarca e os três fi-
lhos mandatários se distribuem em fi-
liações por diferentes partidos. Com sig-
nificativo saldo eleitoral de cada um de-
les, isso consolida o grupo na negociação
eleitoral a cada pleito. Não será diferen-
te em 2022, quando o presidente Jair Bol-
sonaro (ainda sem partido), tentará a ree-
leição. A filiação do filho e senador Flá-
vio ao Patriota, anunciada ontem, é ape-
nas parte de um plano maior. O deputa-
do federal Eduardo está no PSL paulista,
e o vereador Carlos no Republicanos do
Rio de Janeiro. O presidente da Repúbli-
ca negocia com o PRTB, PP e Aliança – ex-
partido da Mulher Brasileira. 

Coalizão familiar
Se Bolsonaro fechar com um dos três

partidos com os quais conversa, a fa-
mília entra em 2022 controlando qua-
tro legendas para o front das articula-
ções nacionais.

Aliás..
.. O PTB dará o vice ao presidente na

chapa, já citamos. Bolsonaro quer um ge-
neral filiado. A conferir.

Herdeiro
O advogado Gabriel Vargas, de Bra-

sília, bisneto do presidente Getúlio Var-
gas, filiou-se ao PTB – fundado pelo bi-
savô há 76 anos. Ainda estuda se sairá
candidato. 

Raios X da urna
A Comissão do Voto Auditável (a PEC

135/19) acaba de requerer ao Tribunal Su-
perior Eleitoral informações sobre os
custos programados para a eleição do ano
que vem, assim como como está trei-
nando pessoal e o número de urnas ele-
trônicas a serem utilizadas no pleito. 

Impressoras
O requerimento destaca para o TSE

“Informar, ainda, os modelos das urnas
que são compatíveis com o módulo de im-
pressão”. Pedido feito com base na Lei de
Acesso à Informação. 

No alambrado
O técnico de futebol Vanderlei Lu-

xemburgo procura partido para se filiar
e disputar o Senado por Tocantins. Dono
de uma retransmissora de TV local, diz a
amigos ter cacife. 

Frete SP-DF
Após mais de 10 anos com base eleitoral no

interior paulista, o deputado federal Rober-
to de Lucena (Podemos) quer mudar o título
de eleitor para Brasília. 

Agindo
O Partido Trabalhista Cristão (PTC), ex-PRN

presidido por Daniel Tourinho, trocará de
nome para AGIR 36, de olho na filiação do Go-
vernador do DF, Ibaneis Rocha. 

Desafio duplo
O jornalista Oswaldo Eustáquio vai ser lan-

çado ao Senado pelo PTB do Paraná. Missão
dada por Roberto Jefferson. Há dois obstá-
culos, hoje. Ele mora em Brasília – onde
cumpre prisão domiciliar no inquérito do STF
contra supostos ataques à Corte e aos minis-
tros – e continua numa cadeira de rodas. Faz
tratamento de fisioterapia para recuperar mo-
vimentos das pernas após acidente na breve
passagem pelo presídio.

Sem fumaça
A AGU está na expectativa de que se

iniciem em breve as audiências no Judi-
ciário sobre a ação civil pública impe-
trada, em 2019, na 1ª Vara Federal de Por-
to Alegre contra as maiores fabricantes
de cigarro que operam no Brasil, a Sou-
za Cruz e a Philip Morris. Mais de 400 pes-
soas morrem vítimas do tabagismo no
Brasil, segundo dados do SUS. Ontem foi
Dia Mundial Sem Tabaco. 

Raphael Bezerra

Investigação realizada
pela Secretaria de Saúde de
Goiânia (SMS) concluiu que a
vacina Coronavac evitou ca-
sos graves de Covid-19 em
abrigo situado na região Nor-
te da Capital. O asilo, onde
moram 18 idosos e traba-
lham 12 pessoas, registrou 11
casos da doença, sendo oito
em idosos e três em traba-
lhadores. Somente uma ido-
sa apresentou coriza e um
trabalhador teve dores de
cabeça, o restante está as-
sintomático. Idosos e traba-
lhadores que testaram posi-
tivo estão isolados e as visi-
tas ao abrigo suspensas.

Todos tomaram a vacina
Coronavac no início do ano,
fato que a equipe de Vigilân-
cia Epidemiológica da SMS
atribui à forma leve da doen-
ça. "Isso mostra que a vacina
teve uma eficácia acima de
50%, pois menos da metade
teve a Covid-19 e praticamente
sem sintomas" , comemora a
diretora de Vigilância Epide-
miológica de Goiânia, Grécia
Pessoni, reforçando que a va-

cina é a forma mais eficaz de
prevenção à doença.  

Neste fim de semana, a
equipe que acompanha o caso
voltou ao abrigo para realizar
exames que vão identificar a
presença de anticorpos. O san-
gue também será usado para
estudo de sequenciamento ge-
nético que apontará qual foi a
cepa que infectou o grupo.

Vacinação de
profissionais da Educação

Mais de 11 mil profissio-
nais que atuam na Educação
Infantil de Goiânia já foram
vacinados contra a covid-19. A
campanha de imunização
para esse grupo começou na

última quinta-feira (27/5) e
teve o ponto máximo no últi-
mo sábado (29/5), quando a
Prefeitura realizou uma força-
tarefa para vacinar professo-
res, merendeiros, adminis-
trativos, auxiliares e agentes
educacionais. 

O agendamento para a va-
cinação deste grupo está dis-
ponível pelo aplicativo Pre-
feitura 24h e todos trabalha-
dores da Educação Infantil,
tanto da rede pública quanto
privada, com 18 anos ou mais
e que atuam na capital, po-
dem receber a vacina. 

De acordo com a Secreta-
ria Municipal de Saúde
(SMS), conforme novas doses

do imunizante forem che-
gando na capital o atendi-
mento será ampliado até que
todos os profissionais da Edu-
cação estejam completamen-
te imunizados. 

O secretário de Educação da
capital, professor Wellington
Bessa, ressalta a importância
da vacinação. “Seguimos acom-
panhando o avanço da vaci-
nação e esperamos que a cam-
panha seja estendida o mais rá-
pido possível para os traba-
lhadores do ensino funda-
mental I e II até que todos da
rede estejam protegidos e pron-
tos para uma nova etapa da
Educação”, pontua. (Especial
para O Hoje)

Idosos e
trabalhadores que
testaram positivo
estão isolados e as
visitas ao abrigo
suspensas

Presidente da Câmara defendeu o fatiamento da matéria

A reforma tributária não deverá ser grande, mas
melhorará o sistema de cobrança e de arrecadação de
tributos no país, disse ontem (31) o presidente da Câ-
mara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). Em debate
promovido pela Confederação Nacional da Indústria
(CNI), ele voltou a defender o fatiamento da propos-
ta em textos que começarão a ser discutidos no Con-
gresso Nacional. Na avaliação de Lira, o desmembra-
mento da proposta de reforma tributária deverá au-
mentar as chances de aprovação de algum trecho. “A
reforma tributária possível não pode ser a maior, mas
será melhor do que o sistema atual. Temos que fazer
a melhor reforma possível, não a maior reforma tri-
butária impossível”, declarou.

Lira também defendeu a aprovação da reforma ad-
ministrativa, cujo texto foi recentemente aprovado pela
Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. O presi-
dente da Câmara reiterou que a proposta vale apenas
para os futuros servidores federais e que nenhum direito
dos trabalhadores atuais será retirado.

Apesar do acordo para o fatiamento da reforma tri-
butária, o presidente da Confederação Nacional da In-
dústria (CNI), Robson Andrade, defendeu uma reforma
tributária ampla. Andrade pediu que a proposta englo-
be a modernização de todos os impostos federais, esta-
duais e municipais. (ABr)

Reforma
Tributária será
a possível, diz
Arthur Lira

Coronavac ameniza gravidade de
Covid-19 em abrigo de Goiânia 

11 casos da
doença foram
registrados no
abrigo e
apenas uma
idosa
apresentou
coriza
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Breno Modesto

Quatro dias após estrear
com empate na Série B do
Campeonato Brasileiro, o Vila
Nova volta suas atenções para
outro torneio nacional. Isso
porque, às 16h30, o time co-
mandado pelo técnico Wag-
ner Lopes recebe, no Estádio
Onésio Brasileiro Alvarenga,
o Bahia, pelo jogo de ida da ter-
ceira fase da Copa do Brasil.

Na visão do comandante
vilanovense, será um jogo ten-
so e nervoso, pois o Tricolor
Baiano possui uma equipe for-
te e, portanto, é preciso que
seus jogadores fiquem o mais
próximo possível do erro zero
ao longo dos primeiros 90 mi-
nutos do mata-mata.

“Sabemos da força do Ba-
hia, com seus jovens talentos,
jogadores de força, de veloci-
dade, jogadores experientes.
Estamos buscando, sistemati-
camente, melhorar nosso time
em todos os quesitos. É claro
que será um jogo tenso, ner-
voso. Vamos ter que estar per-
to do erro zero para buscar
um bom resultado. Mas eu
confio muito nos nossos jo-
gadores, na valentia e na raça
deles, na organização que a
gente tem passado. Então, es-
peramos fazer um bom jogo.
É óbvio que o duelo indivi-
dual vai ser importante, mas
fizemos uma boa preparação
e os nossos jogadores sabem
o que precisam fazer”, disse
Wagner Lopes.

O treinador lembrou que
por ser uma competição mata-
mata, a Copa do Brasil é dife-
rente de um Brasileirão e que,
às vezes, quem joga melhor
nem sempre sairá de campo
com a vitória. 

“Uma Copa do Brasil é di-
ferente do Campeonato Brasi-
leiro. É um campeonato onde
você pode estar num dia feliz
e o adversário, não. Então,
quem joga melhor, nem sem-
pre vence o jogo. Então, é en-
trar concentrado e fazer o me-
lhor dentro de nossa casa”,
completou Wagner Lopes. 

Quem também espera por
dificuldade diante do Bahia é
o atacante Kelvin. Porém, o
atleta lembra que este é ape-
nas o primeiro jogo, que ainda
terá o jogo da volta e, portan-
to, nada vai ser definido nes-
ta terça-feira (1).

“Já passamos por um ad-
versário muito difícil, de pri-

meira divisão, que era o Ju-
ventude. E, agora, vem o Bahia.
Vai dificultando cada vez mais.
Sabemos que a equipe deles é
muito forte e que eles têm
uma boa equipe. O ataque de-
les é muito rápido, muito for-
te. Conheço alguns jogadores
de lá. Já joguei com o Gilberto,
que está em grande fase. Sa-
bemos das capacidades deles.

Mas também estamos em um
bom momento. Então, acho
que vai ser um grande duelo.
Queremos fazer nosso papel de
mandante, é claro. Mas sabe-
mos que vai ser um jogo mui-
to difícil e muito truncado. É
um jogo de inteligência. Nada
vai se resolver hoje. Ainda tem
o jogo lá”, comentou Kelvin.
(Especial para O Hoje)

Depois da Série B,
o Tigre muda o
foco momentâ-
neo para a Copa
do Brasil

A Copa América passou por
mudanças drásticas nos últi-
mos dias, a competição que
inicialmente seria realizada
na Argentina e Colômbia, está
próxima do nosso país. O mi-
nistro da Casa Civil, Luiz
Eduardo Ramos, afirmou on-
tem que ainda não há confir-
mação de que o Brasil sediará
a edição deste ano da Copa
América. Durante a tarde des-
ta segunda, a Conmebol che-
gou a publicar nas redes so-
ciais e chegou a agradecer o
presidente Jair Bolsonaro por
“abrir as portas”, mas após
indefinições em relação às ci-
dades sedes e Centros de Trei-
namentos para as seleções, a
decisão ficou para hoje.

Rapidamente alguns esta-
dos se pronunciaram. Per-
nambuco, Rio Grande do Nor-
te, Minas Gerais e Rio Grande
do Sul se negaram a receber os
jogos, enquanto São Paulo, Ba-
hia, Amazonas e Mato Grosso
se colocaram à disposição, as-
sim como Adson Batista, pre-
sidente do Atlético Goianiense,
fez com o estádio Antônio Ac-
cioly. O estado de Goiás, através
da Secretaria de Comunica-
ção, informou que não foi con-
tatado sobre o torneio.

“O Estádio Antônio Accioly
está à disposição da @CON-
MEBOL para a disputa da Copa
América 2021. Nós temos o Go-
vernador Ronaldo Caiado e o
Prefeito Rogério Cruz para en-
tenderem os inúmeros benefí-
cios da disputa de um cam-
peonato de grande porte em

nosso estado!”, destacou Adson
Batista nas redes sociais.

O estádio conhecido como
“Castelo do Dragão”, passou
por reformas recentemente,
para se adaptar aos pedidos da
Conmebol para a disputa da
Sul-Americana e da CBF para a
realização da Série A. Com to-
dos os pontos necessários em
dia, o presidente do Atlético
Goianiense se manifestou pu-
blicamente e inclusive mar-
cou o governador Ronaldo
Caiado e o prefeito Rogério
Cruz, destacando a importân-
cia da realização da competi-
ção no país. Nas últimas 24
horas tivemos 11 mortos por
Covid-19 no estado de Goiás.

“O Estádio Antônio Accioly
conta com estrutura moderna,
vestiários, iluminação padrão
FIFA, sala para o VAR, camaro-
tes, área de imprensa e etc. Se-
ria um dos grandes momentos

do futebol goiano receber a
CONMEBOL com a Copa Amé-
rica. Importante destacar que
os jogos serão sem público”,
completou o dirigente máxi-
mo do clube rubro-negro.

A Copa América está pre-
vista para começar no dia 13
de junho, sem ser no próximo
domingo, mas no outro. São 10
seleções divididas em dois gru-
pos e que originalmente acon-
teceriam em uma parceria en-
tre Argentina e Colômbia. O se-
gundo país se retirou da can-
didatura após a onda de pro-
testos que impediram até mes-
mo a realização de jogos da Li-
bertadores. Agora foi a vez
dos “hermanos” de se retirar
devido o alto número de casos
de Covid-19 e então o Brasil
apareceu como opção e rapi-
damente aceitou sediar o
evento. (Felipe André, espe-
cial para O Hoje)

Estádio Antônio Accioly passou por reformas recentes

O Atlético Goianiense
estreou com o pé direito na
Série A de 2021. O rubro-
negro venceu, fora de casa,
o Corinthians na Neo Quí-
mica Arena e conquistou
os primeiros três pontos na
competição. O triunfo se
tornou ainda mais difícil
pela montagem do time ti-
tular, já que o treinador
Eduardo Barroca não con-
tou com três atacantes,
além de outros dois que
deixaram o clube após se
encerrar o contrato, que
são os casos de Danilo Go-
mes e Roberson.

Sendo assim, Eduardo
Barroca precisou recorrer
a um jovem de apenas 19
anos. Ronald, das catego-
rias de base do Atlético
Goianiense, estava em-
prestado ao Grêmio Aná-
polis e se destacou no Cam-
peonato Goiano, onde con-
quistou o título com a equi-
pe do interior. Um dia após
o trofeu, já se reapresentou
ao rubro-negro e iniciou
os treinamentos para atuar
na primeira divisão. O ata-
cante foi bem e recebeu
elogios após a vitória.

“O Ronald fez um Cam-
peonato Goiano espetacu-
lar, foi decisivo e é muito
jovem, mas um jogador
que tem um potencial mui-
to grande de evolução. O
principal é que ele quer
aprender, crescer, se de-

dica muito e tem o respei-
to dos demais jogadores.
Demos bastante confiança
para ele fazer o jogo dele,
e ele fez uma partida mui-
to boa. Estou muito satis-
feito”, analisou Eduardo
Barroca após a vitória so-
bre o Corinthians.

Ronald deve atuar ao
menos em mais duas par-
tidas como titular. O Atlé-
tico Goianiense volta a en-
frentar o Corinthians, des-
ta vez pelo jogo de ida da
terceira fase da Copa do
Brasil, novamente em São
Paulo. Ainda sem Jander-
son e André Luís, por ques-
tão contratual, e com Art-
hur Gomes se recuperando
de uma lesão muscular, Ro-
nald deve permanecer en-
tre os titulares ao lado de
Natanael e Zé Roberto, o
mesmo trio que ajudou a
vencer os paulistas no últi-
mo fim de semana.

“Vivi um momento ba-
cana no Campeonato Goia-
no e aproveitei as oportu-
nidades que tive. O Atlético-
GO abriu as portas mais
uma vez, me deu essa opor-
tunidade de iniciar jogando
contra o Corinthians, um
time grande, que não é
nada fácil de enfrentar,
ainda por cima na Neo Quí-
mica Arena. Estou feliz”,
disse Ronald sobre a es-
treia. (Felipe André, es-
pecial para O Hoje)

Jovem estreia na Série
A e recebe elogios de
novo treinador

ATLÉTICO-GO

Com a Copa América no Brasil,
Atlético-GO quer ser sede

TORNEIO DE SELEÇÕES

Douglas Monteiro/Vila Nova FC

Kelvin espera
por um jogo
difícil e
truncado
diante do
Bahia

Mudou a chave

Heber Gomes

Data: 01 de junho de 2021. Horário: 16h30. Local: estádio oné-
sio Brasileiro Alvarenga, em goiânia (go). Árbitro: Jean Pierre
gonçalves lima (Rs). Assistentes: lúcio Beiersdorf Flor (Rs) e
André da silva Bitencourt (Rs)

t
TÉCNiCA

Vila Nova: georgemy; Pedro
Bambu, Renato, Ricardo e
Willian Formiga; Deivid, Dudu
e Arthur Rezende; Pedro Jú-
nior, Henan e Kelvin
Técnico: Wagner lopes

Bahia: Mateus Claus, Renan
guedes, Conti, Juninho e Mat-
heus Bahia; Patrick de lucca,
Daniel e Thaciano; Rodrigui-
nho, gilberto e Rossi
Técnico: Dado Cavalcanti

xVila Nova Bahia

FICHA



1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°
13°
14°
15°
16°
17°
18°
19°
20°

Confiança

Operário-PR

Coritiba

Brusque

Náutico

Remo

CRB

Botafogo

Guarani

Vitória

Vila Nova

Sampaio Corrêa

Brasil de Pelotas

Goiás

Londrina

Ponte Preta

CSA

Cruzeiro

Vasco

Avaí

Série B

Times P J V E D GP GC SG AP%

3 1 1 0 0 3 1 2 100

3 1 1 0 0 2 0 2 100

3 1 1 0 0 2 0 2 100

3 1 1 0 0 2 1 1 100

3 1 1 0 0 1 0 1 100

1 1 0 1 0 2 2 0 33.3

1 1 0 1 0 2 2 0 33.3

1 1 0 1 0 1 1 0 33.3

1 1 0 1 0 1 1 0 33.3

1 1 0 1 0 1 1 0 33.3

1 1 0 1 0 1 1 0 33.3

1 1 0 1 0 0 0 0 33.3

1 1 0 1 0 0 0 0 33.3

1 1 0 1 0 0 0 0 33.3

1 1 0 1 0 0 0 0 33.3

0 1 0 0 1 1 2 -1 0

0 1 0 0 1 0 1 -1 0

0 1 0 0 1 1 3 -2 0

0 1 0 0 1 0 2 -2 0

0 1 0 0 1 0 2 -2 0

Se a conquista do Campeo-
nato Goiano pelo Grêmio Aná-
polis foi a primeira da carreira
de muitos dos jogadores que fi-
zeram parte do elenco da Ra-
posa, havia também quem já
estava acostumado a levantar
troféus como jogador profis-
sional, como o zagueiro Ro-
ger, que chegou ao terceiro es-
tadual na carreira e deseja
continuar empilhando troféus
por onde passar.

“Fico muito feliz por ter
sido uma experiência vitoriosa.
Já é o meu terceiro título esta-
dual em três estados diferentes
que eu tive a oportunidade de
jogar. Espero continuar com
esse DNA vencedor por onde
eu passar”, disse Roger.

Segundo o defensor, ele e
seus companheiros acredita-
ram, desde sempre, que pode-
riam ser campeões goianos e
que, portanto, não deram ou-
vidos às opiniões que diziam
que o GEA seria eliminado para
o Atlético e, em seguida, per-
deria o título para o Vila Nova.

“A  verdade é que, em ne-
nhum momento, nosso grupo
se preocupou com as opiniões
que vinham de fora. Sabíamos
que, por parte de todos, nosso
time não era cotado para ser o
campeão. Mas o que realmen-
te importava para nós era o
que nós acreditávamos. E, des-
de o início, nós acreditamos
que poderíamos ser campeões,
mesmo sabendo que era mui-
to difícil realizar esse feito”, co-
mentou o zagueiro.

Roger completou dizendo
que a conquista só foi possível
pois todos acreditaram. Caso
pensassem diferente disso, já

estariam derrotados.
“Para se obter sucesso, a

primeira coisa que se tem
que fazer é acreditar. Nós
vencemos porque acredita-
mos que poderíamos vencer.
Se nosso pensamento fosse
diferente, já entraríamos em
campo derrotados”, comentou
o zagueiro.

Na última semana, Roger
acabou encerrando seu vín-
culo com a Raposa, mas, por

conta do bom momento vivi-
do em Anápolis, garantiu que
voltaria ao Grêmio Anápolis
em uma outra oportunidade.

“Sobre retornar, é algo que
só o futuro dirá. Deixo nas
mãos de Deus. Mas foi um lu-
gar onde eu e minha esposa
gostamos muito, não tería-
mos problema nenhum em
retornar um dia”, finalizou
Roger. (Breno Modesto, es-
pecial para O Hoje)

Após título pelo GEA, zagueiro
quer seguir levantando taças

GRÊMIO ANÁPOLIS
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O Campeonato Goiano foi o terceiro estadual de Roger

Heber Gomes

O Campeonato Brasilei-
ro da Série B para o Goiás
iniciou nesta segunda-feira
(31), com o empate diante
doSampaio Corrêa, fora de
casa em 0 a 0. E com isso,
antes mesmo do confronto
diante dos maranhenses, a
diretoria esmeraldina pro-
pôs aos jogadores uma pre-
miação em caso de acesso.

A informação foi dada
pelo repórter André Rodri-
gues, que entrou em conta-
to com alguns jogadores do
elenco que confirmaram e
que ouviu considerações

positivas a respeito da defi-
nição dos dirigentes.

As premiações são men-
sais e caso o acesso seja con-
quistado, está previsto uma
nova premiação para os
atletas. O mês de junho para
a equipe esmeraldina pro-
mete ser corrido, tendo após
a estreia diante do Sampaio
Corrêa, os seguintes con-
frontos: Confiança, Cruzeiro,
CRB, Brasil de Pelotas, Avaí
e Vila Nova, Vasco da Gama,
ao todo, sete partidas em
trinta dias. (Victor Pimenta,
especial para O Hoje)

Diretoria esmeraldina
premiará elenco 
em caso de acesso

GOIÁS

Victor Pimenta

A estreia não foi da forma es-
perada nesse início de Série B. O
Goiás que ainda busca o entro-
samento para a sequência do
campeonato, jogou na noite des-
ta segunda-feira (31), contra o
Sampaio Corrêa, no estádio Cas-
telão-MA e a partida em questão
terminou 0 a 0. Os clubes até ten-
taram, mas sem criatividade
por parte dos dois times, os go-
leiros pouco trabalharam e não
tiveram dificuldades no empate
sem gols. O próximo jogo do
time esmeraldino é em casa,
diante do Confiança.

Primeiro Tempo
O Goiás quem mandou nes-

ses primeiros quarenta e cinco
minutos, mas foi o Sampaio
Corrêa quem buscou abrir o
placar nos minutos iniciais,
mas sem efetividade. Depois
disso, o clube esmeraldino
quem ficou mais com a bola e
criou inúmeras chances, a pri-
meira delas com Alef Manga,
parando nas mãos de Mota. O
time goiano pecou pela falta de
entrosamento, mas não impe-
diu de chegaram mais vezes no
ataque com bons passes. David
Duarte por pouco não abriu o
placar na sua melhor maneira,
a cabeçada. A melhor chance
veio com Élvis após uma bela

jogada que chegou em Diegui-
nho que ajeitou para o meia ba-
ter livre, mas mandando para
fora. 

Segundo Tempo
Pintado fez sua primeira

mudança, colocando Bruno Me-
zenga no lugar de Vinicius Lo-
pes, mas foi o Sampaio quem
assustou mais do que na pri-
meira etapa e Jajá, que entrou
no lugar de Roney, carimbou a
trave de Tadeu. Ivan na co-
brança de falta levou perigo ao
gol de Mota, que defendeu ti-
rando para escanteio.O jogo
encaminhou para um placar
sem gols em que as equipes até

tentaram fazer o que poderia
ser o único gol do jogo e con-
sequentemente da vitória, mas
as chances criadas não foram
suficientes para passar dos go-
leiros das duas equipes que
pouco tiveram dificuldade, ter-
minando 0 a 0 a partida.

Próximo jogo
O Goiás faz sua estreia em

casa na próxima sexta-feira
(4), quando recebe a equipe
do Confiança no estádio da
Serrinha, às 17h30. Já o Sam-
paio Corrêa um dia depois,
enfrenta o CSA, no estádio
Rei Pelé, às 16h30. (Especial
para O Hoje)

Sem entrosamento e
sem muitas chances
criadas, Goiás fica so-
mente no empate
sem gols diante do
Sampaio Corrêa em
estreia na Série B

Jogo fraco, empate justo 
Divulgação Sampaio Corrêa

Data: 31 de maio de 2021. Horário e local: 20 horas, estádio Cas-
telão, são luis-MA. Arbitragem: José Mendonça da silva Júnior
(PR); Rafael Trombeta (PR) e Jefferson Cleiton Piva da silva (PR);
quarto árbitro: Paulo José souza Mourão (MA)

t
TÉCNiCA

Sampaio Corrêa: Mota;
Watson, Joécio, Victor olivei-
ra e Zé Mario; André luiz
(Pablo), Mauro silva e eloir
(gui Campana); Pimentinha
(Jean silva), Roney ( Jajá)
eCiel ( Jefinho). 

Técnico: Felipe surian.

Goiás: Tadeu; ivan, David
Duarte, Reynaldo e Hugo;
Caio Vinícius (lucas Black),
Breno e Élvis (Miguel Figuei-
ra); Alef Manga, Vinícius lo-
pes (Bruno Mezenga) e Die-
go (sandrinho). 

Técnico: Pintado.

0 x 0Sampaio Corrêa Goiás

FICHA

Sampaio Corrêa teve as melhores chances no segundo tempo, em duas delas finalizadas pelo atacante Jajá
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João Paulo Alexandre

As obras do viaduto que
dará continuidade à Avenida
Leste-Oeste e passará sob a
BR-153, entre o Jardim Novo
Mundo e Vila Morais, podem
durar um ano, de acordo com
a Secretaria Municipal de In-
fraestrutura Urbana (Sein-
fra). A previsão da pasta é que
os trabalhos no local se ini-
ciem neste mês.

O titular da pasta, Fausto
Sarmento, explica que a pre-
feitura de Goiânia já conse-
guiu a liberação da Agência
Nacional de Transportes Ter-
restres (ANTT) para a cons-
trução do complexo. “Ainda
tem algumas situações que
precisamos acertar com a
Triunfro Concebra - conces-
sionária da rodovia. Finali-
zando isso, devemos iniciar os
desvios este mês”, conta.

A obra está orçada em R$ 7
milhões e consiste na cons-
trução de duas pistas, com três
faixas de rolamento cada, que
passarão sob a rodovia. Faus-
to afirma que não haverá mo-
dificação de nível da BR-153.
Além disso, o secretário des-
taca que a rodovia não terá
mudanças em sua dimensão.

Sobre desvios, Fausto afir-
ma que haverá necessidade.
“Quem vem do Sul (Apareci-
da), o desvio será à direita
pela Vila Morais, encostado
na rodovia. Quem vem do
Norte (Anápolis) não tem des-
vio no primeiro momento.
Quando o viaduto no sentido
Sul/Norte estiver pronto, o
Norte/Sul será desviado para
o viaduto implantado. O

Sul/Norte continua passan-
do pelo desvio”, ressalta.

Dias melhores
A novidade traz esperança

para os moradores da região,
que ficavam bastante preocu-
pados com o grande volume de
veículos transitando e nada
sendo feito sobre o impacto.
Para se ter uma ideia, os veí-
culos são obrigados a passar
por um túnel improvisado que
afunila o tráfego da região.
Além da falta de pavimenta-
ção, as pessoas reclamavam da
falta de sinalização vertical
ou horizontal.

Outro ponto destacado por
quem transita no local é a fal-
ta de infraestrutura. A via, que
consiste em duas pistas com

duas faixas cada, se transforma
em um túnel de mão dupla. A
insegurança é algo que está
presente em quem passa pelo
local. Diversos motoristas re-
clamam que os criminosos
agem com mais facilidade de-
vido ao fato da passagem ser es-
treita. As ações, inclusive, se-
riam mais incisivas no final de
semana, quando o movimento
de veículos na região é menor.

Cronologia
A avenida Leste-Oeste se

arrasta por mais de 30 anos
para ser concluída, desde a
elaboração dos primeiros pro-
jetos, que ocorreu em 1987,
dentro do Plano Diretor da
época. A expectativa era uma
via de implantação de melho-

rias na mobilidade urbana e no
transporte de pessoas e mer-
cadorias na Capital.

Cinco anos depois, o Plano
de Desenvolvimento Integrado
de Goiânia foi incorporado às
recomendações do Plano Di-
retor da época. Em 1993, a Pre-
feitura da Capital elaborou o
Projeto Básico e licitou as obras
para a construção da avenida
no trecho entre a Praça do Tra-
balhador e o Conjunto Vera
Cruz. Porém, todo o processo só
foi retomado em 2002.

As obras tiveram uma nova
paralisação e, em julho de 2019,
a prefeitura voltou a enfrentar
alguns obstáculos físicos para
dar início aos trabalhos. Pelo
menos 255 imóveis foram re-
movidos e desapropriados ao

longo de todo traçado planeja-
do para receber a via. A via
também cortou parte da Praça
do Trabalhador. Devido aos
obstáculos, as obras foram “pi-
cotadas” e começaram a ser
executadas nos trechos onde
não havia impedimentos.

Em fevereiro de 2019, al-
guns imóveis, que receberam
notificação de desapropria-
ção emitida pelo Paço Muni-
cipal, foram demolidos para
dar continuação da Avenida.
Segundo a prefeitura, as casas
foram levantadas em áreas
públicas e a prefeitura re-
quereu o espaço para a con-
tinuação dos trabalhos.

Via entregue com 
trecho incompleto

A gestão do ex-prefeito de
Goiânia, Iris Rezende (MDB),
entregou um trecho incom-
pleto, de cerca de dois quilô-
metros da Avenida Leste-Oes-
te, em dezembro do ano pas-
sado. O local inaugurado fica
entre a Rua 402, na Vila Via-
na, e a Avenida Manchester,
no Jardim Novo Mundo. Esse
trecho, inclusive, não conta
com pavimentação.

Uma parte da Rua da An-
tiga Ferrovia por onde a Ave-
nida Leste-Oeste passa, no
Setor Vila Morais, também
está sem asfalto. O prolonga-
mento da avenida do trecho
inaugurado se estende entre
a Rua 74, no Centro, até a Ave-
nida das Cerâmicas, na GO-
403, divisa de Senador Cane-
do. As obras começaram em
15 de julho do ano passado e
os 6,1 km restantes conti-
nuam em execução.

O especialista em trânsito
e transporte, Marcos Rothen,
analisou a situação em que o
local se encontra e disse que
a improvisação do túnel vem
da utilização dele como re-
torno operacional por má-
quinas que devem ter feito al-
guma obra no local. “[O re-
torno] é usado para os traba-
lhos de manutenção. E como
a cidade cresce sem controle
virou uma rua de tráfego nor-
mal. Novos bairros só devem
ser construídos com infraes-

trutura de acesso. Uma via
como essa não deveria fazer
parte da circulação da cidade,
mas o improviso faz com que
ela vire uma rua da Cidade.
Para resolver o problema des-
sa via é uma obra de gran-
díssimo porte”, reforça.

Marcos pontua que um es-
tudo deve ser bem elaborado
para a construção do viaduto
para que ele não se torne
mais um problema do que
uma solução. “Aqui em Goiâ-
nia temos alguns exemplos,

faz o viaduto e não resolve o
problema. Por exemplo, na
Praça do Chafariz os carros fi-
cam parados em cima dele.
Até o novo da Jamel Cecílio
melhorou um pouco no lo-
cal, mas o trânsito fica ruim
em outros lugares. Tem que
fazer um planejamento com
mais cuidado e acima de tudo
usando técnicas modernas de
planejamento.”, explana.

Ele explica o que deve ser
feito para que haja um bom
projeto dessas obras na Capi-

tal. “Todo o sistema viário
que influencia o trânsito no lo-
cal. A origem e o destino dos
futuros usuários para ver
quais os outros locais que se-
rão influenciados. Considerar
também a expansão que a ci-
dade terá para ver a influên-
cia que isso terá no futuro.
Uma via pode ter pouco uso
hoje, mas no futuro pode ter
muito movimento. Enfim, de-
vemos planejar vendo o mo-
mento e o futuro da cidade.”

Marcos é categórico ao

afirmar que isso ainda não é
bem realizado em Goiânia e
que a situação, que não é
uma das melhores, pode pio-
rar. “Eu não vejo os gover-
nantes realizando esse tipo
de estudo nem no planeja-
mento das obras e nem no
planejamento da cidade. Isso
constata que a situação está
cada dia mais caótica, com
as pessoas demorando cada
vez mais para chegar ao seu
destino”, destaca. (Especial
para O Hoje)

Seinfra destaca que conseguiu junto à ANTT liberação para construção do complexo no trecho

Especialista teme que solução se torne um problema

Os veículos são obrigados a passar por um túnel improvisado que afunila o tráfego. As pessoas reclamavam da falta de sinalização

A prefeitura já conseguiu a liberação da ANTT para a construção do complexo

Obra do viaduto da 
Leste-Oeste deve durar 1 ano

Fotos: Jota Eurípedes
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Maiara Dal Bosco

Pelo segundo ano consecutivo, a tradicional Romaria
do Divino Pai Eterno será realizada em formato on-line
entre os próximos dias 25 de junho e 04 de julho. A no-
tícia, que já havia sido antecipada pelo jornal O Hoje na
última semana, foi anunciada em entrevista coletiva pro-
movida pelo Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Ao
longo dos 10 dias de evento, a Prefeitura de Trindade im-
plantará seis barreiras sanitárias e educativas, a exem-
plo do que foi realizado no ano passado, ocasião em que
barreiras sanitárias nas vias de entrada do município fo-
ram montadas visando impedir a entrada de fiéis na ci-
dade, evitando aglomeração de pessoas no período de
realização da Festa.

Durante a coletiva de imprensa, que também contou
com a presença via videoconferência do prefeito de Trin-
dade Marden Júnior, do governador Ronaldo Caiado, do
secretário estadual da Saúde, Ismael Alexandrino e do
presidente da Goiás Turismo, Fabricio Amaral, o reitor
do Santuário Basílica, padre João Paulo Santos, também
apresentou o tema deste ano: “Pai eterno, diante de vós,
somos todos irmãos”.

Em iniciativa que conta com o apoio das secretarias
de Segurança Pública e da Saúde do Estado de Goiás para
orientação e fiscalização, ficou estabelecida a proibição
de entrada de caravanas no município. Além disso, tam-
bém fica proibido na cidade, o comércio tradicional da
festa como as barraquinhas e os ambulantes, além de
qualquer tipo de evento aberto ao público, sejam mis-
sas, palestras, desfiles ou similares.

À ocasião, o padre João Paulo divulgou o formato es-
colhido pela igreja para o evento em que “a presença dos
fieis não será permitida por conta das restrições da pan-
demia”. Segundo ele, o público poderá acompanhar to-
das as cerimonias por meio das redes sociais e outros
meios de comunicação oficiais da igreja, como TV e rá-
dio. “Desde o primeiro momento nos reunimos, sempre
buscando uma solução para que pudéssemos preservar
a nossa história, mas de modo responsável”, disse o pre-
feito Marden Júnior. “A prioridade é salvar vidas, por isso
esse denominador comum, que é a Romaria do Divino
no formato digital”, concluiu.

O governador Ronaldo Caiado, por sua vez, destacou o
atual momento da pandemia de Covid-19 e pediu para que
os fiéis celebrem de casa. “Houve a sensibilidade em man-
ter, nos últimos dias, reuniões frequentes para realmen-
te ter a preocupação maior com a Covid-19, atentos a qual
o prognóstico e qual a tendência da doença, sempre res-
peitando os dados da Saúde, e a todo momento tentando
ajudar, esse é o ponto principal”, afirmou Caiado.

Para o reitor do Santuário Basílica, a dinâmica proposta
lembra a celebração convencional, mas de forma remota,
sendo o importante a tradição e a fé. “O virtual não pode
ser entendido como oposto ao real, até porque se trata de
uma modalidade diferente, mas que deseja de modo real
permitir as pessoas uma experiência verdadeira de fé, jun-
to ao Divino Pai Eterno”, concluiu o padre João Paulo.

Romaria
A Festa de Trindade é a segunda maior festa religio-

sa do Brasil – perdendo apenas para a Festa de Nossa Se-
nhora Aparecida – e a maior dedicada à Santíssima Trin-
dade no mundo. A devoção começou em 1840 após a des-
coberta de um medalhão com a imagem sagrada. O dia
da grande Festa do Divino Pai Eterno é o primeiro do-
mingo do mês de julho de cada ano. Durante os nove dias
que o antecedem, são celebradas missas e novenas, e
ocorrem encontros de jovens, acolhimento aos carreiros
do Divino Pai Eterno (procissão dos carros de boi), foliões,
tropeiros, e outros devotos. Ao todo, são realizadas cer-
ca de 100 missas e mais de 46 novenas, além de procis-
sões, batizados, vigílias, alvoradas e confissões.

Ao todo, são realizadas cerca de 100 missas e mais de
46 novenas, além de procissões, batizados, vigílias, al-
voradas e confissões. Mais de 2,5 milhões de pessoas pas-
sam pela Romaria durante os dez dias de festa e vários
outros fazem visitas ao longo do ano. Além disso, mui-
tos devotos percorrem a pé o trajeto de aproximada-
mente 18 quilômetros entre os municípios de Goiânia e
Trindade, até o Santuário Basílica como forma de pagar
promessas, pedir graças e agradecer bênçãos alcança-
das. Os peregrinos também partem de outras cidades e
estados. (Especial para O Hoje)

Município já registra 9.133 casos de Covid-19

O governador de Goiás, Ro-
naldo Caiado, vetou o projeto
de lei que estabelece sanções
aos fura-filas da vacinação con-
tra a Covid-19 no Estado. O
projeto aprovado ainda em
abril pela Assembleia Legisla-
tiva de Goiás prevê que o ser-
vidor público que aplicar a va-
cina comprovadamente de má-
fé em quem fura a fila respon-
da a ato administrativo. Já o ci-
dadão que for pego furando a
fila da imunização pode ficar
impedido de assumir cargo na
administração pública por 5
anos. No entanto, o governo es-
tadual concluiu que a atribui-
ção para determinar punição e
para este tipo de conduta com-
pete à União, uma vez que é
uma decisão federal.

Na Capital, entretanto, está
em vigor o Projeto de Lei apro-
vado pela Câmara dos Verea-

dores de Goiânia e que deter-
mina a multa de R$ 36.744
para quem furar a fila da va-
cinação contra a Covid-19 no
município. De acordo com o do-
cumento, se o infrator for ser-
vidor público, será aberto um
Processo Administrativo Disci-
plinar e, se for contratado com
o Poder Público pelo regime ce-
letista, inclusive por empresa
terceirizada, deverá ser ime-
diatamente desligado. 

De acordo com o vereador
Leandro Sena, autor do Proje-
to de Lei, as doses da vacina
ainda são escassas e elas pre-
cisam ser destinadas aos gru-
pos mais expostos e que re-
presentam o maior número
de óbitos, como profissionais
da saúde e idosos. Ele destacou
ainda que punição ajuda a
combater os fura-filas. 

Em Goiás, há casos diversos

já comprovados de fura-filas da
vacinação contra a Covid-19.
Em abril, a Polícia Civil de Goiás,
por meio da Delegacia de Polícia
(DP) de Rubiataba, concluiu a in-
vestigação sobre o esquema dos
fura-fila da vacina da Covid-19
na cidade. A Operação Falsa
Modéstia ouviu 16 pessoas –
dentre investigados, testemu-
nhas e funcionários da Secreta-
ria Municipal de Saúde de Ru-
biataba – cumpridos 14 manda-
dos de busca e apreensão e in-
diciou pelo crime de falsidade
ideológica cinco pessoas, por
apurar que os mesmos subsisti-
ram indícios de que omitiram,
inseriram ou fizeram inserir
declaração falsa perante o Poder
Público municipal a fim de ob-
ter e/ou justificar o recebimen-
to da primeira dose da vacina
contra o Covid-19. (Maiara Dal
Bosco, especial para O Hoje)

Caiado veta projeto que prevê
punição a fura-filas da vacina

Com barreiras

sanitárias, Festa

de Trindade 

será on-line

tRÁPIDAS

Empresa que cancela plano de
saúde não prejudica ex-empregado

A Terceira Turma do STJ, sob a relatoria da
ministra Nancy Andrighi, decidiu que não
subsiste o direito do ex-empregado a per-
manecer no plano de saúde na hipótese em
que a pessoa jurídica estipulante rescinde o
contrato com a operadora, afetando não
apenas um beneficiário, mas toda a popula-
ção do plano coletivo.O caso analisado teve
origem em ação ajuizada por um aposenta-
do que requereu sua manutenção no plano
por prazo indeterminado, alegando que con-
tribuiu por mais de dez anos, razão pela qual
teria o direito de permanecer, nos moldes do
artigo 31 da Lei 9.656/1998. Afirmou ainda que
a circunstância de ter pagado as contribuições
diretamente à ex-empregadora não prejudi-
cou em nada a operadora, pois os valores
eram quitados integralmente.Em seu voto, a
relatora apontou que, conforme o artigo 26,
inciso III, da Resolução Normativa 279/2011

da ANS, uma das formas de extinção do di-
reito de permanência do inativo no plano de
saúde é o seu cancelamento pelo empregador
que concede esse benefício aos empregados
ativos e ex-empregados."Independentemen-
te de o pagamento da contribuição do bene-
ficiário ter sido realizado diretamente em fa-
vor da pessoa jurídica estipulante, por mais
de dez anos, a rescisão do plano de saúde co-
letivo ocorreu em prejuízo de toda a popu-
lação anteriormente vinculada", esclareceu a
ministra.Outro importante julgamento da
Terceira Turma, de relatoria da ministra
Nancy Andrighi, foi o do REsp 1.371.271, no
qual se entendeu pela possibilidade de apli-
cação do artigo 31 da Lei 9.656/1998 ao apo-
sentado – e ao grupo familiar inscrito, na hi-
pótese de seu falecimento – que é contratado
por empresa e, posteriormente, demitido
sem justa causa.

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

Jurídica

O Plenário do STF decla-
rou inconstitucional dispo-
sitivo da lei orgânica que
estendeu o teto remunera-
tório do funcionalismo pú-
blico a todas as empresas pú-
blicas e sociedades de eco-
nomia mista distritais e suas
subsidiárias. A decisão se
deu no julgamento de Ação
Direta de Inconstitucionali-
dade (ADI 6584). Segundo o

ministro Gilmar Mendes, a
Constituição Federal (artigo
37, inciso XI) determina que
se aplique o teto remunera-
tório às empresas públicas e
às sociedades de economia
mista e suas subsidiárias
que receberem recursos da
União, dos estados, do DF ou
dos municípios para paga-
mento de despesas de pes-
soal ou de custeio em geral. 

Burlando o teto

Herança de ator da Globo

A Sétima Turma do TST
rejeitou agravo da Globo Co-
municação e Participações
S.A. contra decisão que re-
conheceu aos herdeiros do
ator Hugo Carvana o direito
ao recebimento de verbas
trabalhistas decorrentes do
reconhecimento de vínculo
de emprego e indenização

em razão do cancelamento
do plano de saúde do ator, fa-
lecido de câncer de pulmão
em 2014. A decisão ressalta
que os herdeiros habilita-
dos perante a Previdência So-
cial têm legitimidade para
pleitear direitos decorren-
tes do contrato de trabalho
em nome do ator falecido. 

2 STJ – Incra pode reivindicar
propriedades da União para
promoção da reforma agrária.

2 Ministro Marco Auré-
lio, do STF: “O quadro in-
constitucional de violação
generalizada e contínua dos
direitos fundamentais dos
presos é agravado em razão
de ações e omissões, falhas
estruturais, sobressaindo
inércia e incapacidade para
superá-lo”.

O governo do estado de
Goiás sancionou a Lei nº
21.013/21, cuja matéria tem
o objetivo de instituir a Po-
lítica Estadual de Desen-
volvimento Sustentável dos
Povos e Comunidades Tra-
dicionais, como os indíge-
nas, quilombolas e comu-
nidades de matriz africa-
na.Pela lei, o poder público
deve assegurar aos povos
tradicionais o conhecimen-
to, fortalecimento e garan-
tia dos seus direitos terri-
toriais, sociais, ambientais,
econômicos e culturais.

Governo de
Goiás sanciona
lei de proteção
aos povos
tradicionais

Competência para decidir sobre
licença-prêmio de magistrada

Por unanimidade, em
decisão que deu provimen-
to ao recurso de agravo de
instrumento, a Primeira
Turma do Tribunal Regional
Federal da 1ª Região (TRF1)
reformou a decisão da 1ª
Instância que declinou da
competência para o Supre-
mo Tribunal Federal (STF)
em processo movido por
uma magistrada trabalhista
sobre o direito à percepção
de licença-prêmio.Ao anali-
sar o agravo de instrumen-

to interposto pela juíza, o re-
lator, desembargador fede-
ral Wilson Alves de Souza
destacou que o STF tem po-
sicionamento firmado de
que as ações em que se bus-
ca o reconhecimento do di-
reito à percepção de licença-
prêmio por magistrado não
atraem a sua competência
originária, ante a ausência
de interesse de toda a ma-
gistratura na discussão de
direito subjetivo de cada
demandante.

Jota Eurípedes
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Cerca de 77% das amostras
de testes de Covid-19 analisadas
neste ano pela Secretaria Mu-
nicipal de Saúde (SMS) de Apa-
recida de Goiânia foram das li-
nhagens P.1 (variante de Ma-
naus). É o que revela a direto-
ra de Avaliação de Políticas de
Saúde da SMS, Érika Lopes. Os
números contrastam com os re-
gistrados no ano de 2020, já que
naquele período não foi detec-
tada nenhuma variante do co-
ronavírus no município.

Diante do cenário, a pre-
feitura da cidade informa que
a SMS está apta para identifi-
car de maneira precoce a va-
riante indiana do Coronavírus.
O objetivo é aprimorar medi-
das de enfrentamento contra
a Covid-19. A variante indiana
é classificada pela Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS)
como preocupante. Chamada
de B.1.617, foi identificada no
Brasil pela primeira vez na se-
mana passada, em seis tripu-
lantes do navio Xhandong da
Zhi, ancorado na costa mara-
nhense. Os casos foram des-
cobertos antes mesmo que se
apresentassem sintomas.

Conforme dados da prefei-
tura, a medida de identificação
precoce será possível por meio
do Programa de Sequencia-
mento Genômico do Municí-
pio, que está entre os melhores
do país, aponta a plataforma
internacional GISAID - unida-
de de banco de dados sobre ge-
nomas de vírus.

A técnica que facilita a de-
tecção da variante é feita após

a realização do exame RT-
PCR. De acordo com o secre-
tário de saúde do município,
Alessandro Magalhães, o ban-
co de dados possibilita um
maior entendimento da dinâ-
mica de evolução e dispersão
do vírus. “Este é um excelen-
te banco de dados que, se bem
aproveitado e estudado, tem o
potencial de nos ajudar a en-
tender melhor a dinâmica de

evolução e dispersão do vírus.
Por isso investimos na con-
tratação de parceiros que dis-
pusessem de tecnologia e
equipe treinada para a reali-
zação do sequenciamento”,
aponta o secretário.

Variantes predominam
Além disso, em Aparecida,

de 22 pacientes analisados com
menos de 60 anos e sem co-

morbidades que desenvolve-
ram formas graves e precisa-
ram de internação em UTI, 19
foram infectados por essas
duas variantes. Juntas elas fo-
ram responsáveis pela conta-
minação de 86,3% dos pacien-
tes desse grupo estudado.

Em alta
Nos últimos dias, Aparecida

tem registrado crescimento na
média diária de novos casos de
Covid-19. A partir do dia 26 de
maio, a variação se manteve
superior a 15%, o que repre-
senta uma tendência de novos
infectados no município. No
dia anterior, a curva apresen-
tava tendência de estabilidade.
Contudo, os números epide-
miológicos apresentam piora
em várias regiões de Goiás.

Em live nas redes sociais, o
prefeito de Aparecida, Gustavo
Mendanha, demonstrou preo-
cupação com o aumento de ca-
sos e de uma possível 3ª onda
da Covid-19 no município. Ele
garantiu que continuará no
isolamento social por escalo-
namento regional. (Daniell Al-
ves, especial para O Hoje)

Cerca de 77% de testes detectaram variante de Manaus
EM APARECIDA

Em 2020 não foi detectada nenhuma variante P.1 do coronavírus no município
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Maiara Dal Bosco

O contrato para obra do
BRT do trecho II foi adiado no-
vamente para até o fim deste
ano. O termo aditivo foi pu-
blicado no Diário Oficial de
Goiânia ontem (31) e confirma
a previsão de entrega do tre-
cho entre os terminais Recan-
to do Bosque e Isidória para
dezembro. De acordo com o
documento, o saldo contra-
tual é de R$ 41.470.931,17, o
que representa o valor ainda
a ser pago pela obra. Iniciada
em março de 2015, a previsão
para conclusão da obra era
outubro de 2020, e o valor to-
tal, R$ 217 milhões previstos
em contrato.

Em nota, a Secretaria Mu-
nicipal de Infraestrutura Ur-
bana (Seinfra) informa que o
aditamento de extensão no
contrato para obra do BRT Nor-
te-Sul é uma prática normal
para continuar o trabalho e
que existe sempre um período
de ajuste final para fazer as me-
dições e pagamentos.

Relembre
Segundo apurado no mês

de maio pelo jornal O Hoje, as
obras do trecho II do BRT estão
83% concluídas, segundo a Se-
cretaria Municipal de Infra-
estrutura Urbana (Seinfra).
Esse trecho é o maior que está
em andamento e abrange o
Terminal Recanto do Bosque
até o Terminal Isidória. A pas-
ta destaca que, atualmente,
os trabalhos se concentram
na pavimentação entre a Rua
1 e a Praça Cívica, no sentido
Norte-Centro. Também estão
sendo realizados os trabalhos
de asfaltamentos entre a Pra-
ça Cívica e a Avenida Anhan-
guera, no sentido Centro-Nor-
te. Esses trechos, segundo a

pasta, estão interditados.
Este trecho será finalizado

é a Praça Cívica. O Hoje adian-
tou que as obras do BRT so-
freram algumas alterações e a
principal praça da região cen-
tral também passou por mo-
dificação. Segundo a Seinfra,
ao invés de duas faixas no
anel interno para os ônibus,
serão três. Assim, o canteiro
atual onde estão localizados os
pontos de ônibus será manti-
do. Apesar disso, a Prefeitura
não deu uma previsão de
quando se dará início à obra
no respectivo trecho.

À ocasião, a Seinfra desta-
cou ainda que outras obras
que compõem o traçado estão
sendo executadas, como o os
terminais Isidória e Perime-
tral e o viaduto da Avenida Pe-
rimetral Norte. Esta era outra
obra que precisou passar por
uma revisão. A ideia inicial
era de que fosse realizado um
viaduto de dois níveis, em
que o BRT seguisse o nível

atual, mas a Perimetral seria
rebaixada. Porém, a prefei-
tura encontrou dificuldades
para acertar as desapropria-
ções de parte dos lotes locali-
zados nas esquinas do trecho.

Trecho I
A situação do trecho I, que

vai do Terminal Isidória até o
Terminal Cruzeiro, não é a
mesma e a previsão de entre-
ga deste trecho ficou para o se-
gundo trimestre de 2022. O
motivo do atraso se deu pelo
entrave do remanejamento da
rede de fibra óptico de uma
empresa de telefonia e inter-
net que passa no local, além da
reintegração de posse de áreas
invadidas na Avenida Rio Ver-
de. Por causa disso, a Seinfra
reforça que o prazo para en-
trega do trecho pode ser es-
tendido devido ao tempo des-
sas pendências.

Esse trecho conta com cin-
co plataformas de embarques
e um terminal em ampliação

(Cruzeiro). Havia a expecta-
tiva da construção de uma
nova estação no terreno onde
funciona a sede dos Correios,
na confluência das avenidas
4ª Radial, Transbrasiliana,
Rio Verde e São Paulo. Porém,
ele foi excluído devido a en-
traves na desapropriação do
terreno, que não estava avan-
çando. Pelo cenário, a pre-
feitura decidiu suprimir o
novo terminal.

A situação do BRT já é tida
como uma novela para os mo-
radores das regiões onde pas-
sa. As obras avançam a passos
lentos desde quando foi ini-
ciada em 2015, na gestão do en-
tão prefeito Paulo Garcia (PT).
O trecho mais recente de can-
teiro de obras é a região da
Avenida Circular, no Setor Pe-
dro Ludovico. Segundo a Se-
cretaria Municipal de Mobili-
dade (SMM), a via no sentido
centro/bairro está em circula-
ção em pista simples.  (Espe-
cial para O Hoje)

Novo aditivo foi pu-
blicado ontem (31)
no Diário Oficial do
Município

Contrato do BRT é adiado
para dezembro deste ano

As obras do
trecho II do
BRT estão 83%
concluídas.
Esse trecho é o
maior e
abrange o
Terminal
Recanto do
Bosque até o
Isidória

Jota Eurípedes
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Dezenas de crianças foram raptadas por homens ar-
mados numa escola muçulmana no centro-norte da Nigéria
neste domingo (30). Durante o ataque - o último de uma
onda de casos semelhantes que crescem no país - uma pes-
soa morreu e outra ficou ferida.

O número exato de crianças raptadas ainda não está
confirmado, mas cerca de 200 estavam na escola Salihu
Tanko, no estado do Níger, no momento do ataque no do-
mingo à tarde.

Muitas crianças conseguiram escapar, mas os rap-
tores "levaram mais de 100 estudantes e deixaram aque-
les que consideravam demasiado pequenos, os de 4 a
12 anos", disse um funcionário da escola, sob condição
de anonimato.

As autoridades locais anunciaram o rapto na rede so-
cial Twitter, no domingo à noite, e disseram que o núme-
ro de crianças raptadas era "ainda incerto".

Os raptores "libertaram 11 crianças que eram demasiado
pequenas para andar", disseram também as autoridades,
considerando "infeliz" o ataque, assim como o aumento dos
raptos para resgate no centro e norte do país.

O governador local, Sani Bello, apelou "às agências de
segurança para que devolvessem as crianças o mais de-
pressa possível".

Um porta-voz da polícia, Wasiu Abiodun, disse que
os atacantes chegaram numa moto e começaram a dis-
parar, matando um morador e ferindo outro, antes de
raptarem as crianças.

Esse novo caso ocorreu no dia seguinte à libertação de
14 estudantes no estado de Kaduna (norte da Nigéria), após
40 dias de detenção.

Cinco estudantes foram executados pelos raptores nos
dias que se seguiram à ação, para pressionar as famílias
e forçar o governo a pagar um resgate.

As famílias, citadas pela imprensa local, disseram ter
pago um total de 180 milhões de nairas (357 mil euros) para
recuperar os filhos.

Os bandos armados têm aterrorizado pessoas no cen-
tro-oeste e noroeste da Nigéria há meses, invadindo al-
deias, roubando gado e raptando centenas de menores
para resgate: 730 crianças e adolescentes foram raptados
desde dezembro de 2020. (ABr)

Dezenas de crianças são
raptadas por homens
armados na Nigéria

O governo chinês anunciou
hoje (31) que vai ampliar os li-
mites da natalidade, passando
a permitir três filhos por casal.
A medida tem como objetivo
combater o rápido envelheci-
mento da população, após os
resultados dos últimos censos
terem demonstrado um declí-
nio dramático na taxa de na-
talidade no país mais populo-
so do mundo.

Ao fim de mais de 30 anos
em vigor, a China aboliu, em
2016, a política do filho único.
Os casais chineses passaram a
ser autorizados a ter dois filhos,
mas essa nova medida não
conseguiu levar a um aumen-
to sustentado da natalidade
no país devido ao alto custo de
vida nas cidades chinesas.

Segundo os resultados dos
últimos censos, publicados em
11 de maio, a população chi-
nesa cresceu ao ritmo mais
lento das últimas décadas. Em
média, houve um crescimento
anual de 0,53% ao longo dos úl-
timos dez anos, abaixo dos
0,57% registrados entre os anos
2000 e 2010. Os censos pre-
veem que a população chinesa
pode começar a cair já a partir
do próximo ano.

Por esse motivo, o presi-
dente chinês, Xi Jinping,
anunciou “medidas para res-
ponder ao envelhecimento

da população”, principal-
mente a ampliação dos limi-
tes da natalidade para três fi-
lhos por casal.

Segundo anunciou a Xi-
nhua, a agência de notícias
oficial chinesa, a mudança
de política será acompanhada
por “medidas de apoio, que
irão melhorar a estrutura po-
pulacional do país, cumprin-
do a estratégia de lidar ativa-
mente com o envelhecimento
da população e manter a van-

tagem na dotação de recursos
humanos”.

O governo chinês também
concordou com o fato de a Chi-
na precisar aumentar a idade
de reforma para manter mais
pessoas no mercado de traba-
lho e melhorar as pensões e os
serviços de saúde.

Segundo os últimos recen-
seamentos, a população em
idade reprodutiva diminui a
um ritmo acelerado, enquanto
a faixa etária dos 65 anos au-
menta exponencialmente. Al-
guns investigadores chineses
calculam que o número de pes-
soas em idade reprodutiva caia
para a metade em 2050. Isso
aumentaria a “taxa de depen-
dência”, ou seja, o número dos
que dependem de cada um
trabalhar para gerar receita a
fim de pagar as pensões, os im-

postos de saúde e outros ser-
viços públicos.

Impacto da nova política
Alguns especialistas per-

manecem céticos em relação
à nova medida, lembrando
que a abolição da política de
filho único teve pouco im-
pacto no aumento da natali-
dade. Segundo os censos, o
número de nascimentos caiu
de 18 milhões em 2016 para 12
milhões em 2020.

Os casais explicam que são
desencorajados a ter mais fi-
lhos pelo alto custo de vida,
pela interferência nos seus em-
pregos e pela necessidade de
cuidarem dos pais idosos.

“Se o relaxamento das po-
líticas de natalidade fosse efi-
caz, a atual política de dois fi-
lhos por casal deveria ter pro-

vado a sua eficácia”, disse o
economista Hao Zhou à agên-
cia Reuters.

"As pessoas são desencora-
jadas não pelo limite de dois fi-
lhos, mas pelos custos incri-
velmente altos de criar filhos
na China. Habitação, atividades
extracurriculares, comida, via-
gens e tudo o mais contribui
para esse custo", explica Yifei
Li, sociólogo da NYU Xangai.

“Quem quer ter três filhos?
Os jovens podem ter dois filhos
no máximo. A questão funda-
mental é que o custo de vida é
muito alto”, reitera Hao Zhou.

O número médio de filhos
por casal caiu de mais de
seis, na década de 60, para
menos de três em 1980. Em
2020, o número médio de fi-
lhos por cada mulher chine-
sa era de 1,3. (ABr)

Dirigente máximo
do País Xi Jinping
anunciou
oficialmente 
a medida que 
vai evitar o
envelhecimento
rápido da população

China autoriza famílias a
terem três filhos por casal

Um avião da Ryanair, que
ligava Dublin a Cracóvia, foi
forçado a aterrissar em Ber-
lim, nesse domingo (30) à noi-
te, após uma ameaça de bom-
ba, informaram meios de co-
municação. 

"As medidas de segurança
da polícia terminaram sem
que fosse detectado qualquer
perigo", disse uma porta-voz
da polícia de Berlim. "Os pas-
sageiros retomaram o voo para
a Polônia em outro", acres-
centou, sem mais detalhes so-
bre as razões do alerta.

O diário Bild Zeitung dis-
se tratar-se de uma falsa
ameaça de bomba.

O avião, com 160 pessoas a

bordo, aterrissou às 20h08 lo-
cais no aeroporto de Berlim-
Brandemburgo, no sul da ca-
pital alemã.

De acordo com os meios
de comunicação alemães, a
bagagem dos passageiros foi
deixada na pista para ser re-
vistada por cães farejadores,
enquanto o avião foi cercado
por numerosos policiais e
bombeiros.

"O avião da Ryanair soli-
citou uma aterrissagem de
emergência e foi imediata-
mente autorizado", disse o
porta-voz do aeroporto Jan-
Peter Hack ao diário Bild,
acrescentando que os passa-
geiros foram levados ao ter-

minal para se alimentar.
Em 23 de maio, um avião

da Ryanair, que fazia a liga-
ção entre Atenas e Vilnius,
foi obrigado a aterrissar em
Minsk para que o jornalista
dissidente Roman Protase-
vich e a companheira fossem
detidos pelas autoridades
bielorrussas.

Protasevich, de 26 anos,
cujo canal Nexta, na rede social
Telegram, se tornou a principal
fonte de informação nas pri-
meiras semanas de protestos
antigovernamentais após as
eleições presidenciais de agos-
to de 2020, encontra-se detido
em Minsk e já foi submetido a
interrogatórios. (ABr)

Avião da Ryanair é obrigado
a aterrissar em Berlim

O avião, com 160 pessoas a bordo, aterrissou às 20h08 locais no aeroporto de Berlim-Brandemburgo

A população em

idade reprodutiva

diminui a um ritmo

acelerado, enquanto

a faixa etária dos 65

anos aumentou 
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Elysia Cardoso

Já há algum tempo, Goiânia tem sido a
meca do rock alternativo brasileiro e o gru-
po Carne Doce impulsiona o gênero, com
apresentações ao vivo incendiárias e mar-
cantes. Nesta terça-feira (1), Salma Jô, Ma-
cloys Aquino, João Victor Santana e Ader-
son Maia interpretam temas do disco Tô-
nus (2018), do recém-lançado álbum Inte-
rior (2020) e uma música inédita, que
será lançada este ano. O espetáculo mini-
malista será apresentado no canal do Tea-
tro SESI no Youtube a partir das 20h. 

Segundo o guitarrista Mac essa apre-
sentação será um laboratório para a ban-
da, pois eles irão tocar em quarteto. “O
Fred Valle (baterista) não vai participar, en-
tão é uma sonoridade diferente, que res-
salta as canções e os arranjos de cordas. Es-
tamos nos divertindo nos ensaios. E, o
show será muito divertido”, afirma. Na live,
o grupo irá ressaltar as letras, a voz e os ar-
ranjos de guitarras, baixo e sintetizadores,
sustentados por beats eletrônicos.

‘Temporal’, ‘Comida Amarga’, ‘Hater’,
‘Garoto’ e ‘Tônus’ são alguns dos sucessos
que estão no setlist. O show conta ainda
com uma canção inédita que promete sur-
preender o público da live do Terça no
Teatro. Ou seja, do conforto de casa, as
pessoas vão poder conferir o som carac-
terístico indie rock da banda que agrega
uma diversidade de estilos, como dub, reg-
gae, samba e trap.

Com uma linguagem que oscila entre
o político e o confessional, entre o con-
templativo e o visceral, Mac explica sobre
a identidade sonora da banda. “A gente
sempre buscou autenticidade. Sempre
nos preocupamos com o timbre, sonori-
dades. Mas isso tem um preço, a maior
parte das pessoas está aberta apenas ao

que é conhecido ou familiar. E, para esse
público, às vezes podemos causar estra-
nheza”, diz Mac.

Histórico
Carne Doce já fez shows em diversos

festivais nacionais, apresentação em Lon-
dres e turnê por Portugal. No ano de 2019,
subiu ao palco principal do Lollapalooza.
Em 2020, participou da Virada Cultural de
São Paulo. O sucesso da banda é tamanho
que, em 2018, o disco Tônus foi eleito o 3º
melhor disco do Brasil, segundo a revis-
ta Rolling Stone.

“A banda começou com a Salma e eu,
com a nossa união. Somos casados e co-
meçamos a compor em 2011, em 2013 lan-

çamos um EP e na sequência quatro ál-
buns: Carne Doce (2014, independente),
Princesa (2016, RedbullStudios), Tônus
(2018, Natura Musical) e Interior (2020, in-
dependente)”, afirma Mac.

Terça no Teatro
A temporada do Terça no Teatro 2021

é realizada, por meio da Lei de Incenti-
vo à Cultura, Secretaria Especial da Cul-
tura e Ministério do Turismo, com o pa-
trocínio do Instituto Cultural Vale. Essa
apresentação da Carne Doce é uma opor-
tunidade para as pessoas conhecerem o
trabalho de artistas goianos que estão
despontando no cenário nacional.

“É importante fazer esse giro de pal-
co com artistas goianos. Muitas vezes
eles já têm nome, pois tocam muito no
eixo Rio-São Paulo, porém tocam muito
pouco em Goiânia. Isso é muito impor-
tante para o projeto, pois estamos tra-
balhando um dos eixos que é a diversi-
dade cultural” diz o produtor do Teatro
SESI, O. Juliano Gomez.

O convite do Terça no Teatro à ban-
da Carne Doce para abrir as apresenta-
ções do mês de junho deixou os inte-
grantes entusiasmados. “Ficamos felizes
porque é um projeto que busca valori-
zar a cultura produzida na nossa cida-
de e nosso Estado. E, também comemo-
ramos porque estamos sem fazer shows
nesta pandemia”, diz Mac.

Além de música, o Teatro SESI em
parceria com a FIEG+Solidária nesta ter-
ça vão arrecadar alimentos para artistas
e trabalhadores da cultura que enfrentam
dificuldades, neste período de pandemia.
Caso você queira contribuir entregue ali-
mentos não perecíveis na sede do Teatro
SESI (setor Santa Genoveva), em Goiânia-
GO. (Especial para O Hoje)

Terça no Teatro realiza show com uma canção
inédita da banda Carne Doce nesta terça-feira (1)

Carne Doce já fez shows em diversos
festivais nacionais, apresentação em

Londres e turnê por Portugal

Essência

O espetáculo
minimalista será
apresentado no
canal do Teatro 
SESI no Youtube 
a partir das 20h

Cena 
musical
independente

SeRViçO

show Carne DoCe

Quando: terça-feira (1), às 20h

onde: (www.youtube.com/teatrosesigo)

o show terá tradução para Libras
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malhação – sonhos 
o rei Abimeleque tem um

sonho. Adália faz um pacto
com Agar. Agar se espanta
com as palavras de ismael.
sara se emociona com a deci-
são do rei Abimeleque. Meses
depois, sara entra em trabalho
de parto. Abraão apresenta o
bebê isaque a todos no acam-
pamento. ismael demonstra
sua maldade. Najla mostra in-
teresse em gate. Abraão cas-
tiga ismael. isaque é circunci-
dado. Abimeleque nota a au-
sência de Najla.

gênesis
o rei Abimeleque tem um

sonho. Adália faz um pacto
com Agar. Agar se espanta
com as palavras de ismael.
sara se emociona com a de-
cisão do rei Abimeleque. Me-
ses depois, sara entra em
trabalho de parto. Abraão
apresenta o bebê isaque a to-
dos no acampamento. ismael
demonstra sua maldade. Naj-
la mostra interesse em gate.
Abraão castiga ismael.isa-
que é circuncidado. Massá e
ismael brigam.

a Vida da gente
Ana diz para Manu que

Rodrigo foi uma paixão, mas
que é parte do passado dela.
laudelino não revela a iná as
suspeitas de seu médico.
Ana avisa a lúcio que vai fa-
zer o tratamento nos estados
unidos. Celina se entristece
ao saber que os pais de Tia-
go são indiferentes ao me-
nino. o médico avisa a lau-
delino que ele tem um tumor
e precisa de operação. olívia
pede para Dora fazer um
quarto para ela.

Triunfo do amor
Heriberto explica que Ma-

ximiliano está vencendo o ví-
rus, mas no caso de Maria,
apesar de também ter vencido
o vírus, seus rins foram afeta-
dos e precisará de um trans-
plante. Vitória diz ao médico
que será a doadora. Antes da
cirurgia, Vitória diz ao médico
que se, por acaso, houver al-
guma complicação e tenha
que escolher quem vai viver,
deve optar por Maria. A situa-
ção de Vitória se complica e
Maria se desespera.

império
José Alfredo se surpreen-

de com o pedido que ismael
faz por ter devolvido o anel.
Mário sérgio se interessa
pela história e entrevista is-
mael. Maria Marta observa o
diamante cor-de-rosa. Fer-
nando implora que Cora o
ajude a reatar com Cristina.
Jurema alerta a Tuane que
Reginaldo pode não voltar
mais. Xana incentiva Juliane a
pedir uma pensão para Jú-
nior. Cora fala do telefonema
de Fernando para Cristina.

RESUMO
t
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Podcast musical
Cantor, compositor e pianistaZé Ma-
noel abre a 5ª temporada do pod-
cast'Toca Brasil', hoje (1)

Elysia Cardoso

Abrindo a quinta tem-
porada do podcast‘Toca
Brasil’, série que traz à
tona a riqueza da música
brasileira em bate-papos
com personalidades de
destaque neste universo,
nesta terça-feira (1), o Itaú
Cultural apresenta em seu
site entrevista com o com-
positor, pianista e cantor
pernambucano Zé Manoel.
Desde sua estreia, em no-
vembro de 2019 com a
cantora Juçara Marçal, o
podcast soma 42 progra-
mas gravados. 

Por lá já passaram Zeca
Baleiro, Leandro Lehart,
Xênia França, Nailor Pro-
veta, Arismar do Espírito
Santo, só para citar alguns
deles. Todas as entrevis-
tas podem ser ouvidas no
site da instituição, pelo
computador, pelo celular e
no aplicativo Spotify. 

Na entrevista concedi-
da a Edson Natale, gerente
do Núcleo de Música do Itaú
Cultural, Zé Manoel, consi-
derado um dos grandes mú-
sicos nordestinos de sua ge-
ração, fala sobre sua infân-
cia em Petrolina, no interior
de Pernambuco, e como se
interessou pelo piano. “Eu
assistia às aulas de violão
que minha irmã fazia e ten-
tava aprender algo. Mas,
no dia que um amigo me
mostrou um pequeno te-
clado, acabei virando a ca-
saca e me interessei mais
pelas teclas do que pelas
cordas”, conta ele. 

Após adquirir experiên-
cia como instrumentista e
se sentir preparado para
gravar o primeiro disco au-
toral, em 2009, ele lembra,
com muito bom humor, que
as pessoas só acreditaram
que se tornou compositor
após o jornalista José Teles,
do Jornal do Commercio,
fazer uma grande matéria
sobre seu trabalho.

“Eu já tinha dado alguns

discos para professores e al-
gumas pessoas próximas,
mas ninguém deu muita
bola. Depois que saiu a ma-
téria do Teles, essas mesmas
pessoas me falavam que
não sabiam que eu era com-
positor e que estavam doi-
das para ouvir meu disco”,
conta ele. “Eu, ironicamen-
te, afirmei que já tinha dado
o disco para eles, mas, aca-
bei dando outro”, finaliza.

Durante o bate-papo,
Zé Manoel relembra, ain-
da, quando tocou sanfona
no Grupo Matingueiros, a
graduação em música pela
Universidade Federal de
Pernambuco e sua carrei-
ra como pianista, compo-
sitor e cantor. A entrevis-
ta completa fica disponível
no site do Itaú Cultural. 

A série
Os podcasts Toca Brasil

seguem com novos pro-
gramas, às terças-feiras,
marcados pela diversidade
de convidados e segmentos
artísticos representados. O
próximo entrevistado, no
dia 8 de junho, é Arthur de
Faria, pianista, composi-
tor, produtor musical, ar-
ranjador e jornalista bra-
sileiro. Na semana seguin-
te, o bate-papo é com o
cantor e compositor baia-
no, Lazzo Matumbi. 

Depois, é a vez da pri-
meira guitarrista mulher
do Brasill, Lucinha Turn-
bull. Para encerrar o mês,
no dia 29 de junho, a jor-
nalista e musicóloga, Maria
Luiza Kfouri, é quem es-
trela o podcast.Os episó-
dios das quatro temporadas
da série estão disponíveis
no site do Itaú Cultural e na
plataforma Spotify. (Espe-
cial para O Hoje)

SERVIÇO
Podcast Toca Brasil com
Zé Manoel
Quando: terça-feira (1)
Onde: (www.itaucultu-
ral.org.br)

Zé Manoel fala sobre trajetória em podcast

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

NOTA AO LEITOR
t

Personagens do Mauricio de Sousa mergulham na cultura dos países lusófonos em Turma da Mônica

LIVRARIA
t

A Turma mais que-
rida do Brasil embarca
em uma jornada re-
cheada de aprendiza-
gens. A Mauricio de
Sousa Produções
(MSP), em parceria
com o autor José San-
tos, lança o livro ‘Tur-
ma da Mônica: Via-
gem aos países de Lín-
gua Portuguesa’. A
obra, em formato di-
gital, editado pela
Imeph e distribuído
pela Bookwire, faz
uma viagem aos paí-
ses que possuem o
português como lín-
gua oficial e apresenta
as diferenças entre seus vo-
cabulários.

O lançamento virtual foi
em maio na Universidade de
Coimbra, em uma entrevista
que o desenhista Mauricio de
Sousa deu aos estudantes des-
sa renomada instituição de
Portugal, pelo canal do You-
Tube do Grupo de Estudos
Brasileiros Maria Quitéria.

Tudo começa quando a
turminha do bairro do Li-
moeiro é a vencedora de um
concurso de redação. O gran-
de prêmio é uma excursão
por nove países, passando
por quatro continentes, em
que todos eles o português é
o idioma oficial. Ao lado dos
personagens, o leitor vai
aprender sobre mais de 200
palavras e se encantar com
a pluralidade e riqueza do
português falado pelas na-
ções lusófonas.

O projeto possui o objetivo
de divulgar e democratizar a
leitura para todos os cidadãos
da Comunidade dos Países de
Língua Portuguesa. A confec-
ção reuniu uma vasta pesqui-

sa, que contou com o apoio do
Ministério das Relações Exte-
riores e a colaboração dos
consulados de países como
Portugal, Angola, Guiné-Bis-
sau, Guiné Equatorial, Timor-
Leste, Cabo Verde, São Tomé,
Príncipe e Moçambique.

“Tenho muito orgulho do
fato de Mônica, Cebolinha,
Magali, Cascão e companhia
serem considerados embai-
xadores informais da Língua
Portuguesa, aonde quer que
estejam. Mas essa viagem
pelos países lusófonos é uma
aventura muito especial. Afi-
nal, é importante que as
crianças, seus pais e profes-
sores saibam da riqueza do
nosso idioma, que é falado
em vários continentes”, afir-
ma Mauricio de Sousa sobre
o lançamento.

Essa é a nova parceria do
estúdio com o escritor José
Santos. Com a Editora Imeph
já lançaram outros dois li-
vros: ‘Turma da Mônica –
Uma viagem a Portugal’ e
‘Turma da Mônica - Uma via-
gem à América Latina’. ‘Tur-

ma da Mônica - Via-
gem aos países de Lín-
gua Portuguesa’ está
disponível nas princi-
pais livrarias on-line,
como Amazon e Kobo.

O autor 
Mineiro da cidade

de Santana do Deserto,
José Santos acompa-
nhava, mesmo antes
de aprender a ler, as
histórias de Horácio,
Astronauta e Piteco
nos suplementos lite-
rários dos jornais –
personagens que, cer-
tamente, contribuíram
com o seu processo de

alfabetização. Começou a es-
crever para crianças depois
do nascimento de seus filhos
Miguel e Jonas. De lá para cá,
já publicou mais de 50 livros,
de poesia e de prosa, com te-
mas bem variados como fol-
clore, terror, moda, astrono-
mia, futebol, fábulas, música
e língua portuguesa.

Foi premiado pela FNLIJ
(melhor livro em língua por-
tuguesa), Jabuti e Retratos da
Leitura no Brasil. Com Mau-
ricio de Sousa, publicou ‘Tur-
ma da Mônica – Uma viagem
a Portugal’, ‘Turma da Môni-
ca- Uma viagem à América
Latina’, ‘Turma da Mônica –
Uma viagem ao Japão e ao
Brasil’ e ‘Turma da Mônica –
Uma viagem aos países de lín-
gua portuguesa’. Com Marco
Haurélio e Jô Oliveira, adap-
tou para o cordel, o clássico
medieval português Palmei-
rim de Inglaterra. Foi escritor
visitante de Óbidos - Vila Li-
terária/Unesco. Publicará em
2021 o romance juvenil, com
Alexandre L. Sayad, A miste-
riosa carta portuguesa.

Viagem aos países de
Língua Portuguesa
Lançamento é uma parceria de Mauricio de Sousa com
o autor José Santos, editado pela Editora Imeph e dis-
tribuído pela Bookwire
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A Fundação Bienal de São
Paulo anunciou no último dia
27 a lista completa de artistas
participantes da 34ª edição,
com o tema ‘Faz Escuro mas
eu canto’, composta por 91 no-
mes (sendo 2 duos e 1 coleti-
vo) de 39 países. A edição,
iniciada em fevereiro de 2020,
culminará na mostra coletiva
que vai ocupar todo o Pavi-
lhão Ciccillo Matarazzo a par-
tir de setembro de 2021, si-
multaneamente à realização
de exposições individuais em
instituições parceiras na ci-
dade de São Paulo.

Segundo os organizado-
res da Bienal, entre os artis-
tas da edição, todos os conti-
nentes, exceto a Antártica, es-
tão representados, com dis-
tribuição equilibrada entre
homens e mulheres e uma
parte (4%) se identificando
como não binária. “Esta será
ainda a Bienal com a maior
representatividade de artis-
tas indígenas de todas as edi-
ções com dados disponíveis,
com nove participantes de
povos originários de dife-
rentes partes do mundo”, di-
zem os organizadores. 

O curador da Bienal, Ja-
copoCrivelli Visconti, disse
que a lista de convidados foi
elaborada com sentido de
urgência, com base nos acon-

tecimentos dos últimos me-
ses, para estabelecer pontes
entre obras e artistas que re-
fletem múltiplas cosmovi-
sões, culturas e momentos
históricos. “O processo de co-
locar em relação e resso-
nância todas essas vozes foi
intenso e estimulante, vivifi-
cando um dos conceitos de
ÉdouardGlissant que mais
nos inspirou nesse caminho:
o de que falamos e escreve-
mos sempre na presença de
todas as línguas do mundo”.

O ano de 2021 marca tam-
bém o aniversário de 70 anos
da 1ª Bienal (1951). Segundo
Glissant, ao longo dos últi-
mos 70 anos as bienais de
São Paulo adaptaram-se aos
tempos - e sua capacidade de
mudança e sua abertura ao

novo –, que asseguraram que
a mostra mantivesse sua re-
levância artística e cultural. 

“A 34ª Bienal de São Paulo,
de alguma forma, simboliza
isso: face a tempos desafia-
dores, encontramos manei-
ras de nos mantermos fiéis à
proposta desta edição sem, no
entanto, ficarmos presos em
ideias e projetos que haviam
perdido sua pertinência no
novo contexto global”.

Catálogo digital tenteio 
Devido à pandemia de Co-

vid-19, a programação digital
da Bienal foi intensificada,
permitindo novas formas de
conexão com o público, que
tende a continuar aumen-
tando. Por isso, neste ano foi
lançado um catálogo inteira-

mente digital para uma Bie-
nal de São Paulo, com 130 pu-
blicações ao longo de 70 anos
de história. A publicação
compõe uma narrativa vi-
sual e textual, formada por
contribuições de todos os ar-
tistas participantes da 34ª
Bienal, elaboradas exclusi-
vamente para a ocasião.

“Pretendemos dar conti-
nuidade nas próximas edi-
ções. A realização do catálogo
digital tenteio é, sem dúvida,
uma das iniciativas que não
estavam previstas no projeto
inicial, mas não apenas estão
de pleno acordo com ele como
também são capazes de ex-
pandir seu alcance", afirmou
o presidente da Fundação
Bienal de São Paulo, José
Olympio da Veiga Pereira. 

34ª edição da Fundação Bienal de SP

De volta
Agora os apaixonados por

outback podem se deliciar
novamente com um dos
maiores sucessos da rede, o
Fondue outback. A marca
oferece ao seu público duas
versões consagradas: a sal-
gada com ummix de queijos
e a opção doce, que traz uma
calda de chocolate meio
amargo. esses pratos estão
disponíveis a partir desta se-
mana e apenas enquanto du-
rar o estoque. eles são servi-
das no pão australiano em
formato de bowl e acompa-
nham pratos icônicos do res-
taurante. Quando: Terça-feira
(1º). onde: outback. Horário:
12h às 22h.

artes cênicas
A ‘Terça das Artes’ do canal

Curta! apresenta o episódio
‘Bia’ da série ‘onde Nascem as
ideias’. A produção acompa-
nha Bia lessa, uma das dire-
toras mais importantes nas
artes cênicas do país. A dire-
tora mostra seu processo

criativo desde o primeiro tes-
te de atores até a estreia da
peça ‘grandes sertões Vere-
das’, em são Paulo. o filme re-
vela a potência do trabalho de
Bia lessa e a relação que ela
constrói com sua equipe e
com os atores da peça ao
longo dos ensaios. Quando:
Terça-feira (1º). onde: Curta!.
Horário: 21h30.

sobre showbiz
A união Brasileira de

Compositores (uBC) inaugu-
ra a série ‘Conexões uBC’,

nesta terça-feira (1º), às 18h,
com transmissão online e
inscrição gratuita por meio
do link bit.do/Conexoes_uBC.
e logo na estreia, o ‘Conexões
uBC’ recebe duas referên-
cias do showbizbrasileiro.
Charles gavin, músico, com-
positor, apresentador, pes-
quisador e produtor cultural.
e Carlos Taran, empreende-
dor, empresário artístico e
produtor cultural. A dupla
se reúne para discutir um as-
sunto caro a todos os artis-
tas, especialmente os inde-

pendentes: ‘streaming: A re-
muneração poderia ser me-
lhor?’. Quando: Terça-feira
(1º). onde: bit.do/Cone-
xoes_uBC. Horário: 18h.

infantil
o mês de junho conta

com novidades na TV Rá Tim
Bum. Nesta terça-feira (1º)
estreia no canal infantil de
TV por assinatura a série
'Carlos Babies'. Com dire-
ção de Fernando Marconde
Macedo, a produção, um
spin off de Carlos, conta
com personagens diverti-
dos, músicas educativas so-
bre alimentação saudável e
temas de aprendizagem em
geral. Trazendo familiarida-
de aos fãs de Carlos e a ter-
ra dos alimentos, a nova
animação traz à telinha a
vida saudável e feliz. os epi-
sódios vão ao ar de segunda
a sexta-feira, às 7h30, 12h e
18h; e aos finais de semana,
às 16h20 e 3h30. Quando:
Terça-feira (1º). onde:TV Rá
Tim Bum. Horário: 7h30,
12h, 16h30, 18h e 3h30.

Charles Gavin participa da série ‘Conexões UBC’ hoje (1º)

A mostra coletiva vai ocupar o Pavilhão Ciccillo Matarazzo a partir de setembro de 2021

AGENDA
t

CulTuRAl HORÓSCOPO
t

sophia Valverde e igor
Jansen surgem de braços
dados em foto e web se
anima

sophia Valverde e igor
Jansen voltaram a agitar a
web após o ator postar foto
de braços dados com a atriz
em um hotel de Atibaia, em
são Paulo. "Depois de um
dia muito bem aproveitado,
terminar o fim de semanas
com os amigos não tem coi-
sa melhor!", legendou o cea-
rense, que desde o ano pas-
sado é apontado como ro-
mance da paranaense, se re-
ferindo ainda ao ator Theo
Medon.Ao comentar a pos-
tagem de igor, a protagonis-
ta da novela infantil ‘Poliana
Moça’ usou emoticons de co-
rações vermelhos. (guilherme
guidorizzi, Purepeople)

gabi brandt rejeita críticas
por dar selinho nos filhos:
'eu beijo a hora que eu
quiser'

gabi Brandt foi criticada
nas redes sociais pelo hábito

de dar selinho na boca dos fi-
lhos."É falta de higiene tantas
coisas que vocês fazem, bei-

jar na boca da criança é a
mais tranquila. o filho é meu,
quem fez a boca dele fui eu,

dentro da minha barriga, e
eu beijo a hora que eu qui-
ser", disparou gabi Brandt,
ironizando com uns dos co-
mentários feitos por Karol-
Conká pelo ‘BBB21’ e que vi-
rou meme: "Não gostou? Me
coloca no paredão". (Rahabe
Barros, Purepeople)

seu Jorge é condenado a
pagar r$ 500 mil de indeni-
zação para família de mário
lago 

seu Jorge, a universal Mu-
sic e a produtora Cafuné Pro-
duções foram condenados a
pagar R$ 500 mil de indeni-
zação aos herdeiros do com-
positor Mário lago na última
sexta-feira (28), na 29ª Vara Cí-
vel do Rio de Janeiro.De acor-
do com o portal g1, a indeni-
zação se refere à música ‘Ma-
nia de Peitão’, lançada em
2004 no álbum ‘Cru’. ela usa
trechos da música ‘Ai que
saudades da Amélia’, com-
posta por Mário lago e mu-
sicada por Ataulfo Alves. (An-
dréia Takano, ofuxico)

CELEBRIDADES

ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

É um bom dia para ouvir a in-
tuição e deixar a cabeça descansar
um pouco. As conversas serão
agradáveis e cheias de aprendi-
zados. Tome cuidado com os exa-
geros e com a necessidade de
ter que assumir o controle da si-
tuação, porque isso será uma ilu-
são e só vai trazer desgastes.

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

É um bom dia para colocar
suas ideias e projetos em práti-
ca e fazer negócios. Além disso,
a lua te traz popularidade e te
ajuda a se conectar com amigos
ou a fazer novos, que, no fim, po-
dem te ajudar. Marte traz impa-
ciência, portanto tome cuidado
com a pressa indevida.

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

É um bom dia para agir com
delicadeza e flexibilidade, comu-
nicando-se com todos de forma a
conquistar e atingir seus objetivos.
só tome cuidado com ter certeza
demais sobre os resultados das
suas ações e com a necessidade
de agradar sempre.

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

É um bom dia para usar seus
conhecimentos adquiridos. Pode
contar com o efeito sorte nesse
dia, pois ele vai livrar você de si-
tuações chatas ou complicadas.
saiba ouvir aquela voz interior
que pode te dar uma dica sobre
situações nas quais nem vale a
pena gastar energia.

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

É um bom dia para exercer
sua liderança frente às situações
que se apresentam. seja persis-
tente e adaptável, sem perder de
vista o objetivo maior do seu dia.
Tome cuidado para não se es-
tressar com situações além do
seu controle, o que apenas vai tra-
zer dores de cabeça.

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

É um bom dia para fazer alian-
ças e parcerias, principalmente
no trabalho. É preciso ser bastan-
te estratégico, mas também ser
flexível e aprender a ceder para
não criar conflito com as pessoas
à sua volta. Aproveite para obser-
var mais do que falar neste dia.

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

É um bom dia para agir com
autoconfiança. Atitudes corajo-
sas serão bem vistas, mas é pre-
ciso perceber quando recuar e
quando insistir. Pode ser neces-
sário refazer algo já feito antes,
e isso pode enfurecer você. Vale
a pena perceber suas falhas e
aprender com elas.

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

É um bom dia para ir atrás do
que deseja com força total, indo
fundo nas situações. este dia pode
desafiá-lo a perder seus medos ou
a reconhecer que pode não con-
quistar ou conseguir o que dese-
ja. Apenas tome cuidado com cer-
tezas absolutasporque isso pode
trazer discussões e brigas.

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

É um bom dia para abrir o co-
ração e se conectar profunda-
mente com as pessoas, princi-
palmente em relação a parcerias
de amor: perceba como ajudar
ou apenas compreender o lado
do outro. existe também a pos-
sibilidade de conquistar algo
que deseja.

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

É um bom dia para fazer uso
da sua inteligência para resolver
problemas cotidianos e também
no trabalho. Tome cuidado com
o autoritarismo. o dia te desafia
a rever suas posturas em relação
a tudo, mas principalmente com
parcerias de amor.

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

É um bom dia para cuidar
mais de si mesmo. Além disso, o
dia te convida a criar e a estudar,
buscando novidades que alegram
seu coração. se não conseguir
dar vazão ao que deseja, pode se
sentir apressado, ansioso, agres-
sivo ou ficar mal-humorado.

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

É um bom dia para buscar no-
vas ideias, desenvolver mais sua
criatividade, deixar o coração fa-
lar, abandonar a pressa e a an-
siedade e criar uma rotina à sua
maneira. Tome cuidado com a ne-
cessidade de seguir as pessoas. 

Rovena Rosa/ABr

Na ma-
nhã desta
segunda-fei-
ra (31), João
Miguel, fi-
lho de
Whinders-
son Nunes e
Maria Lina,
que tinha
apenas um dia de vida, morreu, após nascer de for-
ma prematura. E o casal se manifestou nas redes so-
ciais sobre a grande perda deles."Estou despedaçada.
Sua falta aqui comigo causou um buraco no meu pei-
to que não se fechará nunca", começou Maria Lina.A
primeira mensagem publicada por Whindersson
Nunes após a morte de João Miguel foi uma passagem
bíblica.“Deixai vir a mim os pequeninos, porque de-
les é o Reino dos Céus. Mateus 19:14”, escreveu no
Twitter. (Luigi Civalli, Ofuxico)

Whindersson Nunes e Maria
Lina lamentam a morte 

do filho, João Miguel
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Lanna Oliveira

Ler é um ato revolucioná-
rio, principalmente em dias
que a luta deve ser feita de
casa, devido a pandemia. Mas
os amantes dos livros devem se
preocupar, já que o mercado
editorial passa por grandes di-
ficuldades. O faturamento no
ano passado caiu 8,8% em re-
lação a 2019, atingindo um to-
tal de R$ 5,2 bilhões. Os dados
foram divulgados pela Pesqui-
sa Produção e Vendas do Setor
Editorial Brasileiro ano-base
2020, realizada pela Nielsen
Book, com coordenação da Câ-
mara Brasileira do Livro (CBL)
e do Sindicato Nacional dos
Editores de Livros (Snel).

O presidente do Snel, Mar-
cos da Veiga Pereira, disse em
entrevista que a queda decor-
reu, entre outros fatores, do
fato de que o Programa Nacio-
nal do Livro Didático (PNLD)
não conseguiu ser executado
em 2020. Ele ainda disse que
em função da pandemia, “ape-
sar de todo o esforço de sua
equipe, o Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação
(FNDE) não conseguiu selecio-
nar os acervos, mandá-los para
as escolas, não obteve o quan-
titativo total, não pôde negociar
com as editoras, nem fazer os
contratos no ano passado. Tudo
foi feito em 2021”. 

Em 2020, segundo Marcos
Pereira, o governo foi res-
ponsável por agregar R$ 1,4
bilhão ao faturamento do se-
tor editorial, contra R$ 1,6 bi-
lhão em 2019. Marcos Pereira
revela que “uma queda gran-
de e muito surpreendente”
foi registrada no segmento de

livros religiosos, representada
por um canal importante que
é o sistema porta a porta, afe-
tado pelo distanciamento so-
cial. No mercado de educação,
que engloba os subsetores de
livros didáticos e científico,
técnico e profissional, a mu-
dança já vem ocorrendo há
muito tempo. “Você tem uma
migração para ferramentas
virtuais e, aí, a pandemia deve
ter acelerado isso”. 

Além da mudança que já vi-
nha ocorrendo neste setor, ele
acredita que a pandemia ace-
lerou a migração para as fer-
ramentas virtuais, uma vez
que as aulas na rede privada
de ensino passaram a ser pela
internet, com os estudantes
dentro de suas casas. A pes-
quisa mostra que o subsetor
Religiosos foi o mais afetado
em termos de faturamento nas
vendas das editoras ao mer-
cado, apresentando retração
de 14,2%. Já o faturamento do

subsetor Didáticos caiu 10,9%,
enquanto o de Científicos, Téc-
nicos e Profissionais caiu 6,7%.

Na contramão desse declí-
nio no mercado editorial, a lei-
tura espontânea despontou
durante a pandemia. Como as
pessoas tiveram mais tempo
em casa, elas redescobriram o
prazer da leitura e isso im-
pulsionou o mercado digital de
vendas de livros. De acordo
com marcos, as vendas das
editoras para o canal de livra-
rias exclusivamente virtuais
cresceram 84%, com fatura-
mento de R$ 923,4 milhões
em 2020. Ele estimou que o
crescimento das vendas das li-
vrarias online aos consumi-
dores, por sua vez, deve ter su-
perado em muito esses 84%.

Desafios do 
mercado literário

As editoras brasileiras pro-
duziram, no ano passado, 46
mil títulos, dos quais 24% fo-

ram lançamentos (11.295), en-
quanto 76% foram reimpres-
sões. O número de lançamen-
tos caiu 17,4% em 2020, no
comparativo com 2019. O pre-
sidente do Snel, prevê que
este ano as vendas de livros di-
dáticos para o mercado deve-
rão apresentar grande queda
também, porque “a volta às
aulas foi ainda no ambiente de
pandemia, no auge da crise
[de saúde] no Amazonas e,
depois, no resto do Brasil, com
escolas e livrarias fechadas”. 

O segmento de obras ge-
rais, por outro lado, segundo
Marcos Pereira, começou o
ano crescendo a dois dígitos
em relação a 2020. Ele reco-
nhece que “é um desafio enor-
me a gente manter a leitura
nos níveis atuais, porque não
se sabe o que vai acontecer no
momento em que a população
estiver vacinada e as pessoas
começarem a voltar a circu-
lar. Será que elas vão manter

o hábito de leitura como está
hoje? Acho que isso depende
até de nós mesmos”. Mas com
a reabertura das livrarias fí-
sicas, ele aposta em cresci-
mento grande.

Apesar da crise no merca-
do, o foco se mantem nos
pontos positivos como o au-
mento nominal no fatura-
mento do subsetor Obras Ge-
rais, que encerrou 2020 com
R$ 1,3 bilhão, alta de 3,8%
comparativamente ao ano an-
terior. O presidente da Câ-
mara Brasileira do Livro, Vi-
tor Tavares, acredita em re-
cuperação, apesar do ano di-
fícil que a pandemia repre-
sentou para o setor. “Acredi-
tamos nessa recuperação, pois
elas [livrarias físicas] são fun-
damentais para a descoberta
de novos títulos pelo leitor e
para o bom desempenho do
mercado como um todo”, dis-
se. (Lanna Oliveira é esta-
giária do jornalO Hoje)

Em crise, a venda
de livros tem redu-
ção nos números,
em contrapartida
a redescoberta da
leitura cresce

A pesquisa mostra que as vendas das livrarias físicascaíram 32% em relação a 2019

O mundo literário

esTreias

Raya e o Último Dragão (Raya
and The last Dragon, 2021,
euA). Duração: 1h54min. Dire-
ção: Don Hall, Carlos lopez es-
trada, Paul Briggs. elenco: Kel-
ly Marie Tran, Awkwafina, gem-
ma Chan. gênero: Animação,
fantasia, aventura. em Raya e o
Último Dragão, Kumandra é
um reino habitado por uma
vasta e antiga civilização co-
nhecida por ter passado gera-
ções venerado os dragões, seus
poderes e sua sabedoria. Po-
rém, com as criaturas desapa-
recidas, a terra é tomada por
uma força obscura. Quando
uma guerreira chamada Raya,
convencida de que a espécie
não foi extinta, decide sair em
busca do último dragão, sua
aventura pode mudar o curso
de todo o mundo.Cineflixapa-
recida: 14h35.

Godzilla vs Kong (god Vs King,
2021, euA).Duração: 1h54min.
Direção: Adam Wingard.  elen-
co: Kyle Chandler, Millie Bobby
Brown, Alexander skarsgård.
gênero: Ação, aventura, ficção
científica. No primeiro crossover
do Monstro Verso, Kong e seus
protetores embarcam em uma
jornada perigosa para encon-
trar seu verdadeiro lar. entre-
tanto, tudo sai do controle
quando um godzilla enfurecido,
começa a deixar um rastro de
destruição pelo planeta. esse
combate épico entre os dois ti-
tãs, instigado por forças ocultas,

é apenas o começo do mistério
que jaz no núcleo da Terra. será
que o mundo sobreviverá ao
duelo de monstros? Cineflix
aparecida: 14h50, 17h15, 19h40.

Rogai por Nós (The unholy,
2021, euA). Duração: 1h39min.
Direção: evan spiliotopoulos.
elenco: Jeffrey Dean Morgan,
Cary elwes, William sadler. gê-
nero: Terror. Rogai por Nós
conta a história de Alice, uma
jovem com deficiência auditiva
que, após uma suposta visita
da Virgem Maria, é inexplica-
velmente capaz de ouvir, falar
e curar os enfermos. À medida
que a notícia se espalha e pes-

soas de perto e de longe se
reúnem para testemunhar
seus milagres, um jornalista
decadente (Jeffrey Dean Mor-
gan), que espera reviver sua
carreira, visita a pequena ci-
dade da Nova inglaterra para
investigar o fenômeno. Quan-
do eventos terríveis começam
a acontecer por toda parte,
ele começa a questionar se
esses fenômenos são obras
da Virgem Maria ou algo mui-
to mais sinistro. Cineflix apa-
recida: 14h30, 16h50, 19h45.

Mortal Kombat (Mortal Kom-
bat, 2021, euA). Duração:
1h50min. Direção: simon

McQuoid. elenco: lewis Tan,
Jessica McNamee, Josh law-
son. gênero: Ação, artes mar-
ciais. em Mortal Kombat,
shang Tsung, imperador da
exoterra, envia seu melhor
guerreiro, sub-Zero, para as-
sassinar o jovem Cole Young.
Temendo pela segurança da
família, Cole vai em busca de
sonyaBlade seguindo a indi-
cação de Jax, um major das
Forças especiais, que tem a
mesma estranha marca de
dragão com a qual Cole nas-
ceu. logo, ele se vê no templo
do lorde Raiden, um Deus
Ancião e guardião do Plano
Terreno, que abriga todos que

possuem a marca. No templo,
ele treina com os experientes
guerreiros liu Kang, Kung lao
e Kano, enquanto se prepara
para lutar contra os inimigos
da exoterra em uma batalha
pelo universo. será que Cole
irá longe o suficiente para
desbloquear sua arcana - o
imenso poder da sua alma - a
tempo de salvar não apenas a
família, mas interromper os
planos de shangTsung de uma
vez por todas? Cineflix apare-
cida: 17h30, 19h50.

Cruella (Cruella, 2021, euA).
Duração: 2h14min. Direção:
Craig gillespie. elenco: emma
stone, Mark strong, emma
Thompson. gênero:  Comé-
dia, drama, família. Ambien-
tado na londres dos anos 70
em meio à revolução do punk
rock, o filme da Disney mostra
a história de uma jovem viga-
rista chamada estella (emma
stone). inteligente, criativa e
determinada a fazer um nome
para si através de seus de-
signs, ela acaba chamando a
atenção da Baronesa Von Hell-
man (emma Thompson), uma
lenda fashion que é devasta-
doramente chique e assusta-
dora. entretanto, o relaciona-
mento delas desencadeia um
curso de eventos e revelações
que farão com que estella
abrace seu lado rebelde e se
torne a Cruella, uma pessoa
má, elegante e voltada para a
vingança. Cineflix aparecida:
14h, 16h45, 17h, 19h10, 19h30.

'Rogai Por Nós' é um filme de terror produzido por Sam Raimi e estrelado por Jeffrey Dean Morgan

tCINEMA



Dados apontam
para o aumento
de 20% da
participação do
formato nas
vendas em varejo

A tendência de migração
de vendas do comércio físico
para o mercado online foi de-
finitivamente transformada e
agora já é uma realidade. O ín-
dice MCC-ENET, desenvolvido
pela Neotrust | Movimento
Compre & Confie, em parceria
com o Comitê de Métricas da
Câmara Brasileira da Economia
Digital, apresentou que as ven-
das pelo e-commerce conti-
nuam em alta no Brasil. Em
abril, houve alta de 17,74%
nas vendas em relação ao mes-
mo mês do ano passado. Con-
siderando a mesma base de
comparação, o faturamento do
setor também teve alta: 40,68%.

Já dados divulgados pela
Conferência das Nações Unidas
sobre Comércio e Desenvolvi-
mento (Unctad) apontam para
o aumento da participação do
e-commerce nas vendas de va-
rejo, respondendo por 19% do
total em 2020, um crescimento
expressivo em comparação
com 2019, quando a taxa era de
16%. No total, lojas on-line ar-
recadaram US$ 26,7 trilhões
durante o ano passado, um
marco histórico para o setor.
Esse crescimento é corrobora-
do por diversas pesquisas de
mercado, que registram cres-

cimento em diversos países.
Ainda de acordo com a pes-
quisa da Unctad, a Coreia do
Sul é o país com maior cresci-
mento, indo de 20,8% em 2019
para 25,9% em 2020.

Neste sentido, e adepta de
compras online, a farmacêuti-
ca Paula Karine, que está den-
tro deste público, comenta que
prefere a praticidade, já que
não precisa se deslocar até a
loja para adquirir o produto.
“Faço compras virtuais há pelo
menos cinco anos. Geralmente

os preços são mais acessíveis e
sempre tem promoções com
frete grátis. Acredito que essa
tendência veio mesmo para fi-
car, existe uma boa competiti-
vidade de preço no comercio
virtual, facilita a compra pois
em geral tem a descrição fiel do
produto, você consegue com-
prar de onde estiver para en-
tregar onde quiser. 

Lojas físicas precisaram se
adaptar ao novo normal e de-
senvolveram novas formas
de vender seus produtos, tan-

to por atendimento via What-
sApp e divulgação por mídias
sociais quanto através de no-
vos e-commerces e participa-
ção em marketplaces. De olho
nessa tendência, o Buriti Shop-
ping lançou recentemente
uma plataforma digital, que
reúne no ambiente online
suas principais lojas e um mix
de opções. O marketplace do
Buriti Shopping facilita todo o
processo de compras, já que é
possível reunir em um só pa-
gamento, os produtos de di-
ferentes lojas. Além disso, o
cliente pode decidir retirar
na loja ou aproveitar a pro-
moção de lançamento do site
e receber em casa, com frete
grátis para Aparecida de Goiâ-
nia e Goiânia.

De acordo com o superin-
tendente do Buriti Shopping,
Igor Alarcão, o novo site de
compras vai facilitar as ven-
das principalmente dos pe-
quenos e médios lojistas que
não tinham estrutura para
montar o próprio e-commer-
ce. “As compras online já
eram uma realidade dos bra-
sileiros, mas com a pande-
mia, esse comportamento de
comprar pela internet se in-
tensificou. O objetivo desse
projeto é facilitar esse rela-
cionamento com o cliente,
principalmente dos peque-
nos e médios lojistas, e ofere-
cer mais uma opção segura
para o nosso público”, explica.

O empresário Reginaldo
Mangili, proprietário das lojas
Mangili e Ester Semi Joias,
ambas localizadas no Buriti
Shopping, explica que como o
cenário econômico continua
incerto, é preciso investir em
todas as opções que possam
alavancar as vendas. “Con-
cordo que o comportamento
do consumidor está mudando
e precisamos conversar com
esse público. A maioria dos
meus clientes ainda prefere
comprar pessoalmente, mas
nós sempre conversamos,
passamos o endereço das nos-
sas redes sociais, número do
whatsapp, e agora do site,
porque, caso o shopping ve-
nha a fechar novamente, nos-
sos produtos estarão disponí-
veis nos canais virtuais. Estou
otimista com o site de com-
pras, principalmente para o
Dia dos Namorados, que é
uma das datas mais impor-
tantes para nós. Geralmente
as vendas de alianças crescem
muito neste período”, explica. 

Outra métrica avaliada
pelo MCC-ENET revela que, no
trimestre de janeiro a março
de 2021, 17,2% dos internau-
tas brasileiros realizaram ao
menos uma compra online.
Observa-se uma queda de
1,2% em relação ao trimestre
anterior (18,4%). Já na com-
paração com o mesmo perío-
do em 2020 (12,3%), houve
crescimento de 4,9%.
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Lojas físicas preci-
saram se adaptar
ao novo normal e
partem para o digi-
tal para vender
seus produtos

Varejo mira no e-commerce
para alavancar as vendas
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