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Paço distribui mudas
de árvore para
recuperar arborização 
Política 6

a alta dos insumos 
e o impacto nos projetos

em execução

MarCelo riCotta

Opinião 3

Goiás teve 2 mil
mortes por
Covid em 1 mês
Somente em um mês, o Estado
registrou cerca de duas mil mor-
tes de pessoas por complica-
ções da Covid-19, de acordo
com dados da Secretaria de Es-
tado da Saúde (SES-GO).
Cidades 11

Governo amplia
Hemocentro
Estadual
Governador participou da inau-
guração da reforma e ampliação
do Hemocentro Coordenador Es-
tadual de Goiás Professor Nion
Albernaz, em Goiânia. A unida-
de recebeu recursos de R$ 9,3 mi.
Política 5

Crescimento do PIB
surpreende, mas 
não atenua miséria
Os resultados do Produto Interno Bruto (PIB) no
primeiro trimestre deste ano, divulgados ontem
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísti-
cas (IBGE), surpreenderam os mercados de for-
ma positiva, já que as apostas miravam, na mé-

dia, uma variação em torno de 0,9% na compa-
ração com o trimestre imediatamente anterior.
O instituto trouxe, no entanto, uma variação de
1,2% para o período, com elevação de 1,0% fren-
te ao trimestre inicial de 2020. Economia 4

Jota Eurípedes

Financiamento
imobiliário
cresce 76%

Governo dá aval
para realização
da Copa América
Governador de Goiás apontou
que é possível a realização da
Copa América em Goiás seguindo
os protocolos. Esportes 7

Ocupação dos leitos de UTIs
em Aparecida aumenta 25%
Assim como outros municípios do Estado, Aparecida de Goiânia registrou
aumento na taxa de ocupação de leitos em Unidade de Terapia Intensiva
(UTI). Em menos de duas semanas, a alta foi de 24%. Em 19 de maio, a taxa
girava em torno de 35% e atualmente está em 59%, de acordo com o bo-
letim epidemiológico da Covid-19 divulgado pela prefeitura. Cidades 10

�
LEia nas CoLunas

Xadrez: Prefeitos buscam

apoio de Ronaldo Caiado para

eleições na Agência Goiânia

dos Municípios.

Política 2

Jurídica: Câmara dos Deputa-

dos debate denúncia sistêmica

de violação dos Direitos Hu-

manos no Brasil 

Cidades 10

Esplanada: Cotado para vice de

Lula, overnador de Pernambu-

co, Paulo Câmara (PSB), ainda

não passou no teste nacional.

Política 6

Essência 13

Reinvenção do bom
e velho Rock’n Roll

Essência 16

Misticismo
em torno da
testosterona
em mulheres

Essência 14

Kekel e MC
Danny lançam
single “quem
mandou”

Essência

A temporada de frio em Goiânia deve atingir mais de 1,2 mil mo-
radores em situação de rua, aponta dados da secretaria munici-
pal de Desenvolvimento Humano e Social (SEDHS). Cidades 9

Frio deve atingir 
1.2 mil moradores de rua

Mercado imobiliário apresenta
alta apesar da pandemia e finan-
ciamentos cresceram 76% no pri-
meiro trimestre. Negócios 17

No oBA, VilA
é derrotado 
pelo Bahia
Pelo jogo de ida da terceira fase
da Copa do Brasil, o time co-
mandado pelo técnico Wagner
Lopes não foi capaz de fazer va-
ler o mando de campo e viu o
Tricolor Baiano abrir vantagem
no confronto.
Esportes 8

Atlético-Go 
entra em campo
pela Copa do Brasil
Rubro-negro visita o Corin-
thians, mesmo adversário que
venceu pela Série A no último
domingo, pelo jogo de ida da ter-
ceira fase da competição nacio-
nal; vaga será definida na pró-
xima semana em Goiânia.
Esportes 7



A CPI da Pandemia inaugurou nesta terça-feira uma
nova fase de depoimentos, em que serão ouvidos profis-
sionais de saúde e pesquisadores. A primeira a falar foi a
oncologista e imunologista Nise Hitomi Yamaguchi, que de-
fendeu o uso da cloroquina como integrante do tratamento
inicial contra a covid-19, a autonomia dos médicos e a in-
dependência dos pacientes, mas negou que tenha tentado
alterar a bula do remédio.

Insatisfeito com o depoimento da médica, o presiden-
te da comissão, senador Omar Aziz (PSD-AM), já avisou que
será necessário fazer uma acareação com o ex-ministro da
Saúde Luiz Henrique Mandetta ou com o diretor presidente
da Anvisa, Antonio Barra Torres. 

Mandetta havia relatado aos parlamentares que par-
ticipou de uma reunião no Palácio do Planalto, em abril do
ano passado, quando viu um papel não timbrado que se-
ria a minuta de um decreto presidencial para alterar a bula
de modo a indicar o medicamento contra a covid-19. Dias
depois, o chefe da Anvisa, Antonio Barra Torres, confirmou
a reunião e disse que Nise Yamaguchi parecia estar “mo-
bilizada com essa possibilidade”.

O depoimento foi marcado por interrupções e dis-
cussões entre os parlamentares. Oposicionistas e o rela-
tor alegaram que a médica não respondia a questões e a
interromperam por várias vezes, o que provocou protestos
da senadora Leila Barros (PSB-DF), que pediu respeito à
testemunha.  (Agência Senado)

Senadores pediram a acareação do depoimento da médica
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Nise Yamaguchi
defende
cloroquina na
CPI da Covid

O pedido de convocação
do deputado estadual Amauri
Ribeiro (Patriotas) para pres-
tar esclarecimentos em uma
Comissão Especial de Inqué-
rito (CEI) de investigação de
crimes ambientais na Câmara
Municipal de Goiânia teve
uma resposta da Assembleia
Legislativa de Goiás (Alego), na
última terça-feira (1º). Os par-
lamentares defendem que, se
houver, realmente, uma con-
vocação do patriota, a Casa vai
tomar “providências”, porque
não há “autonomia” para uma
convocação.  

A convocação é fruto de
uma intriga do deputado à ve-
readora Lucíula do Recanto
(PSD), que foi criticada pelo
patriota pela atuação da ve-
readora em uma ação de pri-
são e apreensão, na casa de
duas pessoas que estavam en-
volvidas em crimes de maus-
tratos de animais.    

A briga foi comprada pelos
vereadores da Câmara Muni-
cipal, que defenderam a atua-
ção e a autonomia da pesse-
dista, que relatou a prisão dos
dois homens, não como uma
invasão, e sim com a autori-
zação da polícia.   

Como publicado na edição

do último semana, a vereado-
ra esperava que o deputado
prestasse esclarecimentos, e
contou com o apoio de 18 ve-
readores, que assinaram uma
moção de repúdio, que é um
requerimento para que o de-
putado compareça à Câmara
para retratar com a vereado-
ra, por causa das denúncias so-
bre uma “invasão”.  

O Presidente da CEI, Sar-
gento Novandir (Republica-
nos), também acatou a suges-
tão do colega de bancada Lean-
dro Sena (Republicanos), por
entender que o deputado ofen-
deu não só a vereadora, mas a
Câmara da capital. 

“Providências” 
Os dois pedidos que, segun-

do Amauri Ribeiro ainda não
foram chegaram ao patriota,
mas segundo o vice-presidente
da Alego, Henrique Arantes
(MDB), não vão prosperar, por-
que, segundo o emedebista,
não cabe à Câmara Municipal
a convocação de um deputado
estadual para prestar esclare-
cimentos de um pronuncia-
mento na Tribuna da Alego.  

Ele pede que a assessoria
da Alego “tome as providên-
cias”, caso prospere a convo-

cação. “Não há autonomia
para a Câmara Municipal”,
comenta Arantes, que estava
comandando a sessão da úl-
tima terça-feira.  

“Parece que alguns verea-
dores tomaram as dores da ve-
readora e parece que alguns
vereadores da Casa tomaram as
dores da vereadora e citaram
que vão me convocar, mas eles
não sabem que eles não têm au-
tuação e nem poder para con-
vocar alguém fora do município,
mas diferente deles, nós pode-
mos convocar e temos que de-
monstrar que essa casa tem po-
der”, comentou Amauri Ribeiro.  

O parlamentar teve o apoio

do líder do governo, Bruno
Peixoto (MDB), e do líder da
oposição, Talles Barreto (PSDB).
O tucano, inclusive, recomen-
dou a convocação do presi-
dente da Câmara, Romário Po-
licarpo (Patriota), para que ele
preste esclarecimentos.

“Se confirmar essa convo-
cação, é um desrespeito entre
os Poderes, porque é uma ou-
sadia que precisa da União
do Poder Legislativo Estadual,
para que seja resolvida a dis-
puta com muita responsabili-
dade e coerência”, encampou
o deputado Bruno Peixoto.
(Dayrel Godinho, especial
para O Hoje)

O parlamentar está no meio de um em-
bate com a vereadora Lucíula do Recan-
to (PSD) após recuperação de animais

Prefeitos buscam apoio de
Caiado para eleições na AGM

Seis prefeitos colocaram seus nomes na
disputa pela presidência da Associação Goia-
na dos Municípios (AGM). O pleito será rea-
lizado no dia 29 deste mês. Prefeitos têm se
mobilizado para buscar apoio do governador
Ronaldo Caiado para a disputa. O governa-
dor tem sinalizado que apoiará quem con-
gregar mais prefeitos, a tendência é de afu-
nilamento das candidaturas. A lista de pre-
feitos dispostos à disputa conta com Wilson
Tavares, de Gameleira de Goiás; Carlos Al-
berto, o Carlão da Fox, de Goia-
nira; e Cleiton Melo, de Itua-
çu. Esses três primeiros fi-
liados ao Democratas,
partido de Caiado. Além
disso, Zé Diniz (PP), de
Abadiânia; Siron Quei-
roz (Solidariedade), de
Turvelândia; e Débora
Domingues (PL),
de São João
D’Aliança. Um
dos favoritos é
Wilson Tavares que
ajudou a encabeçar
processo de elei-
ções na AGM.

Captação de recursos
O Ministério do Desenvolvimento Regional

(MDR) autorizou o uso de debêntures incen-
tivadas para obras relacionadas a manejo de
resíduos sólidos urbanos. No saneamento bá-
sico, por exemplo, o MDR tem uma carteira
com 40 projetos prioritários aprovados em 14
estados, incluindo Goiás. Destes, 28 estão em
andamento e já captaram R$ 5,46 bilhões no
mercado por meio de debêntures.

Negou
O governador Ronaldo Caiado (DEM) negou

que tenha se encontrado na última segunda-
feira (31) com o presidente do MDB estadual,
Daniel Vilela, no escritório do emedebista e ex-
prefeito de Goiânia, Iris Rezende.

RRF
Caiado relatou que o foco foi em relação a

um trabalho de convencimento junto a depu-
tados estaduais para aprovação de projeto que
autoriza Goiás a ingressar no RRF. “Realmen-
te eu não tenho conhecimento dessa reunião.
O assunto que eu tratei ontem diz respeito ao
RRF (Regime de Recuperação Fiscal). 

Encontros 
O MDB se organiza para realização de en-

contros regionais. Uma possível aproxima-
ção do DEM de Caiado com o partido presidi-
do por Daniel Vilela pode ser avaliada nas reu-
niões com lideranças estado afora. 

Apoio
Durante as comemorações do aniversário

dos 32 anos de Senador Canedo, o senador Van-
derlan Cardoso (PSD) disse que apoiará a ree-
leição do governador Ronaldo Caiado. “Fizemos
uma boa parceria em nosso papel em Brasília
porque ele sempre fez seu dever de casa jun-
to à bancada federal, então eu digo: Eu vou é
ajudar e apoiar o governador Ronaldo Caiado”,
relatou o parlamentar. 

Emendas
A Diretoria Legislativa da Câmara de Goiâ-

nia deu prazo até a próxima semana para que
vereadores encaminhem as alterações nas
emendas impositivas não acolhidas pela pre-
feitura. Parlamentares precisam alterar pro-
jetos de 190 emendas. 

Total
Os vereadores da legislatura passada em

Goiânia apresentaram em 2020, 442 emendas
impositivas. Cada vereador pode apresentar
emendas no valor de aproximadamente R$ 1,6
milhão, e levando em consideração o total de
parlamentares, chega a R$ 60 milhões.

2 Foi aprovada, em primeira votação,
projeto que concede título de cidadã goiana
à secretária estadual da Economia, Cris-
tiane Schmidt.

CURTAS
t

Deputados querem “providências”
pela convocação de Amauri 

Convocação é fruto
de divergência
entre deputado e
vereadora em ação
de prisão e
apreensão de
pessoas envolvidas
com crimes de
maus tratos a
animais

Samuel Straioto | xadrez@ohoje.com.br

Xadrez
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A alta dos insumos e o impacto
nos projetos em execução

Fernando Barros

A Agricultura Tropical Sustentável, construída
sobre uma Plataforma de Ciência, Tecnologia e Ino-
vação, é provavelmente a maior e mais relevante
contribuição já feita pelo Brasil ao processo civili-
zatório da humanidade. Barateou e democratizou
o alimento, transformou um dos biomas mais na-
turalmente degradados do Planeta – os Cerrados –
num celeiro global. Funcionou como escudo pro-
tetor de uma Amazônia que estava sendo ocupa-
da antes do conhecimento científico chegar. Re-
volucionou a saúde, os padrões de longevidade,
criou bem-estar, civilização e dezenas de cidades
naquilo que há pouco mais de 40 anos era o Bra-
sil profundo, abandonado e deserto.

Não obstante, em quase cinco décadas de con-
quistas substantivas para o Brasil e para o mundo,
o Agro brasileiro continua a não fazer parte do pro-
jeto brasileiro de sociedade e a ser percebido
como uma ameaça ambiental e à saúde dos con-
sumidores pelos formadores da opinião pública,
aqui e no plano internacional.

É preciso ter a coragem de mudar, desenvolver
uma narrativa compatível com a excelência da Pla-
taforma de Ciência, Tecnologia e Inovação que sus-
tenta os pilares da Agricultura Tropical Sustentável.

O tempo urge. Temos à disposição uma legião
de jovens urbanos, inovadores, ansiosos por uma
causa para investir a sua energia criativa na cons-
trução de um mundo melhor. 

E, existe causa mais nobre do que superar o dé-
ficit alimentar, tanto o hoje existente quanto nas
próximas décadas; contribuir decisivamente para
a redução da desigualdade, para a inclusão social
e tecnológica dos povos tropicais; para a contenção
das migrações forçadas? 

E se essa narrativa vier alinhada com as
mais evidentes tendências do capitalismo
contemporâneo?

É nesse sentido que a candidatura do Pro-
fessor Alysson Paolinelli, Presidente do Fórum
do Futuro, ao Prêmio Nobel da Paz, pode se trans-

formar num divisor de águas. Sugerida e pro-
vocada pela visão política e estratégica do tam-
bém Conselheiro e ex-ministro da agricultura,
Roberto Rodrigues, a candidatura tem na sua
base uma contundente narrativa: tudo o que foi
feito no Brasil decorreu de um trabalho em Rede,
orientado por Ciência, Tecnologia e Inovação; to-
das as transformações que poderemos desen-
volver doravante podem igualmente terorigem
numa Plataforma do Conhecimento voltada
para o desenvolvimento sustentável, tendo como
ponto de partida a identificação dos limites de
uso de cada um dos nossos biomas.

Inúmeros sinais de que a sustentabilidade as-
sociada à transparência e à ética se consolidam
como vetores de uma das mais consistentes ten-
dências econômicas das próximas décadas.

O Conselheiro do Fórum do Futuro e ex-Mi-
nistro do Planejamento, Paulo Haddad, acredita
que a narrativa já se tornou uma poderosa arma
econômica de grande impacto, capaz de dirigir in-
vestimentos globais. Ele traz para esse debate o li-
vro (2019) do Prêmio Nobel de Economia, Robert
Shiller, que aborda um dos aspectos mais rele-
vantes para a compreensão desse conceito: “Nar-
rative Economics – How Stories Go Viral and Dri-
ve Major Economic Events”.

Esses sinais cada vez mais fortes nos levam
a crer que a Comunicação, o formato e as men-
sagens com os quais a Ciência e os negócios
compõem seu diálo-
go com as socieda-
des, são elementos
estruturantes dessa
questão. A Comuni-
cação é um dos pila-
res do problema e
da solução, mas está
longe está longe de
ser o único.

Em jogo estão a re-
putação dos produtos
brasileiros.

Marcelo Ricotta

O movimento do novo ciclo das commodities
está em andamento e parece irreversível, princi-
palmente diante da retomada das atividades em al-
guns países, que deve impulsionar a demanda. A
plena recuperação da China pós pandemia e o re-
cente pacote econômico dos EUA para investimento
em projetos internos de infraestrutura, deverão ser
os fatores cruciais que impulsionarão esse novo ci-
clo, e, com isso, muitos projetos engavetados há
anos, especialmente no setor de mineração, co-
meçam a ser viabilizados e postos em prática no
Brasil, na América Latina e em outros continentes.
Apesar desta excelente perspectiva no curto pra-
zo no cenário global para o mercado e para em-
presas que trabalham para clientes do setor de com-
modities, a luz amarela está acesa. A atual crise eco-
nômica brasileira provocada pela pandemia in-
flacionou insumos básicos, e os projetos em fase de
execução no Brasil estão sofrendo para se mante-
rem de pé, além do impacto sobre os planos de in-
vestimento em novos projetos, que podem se tor-
nar inviáveis em função dos custos.

Em pouco mais de um ano, o descontrole da pan-
demia causou sérios abalos nos preços dos insumos,
dificultando a organização comercial das empre-
sas do setor e provocando constantes reajustes em
custos que já haviam sido planejados antes da exe-
cução dos projetos. Uma em cada quatro empresas
da indústria de transformação apontou que, em
abril deste ano, a escassez de matérias-primas é o
principal fator que limita a expansão de seus ne-
gócios, segundo pesquisa do Instituto Brasileiro de
Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGVIbre).
Trata-se de um recorde de reclamações em 20 anos
de realização da pesquisa da FGV.

A desvalorização do real frente ao dólar invia-
bilizou compras de insumos no exterior e deixou
mais rentável a exportação dos insumos nacionais,
graças ao apetite voraz da China, que registrou in-
críveis 18,3% de crescimento, criando o cenário de
escassez de oferta no mercado brasileiro, a partir
de outubro de 2020, com rápido agravamento da
situação nesses primeiros meses de 2021, e impacto
sobre os projetos já em andamento, e cujos custos
foram previamente fixados.

O aço é um dos itens que lidera essa pressão
de custos. O seu preço médio começou a dispa-
rar no mercado brasileiro. Da cotação média de
R﹩ 4,15 por quilo em julho/agosto, foi para R﹩
6,40 em janeiro, alcançando R﹩ 7,81 por quilo

em alguns estados, como o Pará. Já o alumínio
registra aumento consecutivo nos últimos 12 me-
ses. Em maio de 2020, a tonelada valia US﹩
1.440. No final de abril de 2021 já estava em U﹩
2.445 a tonelada, aumento de 69,79% em um ano.
O preço do minério de ferro, por sua vez, dis-
parou a partir de abril de 2020, chegando a cus-
tar US﹩ 150,84 em dezembro do ano passado.
Com o aumento dos preços destas e de outras ma-
térias-primas, as siderúrgicas nacionais come-
çaram a reajustar suas tabelas, atingindo em
cheio a indústria, os mercados de distribuição va-
rejista e o setor de construção.

Este aumento dos insumos, não previsto antes
da pandemia, está provocando no mercado revi-
sões completas dos planos de negócios por parte
de algumas empresas, cujo fluxo de caixa acaba
por sentir maior abalo frente a necessidade de se
arcar com custos maiores do que os projetados, e
em face da necessidade de se completar um pro-
jeto em andamento, com prazos já estipulados. Da
mesma forma, planos para realização de novos
projetos passam a requerer revisão, podendo
comprometer a sua viabilidade.

Nesse contexto, as empresas têm um importante
papel para viabilizar grandes projetos em anda-
mento no país. Ao apresentar uma oferta aos
clientes, elas devem realizar cotações minuciosas
junto aos fornecedores, buscando sempre o melhor
custo-benefício, para mitigar o aumento junto aos
clientes. É fundamental estimular parcerias com fa-
bricantes e fornecedores, com o objetivo de equi-
librar os custos. A SKIC vem investindo em inova-
ção e na busca contínua da otimização de sua mão
de obra e equipamentos, formando parcerias e
mantendo os padrões de qualidade e segurança dos
colaboradores, que são os pilares na execução de
seus empreendimentos.

Portanto, o momento atual, a esperança é que
a pandemia possa vir a ser controlada o mais rá-
pido possível e que o mercado volte à consciên-
cia de que é necessá-
rio puxar o freio nos
custos para que o
novo ciclo das com-
modities possa ser
aproveitado por to-
dos e contribua, efeti-
vamente, para a rea-
lização de novos in-
vestimentos e a gera-
ção de emprego.

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO

Marcelo Ricotta, diretor
comercial da SKIC Brasil

Fernando Barros é Jor-
nalista e Gerente Execu-
tivo do Instituto Fórum
do Futuro

Escravidão doméstica
Triste a realidade de trabalho escravo de pes-

soas dentro das casas e apartamentos das cidades
brasileiras. Mais trágico saber que esses traba-
lhadores estão próximos de nós, apenas separados
por muros e muitas vezes por uma parede apenas,
o que se torna mais difícil de se acredita que tal
pessoa está sendo vítima de um trabalho análogo
à escravidão. São no geral mulheres, que chegam
nas casas de famílias “acolhidas” ainda crianças
vindas de ambientes carentes de tudo, na espe-
rança de terem teto, comida e frequentar a esco-
la. Porém, o que seria um sonho é na verdade um
pesadelo. Denuncie!

Maria Beatriz 
Goiânia

UPAs
Doutores e doutoras, pelo amor de Deus, o cer-

tificado de médico de vocês não é um papel que te
torna mais poderoso(a), assim como nós não po-
demos praticar um abuso de autoridade, vocês não
podem ser tão mal educados e nem se acharem tan-
to. Somos humanos, e sua profissão, assim como
muitas outras, exige que você se esforce até o últi-
mo minuto para salvar vidas, sejam elas físicas ou
psicológicas e não o contrário, portanto senhores
e senhoras, tenham ciência de que tudo tem limi-
tes, e por gentileza, mas amor ao próximo, princi-
palmente nesse momento em que precisamos tan-
to de vocês. Fica minha revolta passiva para alguns
que se identificam, sei que são a menoria mas algo
precisa mudar. E URGENTE.

Maria de Lourdes
Aparecida de Goiânia

{
Eu gostaria que todo
cidadão goiano
pudesse ter a
oportunidade de
caminhar aqui em
todos os andares do
Hemocentro de Goiás.
É o melhor do País,
com o nome do
professor Nion
Albernaz”
O governador Ronaldo Caiado inau-
gurou, nesta terça-feira (1º/06), o
novo Hemocentro Coordenador Es-
tadual de Goiás Professor Nion Al-
bernaz, em Goiânia. A unidade
recebeu recursos de R$ 9,3 milhões,
oriundos da Secretaria de Estado da
Saúde (SES), além de verba para
aquisição de mobiliários e equipa-
mentos.

Ciência, empreendedorismo,
comunicação e oportunidades

@jornalohoje
“agora esses bolsominios não tem coragem
de assumir nada!! Covardes”, comentou o in-
ternauta sobre a participação da médica
Nise Yamaguchi que disse à Comissão Par-
lamentar de inquérito (CPi) da Pandemia,
que não existiu minuta que sugere mudança
da bula da Hidroxocloriquina.

Kennedy Rodrigues

@ohoje
“Procedimento disciplinar na PM é só en-
godo. Passam a mão na cabeça, enquanto
os verdadeiros bandidos são eles. a PM
não deveria nem existir”, comentou o in-
ternauta após a prisão de um professor
que protestou contra Bolsonaro.

Tiago Teixeira

@jornalohoje
Diante da resposta da médica, o presidente
da Comissão Parlamentar de inquérito,
omar aziz (DeM-aM) sugeriu uma acarea-
ção com o presidente da anvisa, antônio
Barra torres, que levantou essa possibili-
dade em seu depoimento na CPi.
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Os resultados do Produto Interno Bruto
(PIB) no primeiro trimestre deste ano, di-
vulgados ontem pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatísticas (IBGE), surpreende-
ram os mercados de forma positiva, já que as
apostas miravam, na média, uma variação
em torno de 0,9% na comparação com o tri-
mestre imediatamente anterior. O instituto
trouxe, no entanto, uma variação de 1,2%
para o período, com elevação de 1,0% fren-
te ao trimestre inicial de 2020 – quando a eco-
nomia havia recuado 0,3% frente aos pri-
meiros três meses de 2019.

Embora economistas e analistas do mer-
cado atribuam aqueles números ao alívio nas
restrições que os governos haviam imposto
lá atrás à movimentação de pessoas e ao fun-
cionamento de empresas, atingindo espe-
cialmente o setor de serviços, a variação do
PIB foi afetada de forma nada modesta pela
variação de estoques em toda a economia.
Luka Barbosa e Matheus Fuck, economistas
do Itaú BBA, estimam que o ajuste de esto-
ques ocorrido nos três primeiros meses des-
te ano tenha contribuído com aproximada-
mente 1,8 pontos de porcentagem para o re-
sultado do PIB. Vale dizer, acrescenta a co-
luna, sem esse “ajuste”, o volume total de ri-
quezas produzidas pelo País teria recuado em
torno de 0,6%.

Segundo Barbosa e Fuck, a contribuição
positiva dos estoques já era esperada,
“uma vez que o setor industrial encerrou
o ano passado com estoques em níveis subs-
tancialmente baixos”. Portanto, dada as ex-

pectativas alimentadas pelo mercado de um
melhor desempenho da economia neste
ano, seria “normal” que a indústria tratasse
de recompor seus estoques à espera de uma
demanda maior do que aquela registrada
ao longo de 2020. Mas há um dado estranho
nessa equação, visto que setores impor-
tantes da economia enfrentam escassez de
estoques de matérias-primas e insumos, le-
vando mesmo à paralização de linhas de
produção. No caso mais recente, a Volks-
wagen suspendeu a produção em algumas
de suas unidades por falta, entre outros in-
sumos, de microprocessadores, os chips uti-
lizados nos veículos. Há problemas de
abastecimento ainda nas cadeias de pro-
dução de plásticos, embalagens metálicas,
ferro e aço.

Sem os estoques
Nos dados das contas nacionais, conso-

lidadas no PIB, os estoques sofreram va-
riação de R$ 83,972 bilhões no primeiro tri-
mestre deste ano (perto de 4,1% do PIB), de-
pois de encolherem R$ 68,963 bilhões no
quarto trimestre de 2020. No trimestre ini-
cial de 2020, o número ficou positivo em R$
35,522 bilhões, representando 1,93% do
PIB trimestral. Como o PIB nominal registrou
incremento de R$ 44,523 bilhões entre o
quarto trimestre do ano passado e o pri-
meiro deste ano, como se percebe, excluída
a “variação de estoques”, o produto teria en-
colhido. Antes, é preciso tentar entender o
que essa variável representa.

2 Por definição, os livros
texto de economia definem
que demanda e oferta numa
economia são equivalentes.
Mas nem sempre é assim.
Nestes casos, os estoques as-
sumem aqui o papel de “va-
riável de ajuste”. Os compo-
nentes da demanda (consu-
mo das famílias e dos gover-
nos, investimentos, exporta-
ções) podem superar a oferta
(tudo o que é produzido in-
ternamente, mais bens e ser-
viços importados). Ou vice-
versa, as empresas podem
ter produzido ou importado
mais do que a economia con-
seguiu consumir em deter-
minado período. No primeiro
caso, há uma redução nos
estoques, para que a conta fe-
che. No segundo, os estoques
aumentam.
2 Mas nem sempre os esto-
ques crescem por razões po-
sitivas (por exemplo, para
responder a uma expectativa
de crescimento futuro, as em-
presas podem investir na
compra de insumos, maté-
rias-primas, peças, compo-
nentes e acessórios que serão
utilizados mais adiante para
ampliar a produção e atender
à oferta adicional esperada).
Os estoque podem aumenta-
rainda simplesmente porque

a produção foi maior do que
a capacidade de consumo das
famílias, das empresas e do
governo.
2 As contas do PIB, como
mostram os economistas Ri-
cardo Summa, Fernando Lara
e Franklin Serrano, do Insti-
tuto de Economia da Univer-
sidade Federal do Rio de Ja-
neiro (UFRJ), não permitem
afirmações conclusivas a res-
peito. “A partir destes dados
das contas nacionais não é
possível afirmar se uma va-
riação positiva de estoques,
por exemplo, resulta de um
investimento líquido deseja-
do em estoques ou de um
aumento do fluxo da oferta
que não encontrou deman-
dantes, ou ainda simples-
mente de erros e/ou omis-
sões nas próprias estatísti-
cas. Em geral, trata-se de al-
guma composição entre estas
três coisas”, analisam.
2 Na segunda hipótese, caso
não ocorra uma reação da de-
manda mais adiante, as em-
pesas tenderão a reduzir a
produção para ajustar os es-
toques ao nível esperado para
as vendas futuras, com efeitos
negativos sobre a economia
em geral. A redução do em-
prego e os números recordes
para o desemprego no pri-

meiro trimestre sugerem
uma perspectiva menos po-
sitiva para a economia.
2 De volta aos dados do
PIB, pelo lado da oferta (quer
dizer, da produção), a agro-
pecuária apresentou o me-
lhor desempenho, com alta de
5,7% frente ao quarto tri-
mestre de 2020 e incremento
de 5,2% diante do primeiro
trimestre do ano passado. In-
dústria e serviços anotaram
variações de 0,7% e de 0,4%
em relação ao trimestre ime-
diatamente anterior, mas
com baixa de 0,5% para a in-
dústria de transformação. En-
tre os componentes da de-
manda, investimentos, ex-
portações e importações
avançaram, pela ordem,
4,6%, 3,7% e 11,6% na saída
do quarto para o primeiro tri-
mestre. O consumo das fa-
mílias e do governo recuou
0,1% e 0,8%.
2 Desde o quarto trimestre
de 2014, quando alcançou
seu auge, o consumo das fa-
mílias encolheu 4,5%. O in-
vestimento encontra-se ainda
9,2% abaixo do pico, regis-
trado no terceiro trimestre de
2013. O PIB em geral, por sua
vez, aponta redução de 3,1%
em relação ao primeiro tri-
mestre de 2014.

Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

Variação de estoques pode ter
levado à alta do PIB no trimestre

A Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministé-
rio da Economia avaliou que o resultado do Produto In-
terno Bruto (PIB, a soma dos bens e serviços produzidos
no país), do primeiro trimestre de 2021, de 1,2%, “mos-
tra a forte recuperação da atividade econômica, mesmo
com o recrudescimento da pandemia”.

De acordo com a secretaria, os indicadores de mais alta
frequência, diários e mensais, mostram que a economia
brasileira continua se recuperando no início deste ano.

Conforme a SPE, os especialistas têm revisado as suas
projeções para 2021, após os resultados mais recentes, e
ampliando as projeções de crescimento. A média era de 3%
e passou para cerca de 4% nos últimos três meses.

Na avaliação do órgão, a despeito do fim dos pro-
gramas emergenciais em dezembro de 2020 e do re-
crudescimento da pandemia no começo de 2021, a ati-
vidade econômica permaneceu em trajetória de eleva-
ção nos primeiros meses do ano.

“Isso demonstra o acerto da política econômica do go-
verno ao apontar corretamente que não ocorreria o fis-
cal cliff [abismo fiscal] propagado por alguns analistas.
Em resumo, a retirada dos estímulos governamentais
temporários, tal como defendido por esta SPE, não teve
impactos significativos sobre a atividade no primeiro tri-
mestre do ano”, apontou a nota da SPE, emitida ontem
(1º), após a divulgação do resultado do PIB do primeiro
trimestre de 2021, pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE).

Como fatores de alerta e que inspiram atenção para a
recuperação, a SPE indicou a necessidade de prosseguir
com o processo de consolidação fiscal e a aprovação das
reformas de aumento de produtividade, além de citar as
incertezas inerentes à pandemia e o risco hídrico.

Segundo ainda a SPE, a perspectiva de crescimento
neste ano pode ter como limitador o baixo volume de
chuvas e seu impacto na oferta de energia elétrica, o que
está sendo “observado com a atenção necessária, de for-
ma a evitar ou mitigar os seus efeitos”. A recuperação
“plena e pujante da economia”, no entanto, só deve ocor-
rer, conforme o órgão, com a retomada da agenda de re-
formas e a consolidação fiscal.

“É preciso superar o diagnóstico do baixo cresci-
mento da economia brasileira devido à baixa produti-
vidade e à má alocação de recursos. Assim, não há ou-
tro caminho que resulte em elevação do bem-estar dos
brasileiros a não ser medidas que busquem a susten-
tabilidade do crescimento e a correção da má alocação
de recursos que incentivem a expansão do setor pri-
vado, por meio das reformas e da consolidação fiscal”,
avaliou a secretaria.

Entre as medidas necessárias para o país, a secreta-
ria destacou as reformas tributária e administrativa; os
projetos de lei de modernização do setor elétrico, o de
concessões e de parcerias público-privadas, o cambial,
as debêntures de infraestrutura, o novo marco de fer-
rovias; e a nova lei de cabotagem. “São exemplos de re-
formas necessárias ao país, que estão em discussão no
Congresso Nacional e poderão atuar na simplificação tri-
butária, na desregulamentação e na redução de custos,
com o objetivo primordial de aumento da produtivida-
de, tão necessário ao país neste momento”.

No entendimento da SPE, o sucesso da implemen-
tação da agenda de consolidação fiscal e as reformas
pró-mercado estão relacionadas à retomada da ativi-
dade em curso na economia brasileira. A secretaria
acrescentou que, “sem grandes alardes”, uma impor-
tante agenda econômica já foi aprovada em parceria
com o Congresso Nacional.

“Em menos de 30 meses de governo, um novo marco
fiscal foi aprovado: reforma da Previdência, lei do con-
tribuinte legal (transação tributária), leis complementares
173 (lei de assistência aos governos estaduais e municipais
que impediam aumento de salário para funcionários pú-
blicos por dois anos (2020-21); 176 (resolução do passivo
da Lei Kandir) e 178 (estabelecendo gatilhos para estados
e municípios e melhorias na LRF), e a Emenda Constitu-
cional 109 (PEC Emergencial)”, destacou.

De acordo com a SPE, no conjunto, essas medidas re-
fletem a preocupação com a estabilização da relação dí-
vida/PIB e a consolidação fiscal. Além disso, este ano está
mantido o avanço da agenda econômica em parceria com
o Congresso Nacional.  (ABr)

Crescimento pode ser como limitado poucas chuvas

Inflação na saída das fábricas
recua para 1,89% em abril

BALANÇO

Econômica
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PIB do
trimestre
mostra
recuperação
econômica

A inflação de produtos in-
dustrializados na saída das fá-
bricas brasileiras, medida
pelo Índice de Preços ao Pro-
dutor (IPP), ficou em 1,89%
em abril. A taxa é inferior à
registrada no mês anterior,
que ficou em 4,63%.

Na comparação com abril
de 2020, no entanto, houve
um aumento do índice, já que
naquele mês, a inflação havia
sido de 0,11%. Segundo dados
divulgados ontem (1º) pelo
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), o

IPP acumula taxas de inflação
de 16,08% no ano e de 35,69%
em 12 meses.

Dezoito das 24 atividades in-
dustriais pesquisadas regis-
traram alta de preços em abril.
Os principais impactos na in-
flação do mês vieram de outros
químicos (4,54%), alimentos
(1,53%), metalurgia (4,97%) e
produtos de metal (5,96%).

Sete atividades registraram
deflação (queda de preços) no
mês, entre elas indústrias ex-
trativas (-0,70%) e derivados de
petróleo (-0,55%). Entre as qua-

tro grandes categorias econô-
micas da indústria, a maior
taxa de inflação em abril foi
observada nos bens interme-
diários, isto é, os insumos in-
dustrializados usados no setor
produtivo (2,47%).

Os bens de capital, isto é,
as máquinas e equipamentos
usados no setor produtivo ti-
veram alta de preços de
1,16%. Já os bens de consumo
registraram as seguintes va-
riações de preços: duráveis
(1,34%) e semi e não duráveis
(1,01%). (ABr)
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O governador Ronaldo
Caiado inaugurou, nesta terça-
feira (1º/06), o novo Hemo-
centro Coordenador Estadual
de Goiás Professor Nion Al-
bernaz, em Goiânia. A unidade
recebeu recursos de R$ 9,3 mi-
lhões, oriundos da Secretaria
de Estado da Saúde (SES), além
de verba para aquisição de
mobiliários e equipamentos.
Ao longo dos últimos 30 anos,
o órgão não havia recebido
investimentos necessários para
a melhoria da estrutura física
e tecnológica. 

“Eu gostaria que todo ci-
dadão goiano pudesse ter a
oportunidade de caminhar
aqui em todos os andares do
Hemocentro de Goiás. É o me-
lhor do País, com o nome do
professor Nion Albernaz”,
afirmou Caiado.

Antes da solenidade, o go-
vernador conferiu as novas
instalações. Passou pela re-
cepção, toten de pesquisa de
satisfação, salas de triagem
clínica, aférese e de doação de
plaquetas, além das alas de
enfermarias pediátrica, femi-
nina e masculina. “Esse he-
mocentro atende 216 unida-
des, sejam públicas, filantró-
picas ou privadas. Está pre-
parado, com toda uma equipe
de profissionais preparada
para salvar vidas”, pontuou. 

Com a entrega da amplia-
ção, a capacidade de coletas
aumentou, passando de 190
para 360 por dia. “Na verdade,
é uma nova estrutura, não dá
nem pra falar que é uma re-
forma. Nós ampliamos em
65% a capacidade geral”, fri-
sou o secretário de Estado da
Saúde, Ismael Alexandrino.
Já a área construída foi tripli-
cada, de 1.995 metros qua-
drados para 5.750 metros qua-
drados, com projeto de paisa-
gismo e ambientação com
obras de arte espalhadas por
todos os andares, o que resulta
em acolhimento e humaniza-
ção aos pacientes, doadores e
trabalhadores.

Caiado fez deferência aos
exemplos deixados pelo ex-
prefeito de Goiânia, que dá
nome às instalações. “Me lem-

bro bem do professor Nion Al-
bernaz, descendo do carro e
pegando o papel na rua, num
gesto de educar as pessoas”,
afirmou. “Acredito que é a
partir do exemplo do gestor,
de quem está no comando de
uma cidade, Estado, País, que
a população começa a enten-
der a necessidade de cuidar
das coisas”, pontuou. “O que
é público não é propriedade
de ninguém, é do povo. O
que é governo? São obras fa-
raônicas ou são obras que
vão de encontro com a po-
pulação?”, ponderou.

O Governo de Goiás ainda
instalou o dobro de poltronas
para a captação de material
biológico: 12 novas para a co-
leta de sangue convencional, e
outras quatro para coleta e
separação de plaquetas. Com
isso, além de reduzir o tempo
de espera no atendimento, o
hemocentro oferece espaço
mais confortável aos doado-
res de sangue. “A regionali-
zação da saúde aumentou
muito a demanda de sangue
e, com a pandemia, diminuí-
mos o nível de doações. Essa
estrutura está apta para que
possamos processar o sangue
e mandar ao interior de nos-
so Estado como também para
capital”, disse Ismael.

Os avanços também foram
expressivos na área técnica. O
Laboratório de Análises Clíni-
cas aumentou sua capacidade
produtiva no setor de imuno-
hematologia com a instalação
de mais um equipamento de
automação, garantindo, as-
sim, mais segurança na tipa-
gem sanguínea do doador. A
obra foi realizada pelo Insti-
tuto de Desenvolvimento Tec-
nológico e Humano (Idtech),
instituição que faz a gestão da
unidade de saúde. 

Governador Ronlado Caiado participou da inauguração da obra de ampliação e recuperação do Hemocentro ao custo de R$ 9 milhões

Com R$ 9,3 mi-
lhões investidos
pelo Estado, a es-
trutura atende
216 unidades pú-
blicas, filantrópi-
cas e privadas.
Área construída
foi triplicada e ca-
pacidade de cole-
tas saiu de 190
para 360 por dia

Governo inaugura reforma 
e ampliação do Hemocentro 

A viúva do ex-prefeito, ex-primeira-
dama de Goiânia, Geralda Albernaz, foi
homenageada na solenidade. “Nion Al-
bernaz combateu o bom combate, deixou
grande legado de boas obras e saiu da po-
lítica de cabeça erguida”, afirmou o vice-
governador, Lincoln Tejota, que falou
em nome da família. “Tenho a convicção
de que, assim como Nion, estamos dei-
xando um legado, ao ensinar aos goianos
e aos goianienses a não aceitar qualquer
tipo de política. Nossa principal obra é
mostrar que a política funciona, quando
se tem um gestor com o coração voltado
para a vida das pessoas”, completou. 

Também foi homenageado Jorge Pe-
reira Filho pelo trabalho à frente da As-
sociação dos Hemofílicos do Estado de
Goiás (Aheg). Ele afirmou que viaja por
todo Brasil para conhecer o trabalho rea-
lizado pelas demais unidades, e disse ter
ficado emocionado com o que viu hoje.
“Estou muito orgulhoso por estar no Es-
tado que me representa. Hoje, nosso cen-
tro de tratamento é o mais novo e o mais
equipado do Brasil inteiro”, reconheceu.
“Nós crescemos bastante, aguardamos
isso por 21 anos e agora nosso sonho está
sendo realizado”, finalizou.

Além da doação
O Hemocentro Coordenador é refe-

rência em atendimento às doenças he-
matológicas pelo Sistema Único de Saúde
(SUS) como hemofilia, doença de Von
Willebrand, deficiência do fator VII, Fator
V Layden, doença de Gaucher e três tipos
de anemia, inclusive a falciforme. Tam-
bém realiza a assistência farmacêutica e
a entrega de medicamentos de alto custo,
oriundos do Ministério da Saúde, para os
pacientes hemofílicos e de doença de
Von Willebrand. 

O local conta com espaços para o aten-
dimento de fisioterapia, psicologia, en-
fermagem, serviço social, odontologia e
nutrição. Possui também a Unidade de
Atendimento Dia, que realiza procedi-
mentos como infusão de medicamentos,

tais como fatores de coagulação, de imi-
glucerase, noripurum e imunoglobulina
humana, além de sangria terapêutica e
transfusão sanguínea. Ao todo, são oito lei-
tos, divididos em três masculinos, três fe-
mininos e dois de atendimento pediátri-
co, além de quatro poltronas para a in-
fusão de medicamentos.

Legado

Hemocentro
homenageia Nion
Albernaz, ex-prefeito
de Goiânia

Conceito 
Freemium

O mesmo adotado pelos grandes jornais neste conceito em todo o mundo

Distribuição dirigida com alto conteúdo editorial
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Esplanada
Leandro Mazzini | reportagem@colunaesplanada.com.br

A Prefeitura de Goiânia
lançou, nesta terça-feira (1º/6),
o Disque-Árvore, durante a
abertura das atividades da
Semana do Meio Ambiente
na capital. O programa vai
fornecer, gratuitamente e em
domicílio, mudas de árvores
para serem plantadas em cal-
çadas e residências de Goiânia
com o objetivo de ampliar a
cobertura vegetal da cidade.

Segundo o prefeito Rogé-
rio Cruz, 5 mil mudas serão
distribuídas nesta primeira
etapa. “Nós queremos cha-
mar a atenção para a impor-
tância da preservação, do
cuidado com o meio am-
biente, mas também da par-
ticipação e da responsabili-
dade de cada um para cons-
truirmos uma Goiânia mais
verde”, afirmou o prefeito.

Para solicitar a entrega de
mudas, limitadas a duas uni-
dades por CPF, basta enviar
uma mensagem de WhatsApp
para o número 9 9330-7995.
“Goiânia só tinha serviço de
extirpação, de retirada de ár-

vores. Agora, lançamos uma
política pública para a arbo-
rização da cidade. Além de
oferecer a muda em domicí-
lio, a Agência Municipal do
Meio Ambiente vai auxiliar
na escolha adequada da es-
pécie para cada espaço e no
plantio correto da árvore”,
contou o presidente da
Amma, Luan Alves.

De acordo com a Agência,
a presença de árvores con-
tribui para diminuir a for-
mação de ilhas de calor e fa-
vorece a regularidade das
chuvas. “Uma área sombrea-
da pode oferecer sensação
térmica até sete graus menor

do que uma área ao sol. E não
só pelo conforto térmico, mas
pela melhoria do bem-estar,
pelo embelezamento da pai-
sagem, pela melhoria da qua-
lidade do ar, as árvores são
muito importantes”, afirmou
Luan Alves.

Semana do Meio
Ambiente

A abertura da Semana do
Meio Ambiente contou tam-
bém com a soltura de passari-
nhos resgatados pela Gerência
de Fauna da Amma e com a ex-
posição “Aves dos Parques”,
que exibiu fotografias de pás-
saros produzidas pelo jorna-

lista Sinésio Dioliveira, a par-
tir de visitas aos parques da ca-
pital. Também foram home-
nageadas personalidades goia-
nienses que se destacaram por
atuação relevante na preser-
vação de recursos naturais do
município ou na promoção do
desenvolvimento sustentável
da cidade.

Para Keliane Correia, fun-
dadora do grupo Guardiões
do Meia Ponte e uma das ho-
menageadas, o reconheci-
mento e o apoio do municí-
pio têm sido fundamentais
para o sucesso de iniciati-
vas que buscam preservar o
meio ambiente. 

Programação
Durante a Semana do

Meio Ambiente a Prefeitura
irá finalizar o projeto de rear-
borização da Rua 94, no dia 4
de junho, com o plantio de
mudas nas calçadas ao longo
de toda a extensão da via;
fará a recuperação de áreas
das nascentes dos Córregos
da Vovó e Fonte Nova, no dia
5; e realizará drive-thrus com
distribuição de mudas, reco-
lhimento de materiais reci-
cláveis e atividades de edu-
cação ambiental nos parques
da Lagoa, Beija-Flor, Leolí-
dio Di Ramos Caiado e Jardim
Botânico, no dia 7.

O programa vai
fornecer, gratuita-
mente e em domi-
cílio, mudas de ár-
vores para serem
plantadas em cal-
çadas e residências
de Goiânia

Para o público civil será reservado  75% das vagas

De acordo com a Agência, a presença de árvores contribui para diminuir a formação de ilhas de calor

Por 22 votos favoráveis e nenhum contrário, o ple-
nário da Assembleia Legislativa acaba de aprovar em pri-
meira votação o projeto de lei 2501/19, de autoria do de-
putado estadual Julio Pina (PRTB), que define percentual
mínimo de vagas para matrículas de filhos e dependentes
de policiais e bombeiros militares em Colégios Estaduais
da Polícia Militar do Estado de Goiás (CEPMGs). O pro-
jeto foi distribuído na CCJ para relatoria do deputado He-
lio de Sousa (DEM).

De acordo com o texto da matéria, para o públi-
co civil, as vagas das unidades dos CEPMGs serão
preenchidas por meio de sorteio, onde será respei-
tado o limite de 75% do número total de vagas, con-
siderando-se para este cálculo o total de vagas dis-
poníveis em cada unidade escolar. Para os filhos e de-
pendentes de policiais e bombeiros militares, serão
destinadas 25% das vagas. Para esses filhos e de-
pendentes de policiais e bombeiros militares, caso o
número de candidatos ultrapasse a reserva de 25%,
será realizado sorteio entre candidatos para o fim de
preenchimento das vagas existentes.

A matéria ainda estabelece que o sorteio será coor-
denado por comissão nomeada pelo Comando de Ensi-
no da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) e pre-
sidida pelo Comandante/Diretor da Unidade Escolar, sen-
do dispensados desta modalidade os filhos e dependen-
tes de policiais e bombeiros militares. (Agência Alego)

Filhos de PM 
e Bombeiros
terão cota em
colégio militar

Paço distribui mudas para
recuperar arborização urbana

Tiros nos pés
Citado entre aliados como um dos po-

tenciais vices na chapa presidencial de
Lula da Silva, o governador de Pernam-
buco, Paulo Câmara (PSB), ainda não
passou no teste na primeira crise pré-
campanha de exposição em vitrine na-
cional. As suas ações diante da truculên-
cia da Polícia Militar na manifestação
contra o presidente Jair Bolsonaro no Re-
cife desagradaram diferentes entidades,
políticos da oposição e até da sua base. A
despeito da marca de bom gestor local (na
visão dos aliados), o episódio de crise na
segurança pública mostrou despreparo.
Caiu como bomba até entre amigos Câ-
mara avisar que não sabia do protesto,
diante de toda a mídia.  

Atingido
O que era para ser no sábado e du-

rante esta semana um ato anti-Bolso-
naro, respingou direto em Câmara.
Agora é chamado de truculento, auto-
ritário e negligente.

Sal na língua
O PSB – cujo comando nacional tem base

no Recife – corre para limpar a imagem do
governador, sem muito sucesso. Os ex-
poentes nacionais do partido se calaram.

Sobrou pra PM
Nenhum aliado político do PDT, PT, nem

o prefeito João Campos e demais partidos da
sua coalizão deram palavra de apoio ao go-
vernador. Todos culpam a PM.

Quebra-molas..
A Câmara dos Deputados aprovou o re-

gime de urgência de um projeto de revisão
de concessão e que pode suspender cerca de
14 mil linhas de ônibus e mais de 180 mil em-
pregos no setor de turismo. O PL 3819/20 é
relatado por Hugo Motta (Republicanos-
PB), natural de um Estado que teve queda de
11% no serviço de transporte durante a pan-
demia e será ainda mais atingido caso o pro-
jeto seja aprovado. 

..na rota turística
O Nordeste, que esperava movimen-

tar R$ 222 bilhões até 2027, segundo da-
dos pré-pandemia, será a segunda região
mais impactada pelo projeto.

Novo voto
O TSE vai realizar eleições suple-

mentares para prefeito dia 13 em Sidro-
lândia (MS), Nova Pata do Iguaçu (PR), Pe-
trolândia (SC), Campestre (MG) e Espera
Feliz (MG). 

Suplementar
Essas eleições suplementares são pou-

co perto do que aconteceu em anos an-
teriores. Prova de que o processo tem
amadurecido dentro da legislação.  

Gordofobia na mira
As menções ao termo gordofobia

nas redes sociais cresceram 400%
desde o início da vacinação a obesos
contra Covid-19. Até os profissionais
de saúde são alvo. O médico espe-
cialista no assunto Cid Pitombo lan-
çou a campanha #gordofobianãoé-
piada e ganhou o apoio do vereador
Marcelo Arar (PTB-RJ), que compro-
meteu-se a apresentar PL contra o
preconceito a obesos.

É campeão
Os Correios foram condenados pelo

TST a pagar R$ 20 mil de indenização mo-
ral a um carteiro que foi assaltado 18 ve-
zes desde 2000 durante entrega de en-
comendas por moto

Carvana 
A família do falecido ator Hugo Car-

vana ganhou ação de indenização con-
tra a TV Globo. Provou na Justiça o vín-
culo trabalhista do artista por 40 anos.
Ele morreu em 2014, durante trata-
mento contra um câncer e mal de Par-
kinson. Após a demissão da emissora,
ficou sem o plano de saúde que o au-
xiliava nos tratamentos.
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Felipe André

Após abrirem a Série A se
enfrentando, Atlético Goia-
niense e Corinthians duelam
novamente, mas agora pela
Copa do Brasil. As duas equi-
pes entram em campo hoje, às
21h30 (horário de Brasília), na
Neo Química Arena pelo due-
lo de ida da terceira fase, o
jogo de volta acontece em
Goiânia na próxima semana.
Quem avançar para às oitavas
de final, vai embolsar R$ 2,7
milhões pela classificação.

“Eu não acredito muito
nisso (ter vantagem por de-
cidir em casa). Acho que vão
ser dois grandes jogos e difí-
ceis. O Corinthians é um time
grande, que precisa ser res-
peitado. Domingo foi um jogo
muito difícil e acredito que
agora vai ser ainda mais
complicado, por ter se en-
frentado no fim de semana,
as equipes vão se estudar
bem para neutralizar o que o
adversário tem de melhor e
tentar aproveitar o que tem
de dificuldade. Temos tudo
para fazer um grande jogo e
se possível levar uma vanta-
gem para Goiânia”, analisou
Marlon Freitas, meio-cam-
pista do Atlético-GO.

Assim como aconteceu no
último fim de semana, o Atlé-
tico Goianiense não vai contar
com Janderson e André Luis,

que estão emprestados pelo
Corinthians. O atacante Art-
hur Gomes está em Goiânia se
tratando de uma lesão e ain-
da não está à disposição. Da-
nilo Gomes e Roberson não
pertencem mais ao elenco do
rubro-negro, já que os con-
tratos foram expirados no fim
de maio, o primeiro está pró-
ximo do Cuiabá e o segundo
negocia com o Juventude para
a sequência da temporada.

Com isso, o time titular
deve ser o mesmo que venceu
o time paulista pela Série A.
Ronald foi elogiado pelo trei-
nador Eduardo Barroca e se-
gue entre os titulares, assim
como vai acontecer com Na-
tanael, que vai atuar avança-
do como um atacante, mesmo
com Pablo Dyego como uma
opção no banco de reservas.
Igor Cariús permanece como
lateral-esquerdo.

Eduardo Barroca vai para

o segundo jogo na sua se-
gunda passagem pelo Atléti-
co Goianiense. O treinador
que estreou com vitória, re-
cebeu elogios do meio-cam-
pista Marlon Freitas, desta-
que do setor desde a última
temporada, antes do duelo
contra o Corinthians. 

“Ele (Barroca) é um trei-
nador muito inteligente, ouvi
falar muito bem do professor
e estou tendo a felicidade de
trabalhar com ele. Apesar
de ser jovem, já tem uma
bagagem, já passou por di-
versas situações e por vá-
rios times grandes, tenho
certeza que o nosso grupo
vai aprender e está apren-
dendo muito, estou feliz e
honrado de estar trabalhan-
do com ele. O Barroca dá
muita confiança para o jo-
gador, pede para não per-
dermos nossa concentração
e organização, independen-

te do momento do jogo”,
destacou Marlon Freitas, so-
bre Barroca.

Corinthians
Enquanto o Atlético Goia-

niense deve ser o mesmo do fim
de semana, o time paulista pode
ter algumas novidades. O vo-
lante Gabriel terminou de tratar

um incômodo no músculo pos-
terior da coxa esquerda, mas já
voltou a treinar com bola e
deve ser titular. Outra possibi-
lidade é o retorno de Jô entre os
titulares, o atacante entrou na
segunda etapa e quase mar-
cou contra o rubro-negro goia-
no e pode ganhar a vaga de Ra-
miro. (Especial para O Hoje)

Após se enfrenta-
rem pela Série A,
Atlético Goia-
niense e Corint-
hians duelam
pelo jogo de ida
da terceira fase
da Copa do Brasil

A estreia do Campeonato
Brasileiro da Série D acontece
neste sábado para o Jaraguá,
que passou por uma reformu-
lação total em seu elenco e
após fazer parceria com a
Evangélica, algumas caras no-
vas atuarão pelo time alvinegro. 

Seis jogadores em questão
atuarão pelo Gavião da Serra
e são nomes confirmados
para a estreia neste sábado: o
zagueiro Vinicius, os volantes
Irlan, Caio Purificação e Lucas
Lorenzi, o meia Warlley além
do atacante Douglas Campos,
o Douglinhas.

O volante Irlan é um velho
conhecido da torcida do Jara-
guá. O jogador de 27 anos foi
revelado no Atlético Goianien-
se e conta com passagens por
várias equipes do interior goia-
no, retorna ao Jaraguá após
três anos, agora onde atuará
pela Série D. Ele foi campeão da
terceira divisão com a equipe
em 2017 e jogou também pelo
Gavião da Serra em 2018.

Outro experiente que che-
ga a equipe trata-se do volan-
te Lucas Lorenzi, de 26 anos.
Revelado no futebol paulista,
o jogador tem a experiência da
Série D e pode atuar em várias
funções dentro de campo. Ape-
sar de ser o primeiro homem

da marcação, ele também
pode armar as jogadas e ainda
como ala e ponta quando pre-
ciso. Jogou pelo União-MS, Bar-
celona-RO, Nacional-AM e Co-
mercial-MS. Foi um dos des-
taques da Evangélica em 2019,
na disputa da terceira divi-
são, sendo o artilheiro da equi-
pe tendo anotado seis gols em
oito partidas.

Quem também chega em
parceria com a Evangélica e
vem para somar na disputa do
ataque é o jovem Douglas
Campos, mais conhecido como
Douglinhas. Revelado no Trin-
dade, onde atuou em duas di-
visões de acesso, em 2017 e

2018, o jogador de 24 anos
atua pelos lados e sua princi-
pal característica é a veloci-
dade, deixando a marcação
para trás. Seu último clube foi
a própria Evangélica.

O zagueiro Vinicius, o vo-
lante Caio Purificação e o meia
Warlley estavam recentemen-
te na Aparecidense na disputa
do último Goianão, embora
não tenham atuado. Mas re-
forçam a equipe alvinegra que
sonha com o acesso para a ter-
ceira divisão. A primeira par-
tida do Jaraguá acontece neste
sábado, no estádio Amintas de
Freitas, às 15h30. (Victor Pi-
menta, especial para O Hoje)

Dudu e Mateus Vital disputando bola na Neo Química Arena, no último fim de semana, pela Série A

Douglinhas e Lucas Lorenzi reeditam dupla de 2019

Após a confirmação por
parte da Conmebol na tar-
de desta última segunda-
feira (31/5), o ministro-che-
fe da Casa Civil, Luiz Eduar-
do Ramos, confirmou a rea-
lização da Copa América no
Brasil. A competição será
disputada em Brasília (DF),
Rio de Janeiro (RJ), Cuiabá
(MT) e Goiânia (GO). A ta-
bela de jogos ainda não foi
divulgada e as partidas se-
rão realizadas sem público.
O governador Ronaldo
Caiado anunciou que os jo-
gos serão realizados no es-
tádio Olímpico, enquanto o
Serra Dourada vai servir
como suporte.

“O prefeito Rogério Cruz
recebeu uma ligação do go-
vernador Ronaldo Caiado,
ontem, para consultá-lo so-
bre a realização da Copa
América em Goiás. O pre-
feito lembrou que os está-
dios da capital são geridos
pelo Estado e que, estabe-
lecidos protocolos sanitá-
rios seguros, é favorável à
realização do torneio, as-
sim como ocorreram par-
tidas dos campeonatos na-
cionais da Série A e B, Copa
Sul-Americana e Copa do
Brasil em Goiânia”, decla-
rou o prefeito de Goiânia,

Rogério Cruz, através de
uma nota oficial.

A Copa América ocorre-
rá entre os dias 13 de junho
e 10 de julho, com a parti-
cipação de 10 seleções di-
vididas em dois grupos. Ar-
gentina, Bolívia, Chile, Pa-
raguai e Uruguai estão no
Grupo A. Brasil, Colômbia,
Equador, Peru e Venezuela
formam o Grupo B. Além
da Argentina, a previsão
inicial da Conmebol era fa-
zer o torneio também na
Colômbia, que tinha desis-
tido anteriormente pela
grave crise social que to-
mou conta do país.

“Confirmada a Copa
América no Brasil. Venceu a
coerência! O Brasil que sedia
jogos da Libertadores, Sul-
Americana, sem falar nos
campeonatos estaduais e
brasileiro, não poderia virar
as costas para um campeo-
nato tradicional como este.
As partidas serão em MT, RJ,
DF e GO, sem público”, pu-
blicou o ministro-chefe da
Casa Civil, Luiz Eduardo Ra-
mos, nas redes sociais. A
Conmebol agradeceu o pre-
sidente Jair Bolsonaro por
“abrir as portas” para a rea-
lização. (Felipe André, es-
pecial para O Hoje)

Olímpico será utilizado
na Copa América 2021

CIDADE-SEDE

Jaraguá encaminha chegada 
de seis novos jogadores

SÉRIE D

Rodrigo Coca/Agência Corinthians

MesMo AdVersário,
outra competição

Arquivo

Competição: Copa do Brasil; Data: 2 de junho, 2021; Horário: 21h30
(de Brasília); Local: Neo Química arena, em São Paulo-SP; Árbitro:
Braulio da Silva Machado (Fifa/SC); Assistentes: Henrique Neu ri-
beiro (SC) e alex dos Santos (SC)

t
tÉCNiCa

Corinthians: Cássio; Fag-
ner, Gil (João Victor), raul
e lucas Piton; Gabriel,
Cantillo e luan: Gustavo
Mosquito, Jô (ramiro) e
Mateus Vital
Técnico: Sylvinho

Atlético-GO: Fernando Mi-
guel; Dudu, Nathan, Éder e
igor Cariús; Willian Mara-
nhão, Marlon Freitas e João
Paulo; ronald, Natanael e Zé
roberto
Técnico: eduardo Barroca

xCorinthians Atlético-GO

FICHA
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Breno Modesto

O primeiro confronto entre
Vila Nova e Bahia na história
da Copa do Brasil terminou
com um triunfo baiano. Mesmo
jogando fora de casa, o Tricolor
bateu o Tigre por 1 a 0. O úni-
co gol da partida, que dá a
vantagem do empate no jogo
da volta para os visitantes, foi
marcado por Rodriguinho. 

Agora, para seguir vivo e
avançar às oitavas de final no
tempo normal, o Colorado
terá de vencer o Bahia por
dois ou mais gols de diferen-
ça. Caso triunfe por um gol de
diferença, a decisão da vaga
será nos pênaltis.

O jogo
Vila Nova e Bahia protago-

nizaram uma partida disputa-
da desde os primeiros minutos
de jogo. Apesar de jogar fora de
casa, o Tricolor começou man-
dando nas ações ofensivas. Aos
oito minutos, o atacante Ro-
driguinho já havia colocado a
bola na trave de Georgemy. 

A resposta do Tigre veio
três minutos depois, quando
Kelvin chegou na linha de fun-
do e cruzou. Para cortar o ris-
co de gol, a defesa visitante des-
viou o cruzamento, e quase
mandou contra o próprio pa-
trimônio. Aos 16, Rodriguinho
apareceu novamente. Depois
de uma falta cobrada por Ros-
si, o camisa 10 bateu para o gol
e obrigou Georgemy a fazer
uma defesaça para evitar que
o primeiro gol da tarde saísse.  

Na marca dos 19 minutos, o
Bahia voltou a colocar uma
bola na trave colorada. Depois
de puxar contra-ataque, Daniel

encontrou Thonny Anderson
livre pelo meio. O atacante
driblou a marcação vilano-
vense, e, de cavadinha, tocou
por cima de Georgemy. Capri-
chosamente, a bola “beijou” o
pé do poste do camisa 1.

Depois disso, a temperatu-
ra do confronto caiu e só vol-
tou a ter uma grande oportu-
nidade aos 42, quando Kelvin
recebeu na ponta direita, gin-
gou para cima da defesa baia-
na e bateu colocado no canto
de Mateus Claus, que fez a
defesa sem muitos sustos.

Na volta do intervalo, o
placar foi aberto logo na pri-
meira volta do relógio. Depois
de um lançamento de Patrick
de Lucca, Rossi chegou à linha
de fundo e cruzou na medida
para Rodriguinho, que subiu
mais alto que o sistema de-
fensivo vilanovense e desviou
de cabeça, no canto oposto de
Georgemy, que não conseguiu
alcançar a bola e viu ela mor-

rer no fundo das redes.
O Colorado só chegou aos

13, com Cardoso, que havia
acabado de entrar. O atacan-
te recebeu na intermediária
direita e encheu o pé. Com
uma grande defesa, o ar-
queiro baiano salvou seu
time de sofrer o empate. 

Aos 36, o Vila Nova teve

sua melhor chance. Depois de
uma falta sofrida por Willian
Formiga na entrada da área, o
volante Dudu ajeitou a bola e
se encarregou da cobrança
da bola parada. Com catego-
ria, o camisa 6 mandou colo-
cado, mas viu a finalização to-
car o travessão de Mateus
Claus. (Especial para O Hoje)

Tigre não faz valer
o mando e abre 3ª
fase da Copa do
Brasil com derrota

coMeço em desvantagem
Afonso Cardoso

No Estádio
Onésio
Brasileiro
Alvarenga, o
Tricolor bateu
o Tigre pelo
placar de 1 a 0

GOIÁS

O Goiás conseguiu na noi-
te desta última segunda-feira
(31) apenas um ponto em sua
estreia na Série B ao empatar
com o Sampaio Corrêa em 0 a
0 fora de casa. O próximo
confronto da equipe esme-
raldina acontece na sexta-fei-
ra (4), quando recebem na
Serrinha, a equipe do Con-
fiança, às 17h30.

A equipe contou com a es-
treia de seis atletas, sendo
cinco deles iniciando como
titulares como Pintado já ha-
via dito antes. Apesar do úni-
co ponto conquistado, não foi
o resultado que a equipe es-
meraldina esperaria conquis-
tar pela forma como atuou na
primeira etapa do jogo.

“Eu esperava a vitória, nós
viemos para vencer. A pro-
posta de jogo era essa, a ideia
era essa. Algumas dificuldades
eu imaginava que a gente po-
deria ter, mas o fato de fora de
casa jogarmos numa Série B,
em pontos corridos, você so-
mar um ponto é muito im-
portante e o adversário aqui
também teve dificuldade para
jogar, mas não podemos olhar
o que os outros fazem e sim
olhar o que estamos fazendo.
Temos que melhorar muito e
no mesmo nível, pontos posi-
tivos que a equipe fisicamen-
te está em um bom estágio, a
intensidade do jogo, a com-
petitividade melhorou bas-
tante e sim, eu gostaria de ter

vencido”, disse o treinador.
Algumas substituições do

treinador foram questiona-
das após o jogo, como a do
meia Albano que iniciou no
banco e não entrou na parti-
da, o que tinha sido feito no úl-
timo jogo da preparação dian-
te da Aparecidense, com ele
entrando para fazer a função
do Élvis. O que se viu foi Fi-
gueira ser o responsável por
criar as jogadas do Goiás. Para
o jogo diante do Confiança,
além do meia, o comandante
deve ter outra novidade, já
que Apodi fica disponível para
sua estreia com a camisa es-
meraldina, no lugar de Ivan.

“O Apodi tem experiência,
a intensidade que a gente
quer. Está com ritmo de jogo

e a possibilidade de ele estrear
é boa. Porém, gosto de avaliar
não individualmente, porque
assim gosto de fazer com o
grupo e me dá mais crédito fa-
lando individualmente com
cada atleta. A ideia do Figuei-
ra foi mais pela intensidade,
por ser esse homem que cons-
trói melhor o jogo que o Al-
bano que está sentindo na
parte física. Foi um jogo que
não poderíamos perder, tive-
mos uns desgastes com os
nossos atacantes e tentamos
refrescar e sei que hoje foi
mais conjunto e entrosamen-
to na frente e acho que com o
Albano, perderia um pouco a
profundidade da equipe”,
pontuou Pintado. (Victor Pi-
menta, especial para O Hoje)

Treinador analisou empate e ressaltou pontos positivos

Rosiron Rodrigues / Goiás EC

O Vila Nova largou em
desvantagem por uma vaga
às oitavas de finais da Copa
do Brasil. Mesmo jogando
no Estádio Onésio Brasilei-
ro Alvarenga, o time co-
mandado pelo técnico Wag-
ner Lopes não foi capaz de
fazer valer o mando de
campo e viu o Bahia vencer
o jogo de ida da terceira
fase da competição nacio-
nal pelo placar de 1 a 0.

De acordo com o co-
mandante vilanovense, a
classificação vermelha ain-
da é possível e, para que o
Tigre avance, será neces-
sário que seus atletas en-
trem com ousadia para en-
carar o Tricolor Baiano na
próxima quarta-feira (9),
em Pituaçu.

“Eu acho que (para
avançar) é (necessário) um
conjunto de coisas. Não só
inteligência, mas também
equilíbrio emocional. Te-
mos que respeitar o adver-
sário, mas não temer. En-
tão, é jogar com alegria,
jogar com raça. Mas, ao
mesmo tempo, ter ousadia,
querer vencer e “trocar
raça” com os caras, inde-
pendentemente de estar
em Série A ou Série B. É fa-
zer com que isso se espalhe
para todos os jogadores.

Mas é possível, sim. Acabou
o primeiro tempo. Estamos
em desvantagem, mas o
Vila Nova tem totais con-
dições de fazer um bom
jogo em Salvador e buscar
o resultado”, comentou
Wagner Lopes.

Bola aérea
Em contrapartida, o trei-

nador lamentou o gol baia-
no, originado em uma bola
aérea. Segundo ele, é pre-
ciso corrigir e continuar
treinando o quesito para os
próximos jogos.

“A gente treina muito
essa bola aérea. Mas, por
sermos seres humanos,
vamos acertar e errar. En-
tão, tento conscientizar
todo mundo sobre a ne-
cessidade de concentra-
ção. Na minha visão, bola
aérea é totalmente estar
concentrado e atacar a
bola. E nós treinamos mui-
to isso. É claro que nin-
guém quer errar, muito
menos os jogadores. É cor-
rigir e continuar treinan-
do, orientando e passando
confiança para ganhar-
mos esses duelos e não
tomarmos gols de bola aé-
rea”, finalizou Wagner Lo-
pes. (Breno Modesto, es-
pecial para O Hoje)

Wagner Lopes pede
ousadia no jogo da
volta contra o Bahia

VILA NOVA

Pintado explica porque da
ausência de Albano na partida

Data: 1 de junho de 2021. Horário: 16h30. Local: estádio oné-
sio Brasileiro alvarenga, em Goiânia (Go). Gol: rodriguinho
(1’/2t) - BaH. Árbitro: Jean Pierre Gonçalves lima (rS). Assisten-
tes: lúcio Beiersdorf Flor (rS) e andré da Silva Bitencourt (rS)

t
tÉCNiCa

Vila Nova: Georgemy; Pedro
Bambu, renato, Walisson
Maia e Willian Formiga; Dei-
vid, Dudu e arthur rezende
(João Pedro); Pedro Júnior,
Henan (Cardoso) e Kelvin
(thiaguinho)
Técnico: Wagner lopes

Bahia: Mateus Claus; renan
Guedes, Conti, Juninho e Mat-
heus Bahia; Patrick de lucca
(Jonas), Daniel (Matheus Galde-
zani) e thaciano; rossi (Óscar
ruiz), thonny anderson (Gilber-
to) e rodriguinho (alesson)
Técnico: Dado Cavalcanti

0 x 1Vila Nova Bahia

FICHA
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João Paulo Alexandre

O frio que se tornou uma marca en-
tre os meses de maio e julho em Goiâ-
nia virou preocupação das autoridades
com outro público: pessoas em situação
de rua. Segundo levantamento feito
pela Secretaria Municipal de Desen-
volvimento Humano e Social (SEDHS)
esse período mais gelado pode atingir
cerca de 1,2 mil pessoas que vivem nes-
ta situação da Capital.

A pasta destaca que neste número
estão incluídas pessoas que trabalham
vendendo algo nos sinaleiros e mendi-
gos. Deste total, 40% são pessoas que
têm as ruas como o seu lar, 30% são de
homens que trabalham em semáforos
vendendo produtos para sobrevivência,
20% são mulheres com crianças que
mendigam ou vendem balas nos sinais
e 10% são casais que decidiram traba-
lhar pelas ruas da cidade ou mendigam
juntos com os filhos.

O grande desafio ressaltado pela
pasta é agasalhar e acolher todas es-
sas pessoas que estão expostas a essa
condição climática. A SEDHS aponta
que a demanda de agasalhos já tem
aumentado no Centro de Referência
Especializado para População de Rua
(Centro Pop). A expectativa é que
haja a doação de cerca de 800 cober-
tores, como o que já ocorreu em anos
anteriores. Essas proteções serão dis-
tribuídas em pontos com maiores de-
mandas, como as regiões de Campi-
nas, Centro e adjacências.

O Centro Pop fica localizado na
Alameda Botafogo, no Setor Central e
é um espaço que oferece alimentações
diárias, orientação sobre direitos, do-
cumentações e encaminhamentos aos
demais serviços da proteção social bá-
sica. Assim como as demais políticas
públicas, instituições afins, conse-
lhos tutelares, delegacias especiali-
zadas e demais serviços da rede de
proteção dos direitos.

O serviço, segundo a Secretaria, é
ofertado para pessoas que adotaram a
rua como espaço de moradia ou so-
brevivência. O espaço conta com re-
cepção, cozinha, refeitório, banheiros

com chuveiro, vestiários, lavanderia, sa-
las de atendimento coletivo e indivi-
dualizado. Os acolhidos no local rece-
bem kit de higiene pessoal e alimenta-
ção. O local conta com uma equipe
formada por coordenadores, assisten-
tes sociais, psicólogos, advogados, edu-
cadores sociais, recepcionistas, técnicos
administrativos e serviços gerais.

Outro trabalho de agasalhamento é
feito pelas equipes do Centro de Refe-
rência e Assistência Social (Cras). Na
unidade do Setor Santo Afonso ocorreu
a entrega de 30 coberturas mês passa-
do. Uma campanha para arrecadação
de roupas de frio para serem doadas
também aconteceu no Parque Atheneu.

Mais ajuda
A Secretaria também destaca o

Serviço Especializado em Abordagem
(SEAS), que consiste em uma forma
continuada e programada com a fi-
nalidade de assegurar o trabalho social
de abordagem e busca ativa que iden-
tifique, nos territórios, a incidência de
trabalho infantil, exploração sexual de
crianças e adolescentes, situação de
rua e outras.

Para esse serviço, a prefeitura des-
taca que a equipe especializada conta
com 19 educadores sociais e um coor-
denador que orienta, supervisiona e
acompanha todo o trabalho. As equipes

sempre atuam pela manhã nas ruas de
Goiânia com o objetivo de convencer es-
sas pessoas a saírem da rua e aceitaram
ajuda e acolhimento. A pessoa que con-
sentir é encaminhada para a Casa de
Acolhida Cidadã ou instituições par-
ceiras. Moradia, alimentação, higiene
pessoal e atendimento psicossocial são
alguns dos serviços prestados.

Além disso, a prefeitura destaca
que há cinco equipes multidisciplina-
res que atendem às demandas da Saú-
de da população em situação de rua
com atendimentos presenciais. Esses
serviços ocorrem de segunda à sexta-
feira e são realizados em duas bases de
atendimento: dentro dos Cais Vila
Nova e Bairro Goiá.

Tempo
O gerente de do Centro de Infor-

mações Meteorológicas de Goiás (Ci-
mehgo), André Amorim, explica que
uma frente fria que se desloca do Sul
para o Sudeste acaba provocando ma-
nhãs mais frias, com temperaturas
que giram em torno dos 16º e 17º
graus. Porém, por não se tratar de uma
massa mais intensa, acaba que, com o
decorrer das horas no dia, a tempera-
tura vai aumentando.

“Isso acaba não acompanhando
aquela expectativa de ter um dia
todo frio. Com temperaturas mais

baixas. Também não temos incidên-
cias de chuvas e isso acaba contri-
buindo para que a amplitude térmi-
ca dispare e as temperaturas ultra-
passem os 30º graus”, explica.

Hipotermia
Outro problema que pode atingir

pessoas em vulnerabilidade social, a hi-
potermia, que consiste na queda da tem-
peratura corporal abaixo dos 35º graus.
A dermatologista Luisa Koch explica
que, por mais que não seja uma causa
de morte muito comum no Brasil, pelo
fato do inverso aqui não ser rígido, há
possibilidade de acontecer.

“O inverno no Brasil não é tão rígi-
do como na Europa. O índice é peque-
no, mas pode acontecer. Muitas das cau-
sas da morte por hipotermia estão as-
sociadas a outro fator, como o uso de
drogas, Infecções Sexualmente Trans-
missíveis (ISTs) e tuberculose. Situações
em que muitas pessoas vulneráveis es-
tão expostas mais facilmentes”, conta.

Luísa destaca que o frio contribui
com o aparecimento e agravamento de
doenças, principalmente do sistema
respiratórios. Os programas sociais
voltados para a arrecadação de aga-
salhos, cobertores e oferecimento de
abrigos são de extrema importância
para ajudar essas pessoas. 

A dermatologista pontua que há
comportamentos que devem ser ob-
servados para saber que a pessoa está
sofrendo hipotermia. “A pessoa pode
apresentar o rebaixamento de nível de
consciência, confusão mental, letargia,
insuficiência cardíaca e braquicardia,
que pode ser desenvolver em parada
cardiorrespiratória”, reforça.

Luísa também sublinha que é de ex-
trema importância fazer o contato com
uma ambulância, mas que há coisas que
podem ser realizadas até a chegada do
resgate. “Deve-se tirar a pessoa do local
gelado e é muito importante manter
essa pessoa aquecida, envolvê-la com
um cobertor para fazer o aquecimento
do tronco e dos órgãos vitais. Se estiver
com roupa molhada, também é im-
portante tirá-la, pois a água absorve a
água do corpo”, destaca.

De acordo com o Instituto Nacional
de Meteorologia (Inmet), Goiânia atin-
ge os 17 graus nesta quarta-feira (2). A
máxima pode chegar a 31 graus durante
a tarde. Diante de uma variação da am-
plitude térmica de 14 graus, a umidade
relativa do ar despenca muito e atinge
patamares de 17%.

O índice ideal, recomendado pela Or-
ganização Mundial da Saúde (OMS), é

entre 60% e 80%. O motivo da queda
está ligado à quantidade de chuvas ir-
regulares neste início de ano.

De acordo com o gerente do Centro
de Informações Meteorológicas e Hi-
drológicas de Goiás (Cimehgo), André
Amorim, a umidade baixa pode piorar
com o início do período de queimadas.
“Pedimos para a população ter um mo-
mento de consciência e não colocar

fogo na vegetação, pois pode prejudicar
muito o clima”, aconselhou.

Quanto às temperaturas, segundo a
Cimehgo, a máxima fica entre 30ºC e
34ºC, mantendo o clima seco e sem pre-
visão de chuvas. Já as mínimas variam
entre 14ºC e 19ºC, em todo Estado.

Diante desse cenário, é aconselhá-
vel que a população siga as recomen-
dações básicas para evitar a desidra-

tação e possíveis doenças respiratórias.
Sendo algumas delas ingerir bastante
líquido durante todo dia; acrescentar
ao ambiente um umidificador ou uma
bacia ou balde com água; lavar bem o
nariz para evitar o ressecamento das
vias aéreas. Para quem tem irritação
nos horários, é aconselhável a utili-
zação de colírios para hidratação. (Es-
pecial para O Hoje)

Campanhas de agasalhos amenizam esse tempo frio na madrugada e quente durante o dia

Temperatura pode cair durante a madrugada

O grande desafio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social é agasalhar e acolher essas pessoas que estão expostas ao frio

Com manhãs mais frias, temperaturas devem girar em torno dos 16º e 17º C

Frio deve atingir 1,2 mil
pessoas em situação de rua

Fotos: Jota Eurípedes
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Assim como tem ocorrido em outros municípios do Es-
tado, Aparecida de Goiânia registrou aumento na taxa de
ocupação de leitos em Unidade de Terapia Intensiva
(UTI). Em menos de duas semanas, a alta foi de 24%. Em
19 de maio, a taxa girava em torno de 35% e atualmente
está em 59%, de acordo com o boletim epidemiológico da
Covid-19 divulgado pela prefeitura.

No momento, Aparecida possui 905 casos ativos, que es-
tão hospitalizados ou monitorados pela Telemedicina, oxí-
metros e exames. De 66.506 casos confirmados, 64.325 es-
tão recuperados e 1.276 vieram a óbito por Covid-19, com
três confirmados nas últimas 24 horas.

A Secretaria de Saúde de Aparecida informa que nas úl-
timas 48 horas foram confirmados 146 novos casos na ci-
dade. Após o resultado positivo os pacientes passam a ser
monitorados pela equipe da Central de Telemedicina, sen-
do que os mais vulneráveis ao vírus realizam, a cada 48h,
uma bateria de exames laboratoriais para análise da evo-
lução da doença, evitando assim o risco de agravamento
rápido e óbito.

O secretário municipal de saúde de Aparecida, Ales-
sandro Magalhães, explicou, no último dia 24, que as es-
timativas para a cidade apontavam para uma possível ter-
ceira onda de Covid-19 no início do mês de julho.

Naquele momento, o município apresentava quedas na
taxa de ocupação dos leitos públicos exclusivos para o tra-
tamento da Covid-19. No período compreendido entre 8 e
14 de maio, a redução foi de 32%. Na semana seguinte, hou-
ve nova diminuição, de 13%.

Em alta
Além disso, 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
representa uma tendência de novos infectados no muni-
cípio. No dia anterior, a curva apresentava tendência de
estabilidade. Contudo, os números epidemiológicos apre-
sentam piora em várias regiões de Goiás.

Em live nas redes sociais, o prefeito de Aparecida, Gus-
tavo Mendanha, demonstrou preocupação com o au-
mento de casos e de uma possível 3ª onda da Covid-19 no
município. Ele garantiu que continuará no isolamento so-
cial por escalonamento regional.

Detecção precoce
Embora a taxa de ocupação e novos casos estejam em

alta, a prefeitura afirma ter a maior estratégia municipal
de sequenciamento genômico no Brasil. Ação de Apare-
cida, que já fez 81% dos sequenciamentos genômicos rea-
lizados em Goiás, visa identificar precocemente as va-
riantes para aprimorar as medidas de enfrentamento à
pandemia e salvar vidas.

Até o momento, o município já executou 656 sequen-
ciamentos, técnica que permite identificar a informação
genética contida nas amostras dos exames RT-PCR reali-
zados maciçamente na cidade. “Com essa iniciativa, esta-
mos aptos a identificar precocemente as variantes do novo
coronavírus que circulam em Aparecida, inclusive a in-
diana, muito temida atualmente. Assim, podemos realizar
rapidamente medidas específicas para proteger a popu-
lação”, afirma o prefeito Gustavo Mendanha.  

O secretário Alessandro informa que em Aparecida já fo-
ram feitos 279.589 testes RT-PCR para detecção da Covid-
19, exame considerado internacionalmente como padrão
ouro para esse tipo de diagnóstico, e acrescenta: “Os testes
já realizados correspondem a mais de 45% da população de
Aparecida (590.146 habitantes, segundo o IBGE).

Ele aponta que as medidas têm contribuído decisi-
vamente para salvar vidas, reduzir agravamentos de ca-
sos positivos, respaldar as decisões do Comitê Municipal
de Enfrentamento à Covid-19 e monitorar a situação real
da pandemia no município, “que é referência não ape-
nas em testagem ampla, mas também em monitoramento
dos infectados. O sequenciamento genômico é mais
uma estratégia para aprimorar o enfrentamento à pan-
demia e salvar vidas”.

Monitoramento essencial
A virologista e pesquisadora Paola Cristina Resende, que

trabalha na rede de sequenciamento genômico da Fiocruz
e do Ministério da Saúde, salienta que o coronavírus evo-
lui de forma mais rápida e com alterações genéticas que per-
mitem essa evolução. “É extremamente importante moni-
torar isso para que entendamos o que está circulando no País
e identifiquemos algumas linhagens ou variantes que po-
deriam estar escapando da nossa resposta imune, ga-
nhando alguma vantagem evolutiva e se dispersando mais
facilmente pela população”. (Especial para O Hoje)

Em 48 horas foram confirmados 146 casos na cidade

Foi afastado das ruas o po-
licial militar que prendeu o di-
rigente do PT em Goiás, Arqui-
dones Bites, por não retirar
uma faixa do capô do carro
com a frase “Fora Bolsonaro Ge-
nocida”, informou a Secretaria
de Segurança Pública de Goiás
(SSP-GO). O momento da prisão
foi gravado e divulgado nas
redes sociais. O caso aconteceu
em Trindade, na Região Me-
tropolitana de Goiânia.

Para justificar a ação, o poli-
cial cita a Lei de Segurança Na-
cional por calúnia contra o pre-
sidente Jair Bolsonaro (sem par-
tido). Em nota, a SSP disse que o
policial “responderá a inquéri-
to policial e procedimento dis-
ciplinar para apuração de sua
conduta”. No entanto, enquan-
to isso, poderá exercer funções
administrativas.

O vídeo divulgado mostra

a identificação do militar
como tenente Albuquerque,
mas a reportagem não con-
seguiu localizar ele até o fim
desta reportagem. Arquido-
nes prestou depoimento na
sede da Polícia Federal em
Goiânia e após isso foi libe-
rado. “Esse é meu direito de
manifestar. Na minha família
morreram várias pessoas des-
sa doença", disse o professor.

O delegado da PF responsá-
vel pelo caso ainda não se pro-
nunciou sobre o assunto. Em
seu depoimento à polícia, Ar-
quidones negou que tenha de-
sacatado os policiais militares.

A SSP informou ainda que
“não coaduna com qualquer
tipo de abuso de autoridade,
venha de onde vier. Assim
sendo, todas as condutas que
extrapolem os limites da lei
são apuradas com o máximo

rigor, independentemente do
agente ou da motivação de
quem a pratica”.

Já o presidente da Comissão
de Direitos Humanos da Or-
dem dos Advogados do Brasil
(OAB), Roberto Serra, ressalta
que a conduta dos policiais
precisa ser investigada pela
Corregedoria da PM. “Não se
pode enquadrar como crime o
direito do cidadão de criticar
ou manifestar sua indignação
dentro dos limites da liberda-
de de expressão", disse.

Protesto
Durante o momento da

abordagem, o policial militar
não usava máscara. Arquido-
nes ajudou a organizar um
protesto contra o governo fe-
deral em Goiânia, no último
sábado (29). (Daniell Alves,
especial para O Hoje) 

PM é afastado após prender
homem em protesto

Ocupação de 
leitos em UTIs de
Aparecida aumenta
quase 25%

tRÁPIDAS

Câmara debate denúncia de violação
dos Direitos Humanos no Brasil 

Enquanto o Supremo Tribunal Federal –
STF, não conclui o julgamento sobre ação
que denuncia violação sistêmica dos Di-
reitos Humanos nas prisões brasileiras,
além do agravamento das truculências po-
licias em abordagens aos cidadãos, orga-
nismos nacionais e internacionais chamam
a atenção para o tema. No âmbito do Con-
gresso Nacional, a Comissão de Direitos Hu-
manos e Minorias da Câmara dos Deputa-
dos realizou uma audiência pública para
tratar das recomendações recebidas pelo
Brasil no âmbito da Revisão Periódica Uni-
versal (RPU) da Organização das Nações
Unidas (ONU).A Revisão Periódica Univer-
sal é um mecanismo que analisa a situação
interna de direitos humanos nos estados-

membros da ONU. Desde 2019, um Obser-
vatório Parlamentar criado em parceria
pela Câmara e pelo Escritório do Alto Co-
missariado das Nações Unidas para Direi-
tos Humanos monitora as recomendações
recebidas pelo Brasil no mecanismo de
RPU.A reunião teve a participação de or-
ganizações da sociedade civil, que aponta-
ram o descumprimento da maioria reco-
mendações acatadas pelo Estado brasileiro.
Entre as 190 recomendações avaliadas, das
242 aceitas pelo Brasil, 142 estariam sendo
descumpridas, 47 parcialmente cumpri-
das e apenas uma totalmente cumprida, de
acordo com Rodrigo Deodato, do Coletivo
RPU do Gabinete de Assessoria Jurídica às
Organizações Populares (Gajop).

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

Jurídica

A Terceira Seção do STJ
reafirmou o entendimento
de que a nulidade decor-
rente da inversão da or-
dem do interrogatório –
prevista no artigo 400 do
Código de Processo Penal
(CPP) – é relativa, sujeita à
preclusão e demanda a de-
monstração do prejuízo so-

frido pelo réu.O colegiado
negou o pedido de revisão
criminal de acórdão da
Sexta Turma que, por não
observar nenhuma nuli-
dade, manteve em 12 anos
de reclusão a condenação
de um réu acusado de abu-
so sexual contra sua sobri-
nha de nove anos.

Nulidade relativa

Instituições debatem
trabalho infantil

A Justiça do Trabalho, o
Ministério Público do Tra-
balho (MPT), o Fórum Na-
cional de Prevenção e Er-
radicação do Trabalho In-
fantil (FNPeti) e a Organi-
zação Internacional do Tra-
balho (OIT) lançaram a cam-
panha “Precisamos agir ago-

ra para acabar com o tra-
balho infantil!”. O objetivo é
promover, por meio de
ações de comunicação nas
redes sociais, a conscienti-
zação da sociedade para a
importância de reforçar o
combate a esse problema no
país e no mundo.

2 Sem lança-perfume - Foi
sancionada a Lei Estadual nº
21010/21, que proíbe a venda
de tricloroetileno e do anti-
rrespingo de solda, a menores
de 18 anos de idade. Essas
substâncias são utilizadas na
elaboração do entorpecente. 
2 Falta do que fazer... - Projeto
de Lei 214/2021 apresentado na
Câmara Municipal de Goiânia,
proíbe o uso da “linguagem neu-
tra” nas instituições de ensino
público e privado.
2 ...Ou vontade de aparecer
- A “linguagem neutra” seria a
utilização de outras vogais/con-
soantes/símbolos que não iden-
tifiquem o gênero masculino
ou feminino nas palavras.

O presidente do TRF1, de-
sembargador federal I’talo
Fioravanti, acatou manifes-
tação feita pelo Comitê de
Gestão de Crise e assinou
que institui a etapa de tran-
sição entre o regime de Plan-
tão Extraordinário e a etapa
preliminar de retorno das
atividades presenciais e a
retomada dos prazos dos
processos físicos.

TRF1 inicia
transição para
retomada de
atividades
presenciais

STF defira limites em quebra
de sigilo de dados telemáticos

O Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) vai decidir se é
possível, em procedimentos
penais, a decretação judi-
cial da quebra de sigilo de
dados telemáticos de um
conjunto não identificado
de pessoas. O tema é deba-
tido no Recurso Extraordi-
nário (RE) 1301250, que teve
repercussão geral reconhe-
cida (Tema 1.148). O recurso
foi interposto pelo Google
(Google Brasil Internet Ltda.
e Google LLC) contra decisão
do Superior Tribunal de Jus-
tiça (STJ) que restabeleceu a
decretação, pela primeira

instância, no curso de in-
vestigação criminal, da que-
bra de sigilo de um grupo in-
determinado de pessoas que
fizeram pesquisas relacio-
nadas à vereadora do Rio de
Janeiro (RJ) Marielle Franco
e a sua agenda nos quatro
dias anteriores ao atentado
em que ela e o motorista An-
derson Gomes foram assas-
sinados, em 14/3/2018. A em-
presa alega que a decisão
atinge pessoas inocentes,
pessoa pública e têm lapso
temporal longo (96 horas), o
que aumentaria a possibili-
dade de lesão de direitos. 
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Somente em um mês, o Es-
tado registrou cerca de duas
mil mortes de pessoas por
complicações da Covid-19, de
acordo com dados da Secre-
taria de Estado da Saúde (SES-
GO). No dia 30 de abril, o Es-
tado tinha 15 mil vítimas da
doença e o número chegou a
16 mil após 14 dias. Atual-
mente, são 17.088 óbitos por
Covid-19.

Outros 318 óbitos suspeitos
estão em processo de investi-
gação. Dentre desse universo,
os homens são maioria entre
as vítimas, com cerca de 9,7
mil óbitos registrados, o que
representa 57% das mortes. O
número de mulheres que mor-
reram em decorrência das
complicações do vírus é de
cerca de 7,3 mil (43%). A taxa
de letalidade é de 2,81%.

Até a última atualização
do painel em tempo real da
SES, atingiu 90% de taxa de
ocupação dos leitos de UTI. As
enfermarias exclusivas para
Covid-19 estavam com 66%
ocupadas. De acordo com a su-
perintendente de Vigilância
em Saúde, Flúvia Amorim,
não há como definir se Goiás
vive uma terceira onda ou re-
pique da segunda. Isto porque
ainda não ocorreu uma redu-
ção de casos de forma efetiva.
“Existem entendimentos di-
ferentes, mas essa definição
pouco importa. O que impor-
ta é que estamos caminhando
sim para uma subida de casos,
com transmissão acelerada

do vírus”, ressalta.
O último mapa de calor

divulgado mostrou aumento
de regiões em situação de ca-
lamidade. No dia 21 de maio,
o Estado passou de 8 para 11
regiões no pior patamar da
pandemia. A taxa de solicita-
ção de leitos e taxa de ocupa-
ção aumentou nessas regiões.
Atualmente, o número de re-
giões em situação de calami-
dade continua em 11, sendo
que outras cinco estão em si-
tuação crítica e duas em si-
tuação de alerta, segundo o
painel da Covid-19.

Flexibilização contribuiu
Como aconteceu nas últi-

mas vezes, a flexibilização é
um dos fatores que tem con-
tribuído para o aumento de
casos, aponta a superinten-
dente. “Quando você flexibi-

liza, a população entende que
a pandemia acabou ou que
está muito tranquila. Aí ve-
mos muitos eventos, gente
sem máscara, boates abertas,
que são lugares de alto risco
de contaminação. Não vive-
mos um momento em que,
mesmo com a flexibilização,
as pessoas mantém os cuida-
dos, infelizmente. A gente pre-
cisa rever a forma e avaliar
melhor como fazemos essa
flexibilização. Precisamos de
um plano, aprendendo com os
erros e com os acertos de ou-
tros lugares”.

Na Capital, dados da Se-
cretaria Municipal de Saúde
(SMS) mostram aumento na
taxa de ocupação de leitos em
Goiânia, bem como nos índices
de contaminação, especial-
mente na faixa etária entre 30
e 50 anos. Por este motivo, o

novo decreto contém novas
medidas visam conter a apro-
ximação de um repique da
segunda onda e, consequen-
temente, colapso hospitalar.

Estabelecimentos como ba-
res e restaurantes podem fun-
cionar das 11h às 23h, com ca-
pacidade de 30%, limitando a
ocupação de cinco pessoas
por mesa. Também é vedada
qualquer atividade sonora.
Shopping, galerias, centro co-
merciais podem funcionar
das 10h às 22h.

Eventos continuam permi-
tidos, entretanto, com limite de
75 pessoas. As academias po-
dem funcionar com capacida-
de de 30%, respeitando os pro-
tocolos de segurança e orga-
nizando o atendimento dos
alunos com o maior espaça-
mento possível. Cultos, missas,
celebrações e reuniões coleti-

vas das organizações religio-
sas seguem permitidas, po-
rém, com capacidade de 30%
e intervalo de 3 horas entre
cada atividade.

Vacinas aplicadas
Levantamento realizado

pela SES-GO apurou que, re-
ferente à primeira dose, fo-
ram aplicadas 1.419.261 doses
das vacinas contra a Covid-
19 em todo o Estado. Em re-
lação à segunda dose, foram
vacinadas 645.906 pessoas.
Esses dados são prelimina-
res e coletados no site Locali-
za SUS do Ministério da Saú-
de. Em relação às vacinas, o
Estado de Goiás já recebeu
2.861.170 doses de imunizan-
tes, sendo 1.358.880 da Coro-
naVac, 1.413.700 da AstraZe-
neca e 95.940 da Pfizer. (Es-
pecial para O Hoje)

Estado ultrapassou
a marca de 17 mil
óbitos pela doença
após mais de um
ano de pandemia

No dia 30 de abril, Estado tinha 15 mil vítimas da doença. Atualmente, são mais de 17 mil óbitos

Em um mês, Goiás registra
duas mil mortes por Covid-19

Treze mandados judiciais
de busca e apreensão contra
servidores que atuam no De-
partamento Estadual de Trân-
sito de Goiás (Detran-GO) fo-
ram cumpridos pela Polícia
Civil (PC) de Goiás, por meio
da Delegacia Estadual de
Combate à Corrupção (Dec-
cor), na manhã de ontem (01).
A ação faz parte da segunda
fase da Operação Minnesota,
que apura a existência de um
esquema criminoso de falsi-
ficação de Carteiras Nacio-
nais de Habilitação (CNH).
Três servidores públicos, sus-
peitos de envolvimento no
esquema foram afastados de
suas funções. Outros dois ser-
vidores do Detran já haviam
sido afastados durante a pri-
meira fase da ação, em 2020.

Segundo a investigação, ape-
nas entre os anos de 2019 e
2020, mais de 250 CNHs teriam
sido vendidas de forma frau-
dulenta. Os crimes foram des-
cobertos após abertura de sin-
dicâncias internas do próprio
órgão, em novembro de 2020 e
denunciados às Polícias Civil e
Federal. A suspeita é de que as
fraudes teriam sido realizadas
por uma organização crimino-
sa, que envolvia ainda despa-
chantes. Indícios apontam que
o crime aconteça há pelo menos
20 anos no órgão.

Investigação
Segundo a apuração poli-

cial, o esquema funcionava
com a venda de CNHs que
eram emitidas pelo Detran-
GO, contando com a participa-
ção de servidores e de despa-
chantes. Os interessados che-
gavam a pagar valores entre R$
5 mil e R$ 8 mil para obter o do-
cumento irregular. Segundo a
delegada Érica Botrel, titular da
Delegacia Estadual de Comba-
te à Corrupção, a fraude con-
sistia na utilização de um pro-
cedimento de averbação de

carteira internacional.
“Os estelionatários falsifi-

cavam passaportes e também
carteiras internacionais do
estado de Minnesota, nos Es-
tados Unidos, já que, devido
ao tratado de reciprocidade
entre o Brasil e os Estados
Unidos, não há necessidade
de realização de novas pro-
vas. Com base nesse procedi-
mento fraudulento a pessoa
conseguia a emissão da CNH,
sem passar pelo teste escrito
e a prova prática”, informou
Érica, destacando que a atua-

ção da organização criminosa
extrapolou Goiás para alcan-
çar candidatos de outros es-
tados, como Minas Gerais,
Pernambuco, Tocantins, Dis-
trito Federal. “Pessoas de ci-
dades mineiras, circunvizi-
nhas, vinham trazidos pela
quadrilha, com endereço fal-
so que produziam em Goiás,
para a concretização da frau-
de”, completou.

O que diz o Detran
Em nota, o Detran Goiás

informou que tão logo a atual
gestão apurou o indício de
fraudes, tomou providências
administrativas para coibi-
las e que, como ato inaugural
das sindicâncias, foi publica-
da portaria pedindo a sus-
pensão das CNHs para devida
apuração do caso.

De acordo com o comuni-
cado, o órgão tem apoiado e
colaborado continuamente
com o trabalho da PC-GO, co-
locando-se à disposição das
autoridades para quaisquer
esclarecimentos. “Os servi-
dores relacionados na inves-
tigação foram afastados ime-
diatamente após a abertura
das sindicâncias para que se
pudesse apurar a autoria e
materialidade da infração.”,
finaliza. (Maiara Dal Bosco,
Especial para O Hoje)

Falsificação de CNHs afasta três no Detran
CORRUPÇÃO

Indícios
apontam que 
o crime
aconteça há
pelo menos 20
anos no órgão



ohoje.com
GOIÂNIA, QUARTA-FEIRA, 2 DE JUNHO DE 202112 n MUNDO

O papa Francisco divul-
gou nesta terça-feira (1º) a
revisão mais abrangente da
lei da Igreja Católica em
quatro décadas, endure-
cendo regulamentos para
clérigos que abusam de me-
nores de idade e adultos
vulneráveis, cometem frau-
des ou ordenam mulheres.

A revisão, que está sendo
preparada desde 2009, en-
volve toda a Seção 6 do Có-
digo de Direito Canônico da
Igreja, composto por sete li-
vros de cerca de 1.740 arti-
gos. Trata-se da revisão mais
abrangente desde que o có-
digo atual foi aprovado pelo
papa João Paulo II em 1983.

Francisco lembrou aos
bispos que eles têm a res-
ponsabilidade de seguir a le-
tra da lei e que uma das me-
tas das revisões é "reduzir o
número de casos nos quais
a imposição de uma pena-
lidade é deixada a critério
das autoridades".

A nova seção, que envol-

ve cerca de 80 artigos a res-
peito de crime e castigo, in-
corpora algumas mudanças
feitas por pelos papas na lei
da Igreja desde 1983 e apre-
senta novas categorias.

O monsenhor Filippo Ian-
none, chefe do departamen-
to do Vaticano que supervi-
sionou o projeto, disse que
existiu "um clima de deslei-
xo excessivo na interpreta-
ção da lei penal", graças ao
qual às vezes a misericórdia
foi posta à frente da Justiça.

O abuso sexual de meno-
res de idade foi colocado sob
nova seção intitulada "Delitos
Contra a Vida, a Dignidade e
a Liberdade Humanas", ao
invés da anterior, mais vaga,
"Crimes Contra Obrigações
Especiais".

A seção foi ampliada
para incluir novos crimes,
como "cultivar" menores
de idade ou adultos vulne-
ráveis para abusos sexuais
e a posse de pornografia in-
fantil. (ABr)

Papa revisa lei da Igreja
Católica e amplia regras
contra abuso sexual

Quatro grandes organiza-
ções internacionais apelam on-
tem (1º) aos líderes mundiais
para que assumam "novo com-
promisso" de uma distribui-
ção mais equitativa das vacinas
contra a covid-19 no mundo,
para que o planeta consiga
vencer a pandemia.

O apelo comum, publicado
no diário norte-americano
Washington Post e assinado
pelos líderes da Organização
Mundial da Saúde (OMS), da
Organização Mundial do Co-
mércio (OMC), do Fundo Mo-
netário Internacional (FMI) e
do Banco Mundial, alerta que
as desigualdades facilitam o
aparecimento de variantes do
novo coronavírus, que por sua
vez provocam novas ondas da
pandemia nos países em de-
senvolvimento.

Segundo os especialistas, a
desigualdade na distribuição
de vacinas entre países ricos
e pobres complica e prolonga
a pandemia, que já matou
mais de 3,5 milhões de pes-
soas no mundo.

"Já abundantemente claro
que não haverá uma recupe-
ração vasta da pandemia de co-
vid-19 sem que se ponha fim à
crise sanitária. O acesso à va-
cinação é a chave para ambos",
escrevem os líderes das quatro
organizações.

"Acabar com a pandemia é
possível - e requer uma ação

global agora", destacam a
diretora-geral do FMI, Kris-
talina Georgieva, o diretor-
geral da OMS, Tedros Adha-
nom, o presidente do Banco
Mundial, David Malpas, e a
diretora-geral da OMC, Ngo-
zi Okonjo-Iweala.

Na véspera da Cúpula do
G7, que ocorre no Reino Unido
este mês, as organizações pe-
dem aos líderes mundiais que
acertem "uma estratégia mais
bem coordenada, apoiada em
novos financiamentos, para
vacinar o planeta", e que acei-

tem investir US$ 50 bilhões
em um plano antipandemia já
apresentado pelo FMI.

A OMS, que em março
classificou como "grotesca" a
desigualdade vacinal, ape-
lou no mês passado aos paí-
ses que têm abundância de
vacinas para que forneçam
doses aos menos equipados
antes de começar a vacinar
crianças e adolescentes nos
seus territórios.

O sistema Covax, apoiado
pela Organização das Nações
Unidas, foi criado para facili-

tar a partilha de vacinas com
os países pobres, mas os ricos
assinaram contratos com as
farmacêuticas e ficaram com
a maioria dos imunizantes
disponíveis.

Os países-membros do G7
(EUA, Canadá, Japão, Reino
Unido, Alemanha, França e Itá-
lia), reunidos em Londres no
mês passado, comprometeram-
se a apoiar o sistema Covax,
mas não anunciaram novos fi-
nanciamentos, apesar dos ape-
los para que ajudem os países
pobres. (ABr)

Apelo é da OMS,
OMC, FMI e
Banco Mundial

Quatro grandes organizações
pedem igualdade nas vacinas

O governo peruano quase
triplicou seu número oficial
de mortos pela covid-19 nes-
sa segunda-feira (31), para
180.764, após fazer uma re-
visão, transformando a si-
tuação do país na pior do
mundo em relação ao tama-
nho de sua população. Os
dados são da Universidade
Johns Hopkins.

O Peru está entre os paí-
ses latino-americanos mais
atingidos pela pandemia de
covid-19, com hospitais su-
perlotados e a demanda por
oxigênio superando a dis-
ponibilidade. Há muito tem-
po, especialistas avisavam

que o verdadeiro número
de mortos estava sub-repre-
sentado nas estatísticas ofi-
ciais do país.

O governo afirmou que
agora vai atualizar o total de
mortos, que estava em 69.342
no domingo (30), em parte
por causa da falta de testes,
que tornou difícil a confirma-
ção da causa de óbito de mui-
tos pacientes.

De acordo com dados da
Johns Hopkins, a Hungria tinha
o pior número per capita de
mortos pela covid-19, que era
de 300 para cada 100 mil ha-
bitantes. Com a atualização, o
Peru agora tem mais de 500

mortes pela doença para cada
100 mil pessoas.

"Acreditamos que é nosso
dever tornar pública essa in-
formação atualizada", disse a
primeira-ministra do Peru, Vio-
leta Bermúdez, em entrevista
coletiva anunciando o resulta-
do da revisão. 

Na América Latina, o Bra-
sil tem o maior número total
de mortos, com mais de 460
mil vidas perdidas por cau-
sa da pandemia. Em rela-
ção à sua população, no en-
tanto, o número de mortos
no Peru é mais que o dobro
do brasileiro, de acordo com
os dados. (ABr)

Peru revisa número de mortes
e tem pior marca per capita

COVID-19

País é um dos mais atingidos pela pandemia na América Latina

É a revisão mais abrangente da lei em quatro décadas

Os países-
membros do G7
comprometeram-
se a apoiar o
sistema Covax
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Lanna Oliveira

O rock é um dos estilos mais
populares do mundo, mas tem
dado lugar para outros estilos
e, consequentemente, tem sido
esquecido. Conhecido por ser
imponente, ele é embalado à
guitarras elétricas e permane-
ce como herói da resistência.
Segundo historiadores, o mar-
co zero do rock aconteceu em
julho de 1954, quando um en-
tão jovem chamado Elvis Pres-
ley entrou no Sun Studios, em
Memphis, e gravou ‘That’s All-
right Mamma’. Naquele tem-
po, Presley era um desconhe-
cido caminhoneiro e só queria
fazer um agrado para a mãe.
Mas entre as controvérsias,
uma coisa é clara, Elvis não in-
ventou o rock. 

Antes do “garoto branco,
mas que cantava como um
negro”, conforme classificou o
dono do estúdio, surgir, gente
como Chuck Berry e Bill Hal-
ley já eram rockers. Aqui no
Brasil não foi Raul Seixas, o
maluco beleza, nem Roberto
Carlos, como líder da Jovem
Guarda, nem foram Os Mu-
tantes, a bordo da Tropicália,
nem a galera do BRock, que
deu voz ao pessoal dos anos 80
e muito menos o saudoso Cho-
rão, que revolucionou o ce-
nário na década de 1990, que
iniciou o movimento. A músi-
ca brasileira popular conhece
o rock androll praticamente
desde a sua popularização,
durante o fim da década de
1950, graças ao sucesso mun-
dial de Elvis Presley.

Mas foi na voz de um mú-

sico carioca chamado Alberto
Borges de Barros, o popular lí-
der do Betinho e Seu Conjun-
to, que surgiu o rock nacional.
Aproveitando a onda roquei-
ra dos anos 50, Betinho trou-
xe dos EUA uma guitarra Fen-
der Stratocaster e foi seduzi-
do pelo fenômeno musical
norte-americano. Ele deu um
tempo em seu trabalho como
músico de jazz e partiu para
o lado rocker da força. Com
um novo instrumento em
mãos, em 1957, Betinho e Seu
Conjunto gravaram a música

‘Enrolando O Rock’, o pri-
meiro rock cantado em por-
tuguês do Brasil. Composta
em parceria com o composi-
tor Heitor Carrilho.

A faixa fez parte da trilha
sonora do filme ‘Absoluta-
mente Certo’, com direito à
aparição do grupo, que re-
sultou no primeiro clipe de
rock do Brasil. Ainda em 1957,
Cauby Peixoto gravou a can-
ção ‘Rock andRoll em Copa-
cabana’. E ainda antes, em
1955, a cantora Nora Ney gra-
vou uma versão da música
‘Rock Around The Clock’, de

Bill Halley & His Coments,
para a trilha sonora do filme
‘Sementes da Violência’. 

De cara nova 
A atualmente aposentada,

Rita Lee entrou nessa, na dé-
cada de 1980 falando que “ro-
queiro brasileiro sempre teve
cara de bandido”. Apesar de
marginalmente poética, a teo-
ria da rainha Rita foi des-
mentida pela então nova ge-
ração do rock brasileiro. A
magia da era dourada do rock
começou no Festival MPB

Shell 1981, quando a Gang 90
& As Absurdetes roubaram a
cena com a música ‘Perdidos
na Selva’. Um ano depois, as
bandas Blitz e Barão Vermelho
lançaram aqueles que são con-
siderados os primeiros discos
de rock gravados por bandas
surgidas naquela geração. 

A partir desses três lança-
mentos, pontua-se o surgi-
mento do movimento BRock
ou rock brasileiro, como mui-
ta gentegosta de
classificar.Ainda na primeira
parte dadécada, a cena reve-
lou nomes como João Penca &

Seus Miquinhos Amestrados,
Os Paralamas do Sucesso, Kid
Abelha & os Abóboras Selva-
gens, Magazine, Lulu Santos,
Brylho, Camisa de Vênus, Ra-
dio Taxi, entre outros. Outra
mudança marcante no movi-
mento foi a realização da pri-
meira edição do Rock In Rio
em 1985, a força das rádios
FMs e o surgimento de dance-
terias que abriram espaço
para shows, são fatores que
ajudaram o rock a assumir a
preferência da galera.

Por suas vezes, os progra-

mas de auditório lideravam
audiências na TV e, de olho na
efervescência da cena, abriam
espaços para artistas de rock.
Desta forma, os roqueiros fre-
quentavam até os programas
destinados ao público infantil.
Consequentemente, as bandas
começaram a pipocar nos qua-
tro cantos do País. Do Rio Gran-
de Sul emergiu os grupos TNT,
Nenhum de Nós e Engenheiros
do Hawaii. O Rio de Janeiro ex-
portou Biquini Cavadão, Ha-
noiHanoi, Uns e Outros e Sem-
pre Livre. A escola roqueira de
São Paulo nos deu bandas

como Ira!, Zero, Titãs, RPM,
entre tantas várias outras. 

Por fim, as bandas Legião
Urbana, Capital Inicial e Ple-
be Rude colocaram a cena
brasiliense em evidência. Po-
pularmente chamada de ‘dé-
cada perdida’, a geração dos
anos 80 quebrou paradigmas
e mostrou que o roqueiro no
Brasil precisava ser levado a
sério. A partir dali, os pais e
mães deixaram de implicar
com os cabelos compridos e
até passaram a presentear as
crianças com guitarras de
brinquedo. A última revolu-
ção que o rock proporcionou
para a cena musical brasilei-
ra foi nos anos 1990 com as
bandas, Charlie Brown Jr.,
Planet Hemp, Raimundos, O
Rappa, entre outros.

Após essa leva de grandes
sucessos, o rock se perdeu no
caminho, e passou de gênero
mais ouvido, para um estilo
decadente. A história do rock
se mistura com a da cultura
brasileira, por meio dele hou-
ve intervenções na política, na
educação, na saúde e na cons-
cientização do cidadão como
fator importante da sociedade.
O rock já foi sinônimo de sub-
versão, e conseguiu se provar
efetivamente, parte do hall
de destaque da música mun-
dial. Os rockeiros de carteiri-
nha esperam ansiosamente
pela nova revolução do rock,
e que novas bandas possam
surgir trazendo o gás neces-
sário para impulsionar as gui-
tarras que parecem adorme-
cidas. (Lanna Oliveira é es-
tagiária do jornalO Hoje)

O rock tem passado por momentos tortuosos, mas ele há de dar uma reviravolta

Essência

O rock já foi sinônimo de 
subversão, e conseguiu se provar

efetivamente, parte do hall de 
destaque da música mundial

Rock e suas 
guitarras adormecidas

A banda Charlie
Brown Jr. fez parte
de um período
importante para o
rock nacional, e
até hoje segue
sendo uma das
bandas mais
queridas do meio
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Malhação - sonhos
edgard permite que Henri-

que participe de sua aula. Del-
ma aprova o novo visual de
Marcelo, sem saber que foi ro-
berta quem o ajudou. Jade e
João implicam com Henrique.
Sol afirma que se vingará de
Bárbara. Nat segue as orienta-
ções de Heideguer e pede que
Duca apresse o encontro com
alan. Duca beija Nat, que se de-
clara para o rapaz. Gael e Bete
conhecem Henrique. alan e
Duca combinam um encontro
para a entrega do dossiê con-
tra a Khan e pedem que Nat fi-
que de fora. rené tenta se
aproximar de Dandara. 

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 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. Massá e ismael brigam.
abimeleque nota a ausência de
Najla. Sara questiona ismael.
Sara é firme com ismael. o rei
abimeleque se irrita. 

a Vida da Gente
rodrigo diz para Manu que

a ama e que quer ficar com
ela. Celina aconselha lúcio a
não se envolver demais com
ana. alice pede para Cícero ar-
rumar um emprego para re-
nato. Manuela desconfia da
explicação de ana sobre sua
vontade de sair do país. Vitó-
ria decide que Bárbara pas-
sará as férias com Marcos.
Cícero reclama de ser “obri-
gado” a contratar renato. ana
não se conforma com a insis-
tência de eva para que ela vol-
te a jogar tênis. Cris acusa o
motorista de assediá-la e fala
com Jonas sobre Matias. 

Triunfo do amor
Vitória fica um pouco bê-

bada e Heriberto oferece a
ela café, em sua casa desta
vez. ela aceita. o café faz efei-
to e Vitória está pronta para
uma carona para casa. Heri-
berto olha com saudade nos
olhos dela e pergunta se ela
realmente quer ir embora. Vi-
tória diz que não, ela real-
mente não quer ir embora.
ela quer ficar com ele. eles se
amam. Vicente e alma deci-
dem tentar um relacionamen-
to mais sério. No dia seguinte,
Milagre e Napoleão passam a
lua de mel tomando sol no te-
lhado do prédio da vila.

império
Maria Marta enfrenta Da-

nielle e José Pedro convence a
esposa a permanecer na man-
são. Maria Marta guarda o dia-
mante cor-de-rosa em seu co-
fre. amanda recebe dinheiro de
Maria Marta como parte de
seu acordo. Cora alerta Cristina
sobre Fernando. Naná desco-
bre que ismael mentiu para
proteger lorraine. Fernando
observa Cristina e Vicente jun-
tos. José Pedro pensa em
amanda. José alfredo se lembra
de Sebastião. enrico afirma que
não quer que seu pai comande
a festa de seu casamento. Cláu-
dio confronta Bianca.

RESUMO
t

De NoVelaS

Parceria
inédita
Kekel lança clipe de ‘Quem Mandou’
com participação de MC Danny e
produção do DJ RD

Elysia Cardoso

Kekel chega às pistas
com mais um hit para sua
coleção e apostando cada
vez mais em parcerias de
peso e mistura de ritmos.
As batidas envolventes do
cantor se encontram com o
brega funk da MC Danny e
o resultado é ‘Quem Man-
dou’. A faixa produzida
pelo DJ RD ganhou arranjos
de sanfona e teclado, tra-
zendo também uma pegada
dançante do forró para nin-
guém ficar parado. A par-
ceria inédita já está dispo-
nível em todas as platafor-
mas de streaming.

Com produção da Kond-
Zilla, o videoclipe traz Kekel
e MC Danny se aventuran-
do no palco de um karaokê
de bar. A dupla, acompa-
nhada da banda, apresenta
pela primeira vez a música
‘Quem Mandou’ e o público
presente entra na dança
com os cantores. 

A cantora paulista de
brega funk estourou com
hits como ‘Xerecard’ e ‘Não
Pode Se Apaixonar’ e Kekel
acredita que esta parceria
vai pelo mesmo caminho, o
do sucesso: "Foi muito pra-
zeroso gravar essa música
com a Danny, tenho acom-
panhado sua carreira e ela
tem muito talento! O ritmo
do brega funk é muito dan-
çante, impossível ficar pa-
rado, tenho certeza que o
público vai gostar e quero
ver todo mundo com a
gente nos desafios do Tik-
Tok", diz o cantor convi-
dando os fãs para intera-
gir no aplicativo.

A parceira na nova faixa
também não poupa elogios
ao funkeiro: "Fazer esse feat
é uma sensação inexplicá-
vel. Sou fã e sempre gostei
muito do som do Kekel. Nos
encontramos no estúdio
com o DJ RD e deu pra gen-
te misturar meu ritmo com

o ritmo dele, esse meu jeito
mais ‘despojadão’ com o
jeito dele mais rua, mais
favela, e sempre muito brin-
calhão. Acho que deu bom
e casou bem! Vai dar o que
falar esse sonzinho aí, hein?
Vamos para cima, que mais
um hit explodiu!".

‘Quem Mandou’ é o
quarto lançamento do MC
Kekelpela Som Livre neste
ano, que está apostando pe-
sado em convidados espe-
ciais para suas produções.
Em março ele apresentou o
funknejo ‘É Tão Bom’ em
parceria com Lauana Pra-
do, em fevereiro lançou ‘Eu
Não Tenho Tudo’ com MC
Rita e abriu o ano, em ja-
neiro, com um feat com
Niack, ‘Nervosinha’.

Sobre Kekel
MC Kekel começou a car-

reira em 2011 e se mantém
no mercado como um dos
maiores nomes do funk
atual. Desde então, ele se-
gue apostando no que sabe
fazer de melhor: a mistura
entre o funk pop romântico
e o funk de fluxo de rua.
Com mais de 1,5 bilhão de
visualizações no YouTube,
entre a coleção de hits do
cantor estão seus primeiros
sucessos, como ‘Namorar
Pra Quê?’ e ‘Partiu’. 

Destaque também para
as parcerias de peso ao lon-
go de sua carreira, entre
elas, ‘Amor de Verdade’
(com MC Rita), ‘O Bebê’
(com Kevinho), ‘Vingança’
(com Luan Santana), ‘De-
sencana’ (com Wesley Sa-
fadão), ‘Abandonei a Ga-
briela’ (com MC V7), ‘Amor
Bandido’ (com Lexa) e ‘Ba-
tom’ (com Ludmilla).Em
2020, Kekel recheou o ano
com novos hits e mais par-
cerias de sucesso pela Som
Livre. Entre algumas estão
‘Aglomeração’ e ‘Amor de
Balada’ com MC Don Juan.
(Especial para O Hoje).

MC Danny e Kekel durante gravação do clipe 'Quem Mandou' A coluna Estillo voltará a ser publicada neste espaço logo que atravessada a Pandemia do Coronavírus. 

NOTA AO LEITOR
t

Luciana de GnoneIniciou a carreira de romancista
em 2014, quando lançou o seu primeiro romance

LIVRARIA
t

‘Delito Latente’ encerra a
saga da jornalista BetinaZet-
ser, protagonista ficcional da
escritora Luciana de Gnone.
Depois de denunciar trabalho
escravo no interior do Brasil
e comprovar a relação de ata-
ques com ácido à violência
contra a mulher nos dois pri-
meiros volumes da série, si-
nais de um novo crime movi-
mentam a curiosidade dos
leitores de Luciana.

Desta vez, a investigação
surge a partir da vida pessoal
da jornalista, quando Bru-
no, marido de Betina, é sub-
metido a um transplante de
fígado. Tudo ocorre bem na
cirurgia, mas, ao tomar co-
nhecimento sobre a origem
do órgão doado, começa uma
obstinada pesquisa para des-
cobrir as circunstâncias da
morte do doador.

Com o apoio de Rubens,
um amigo e intuitivo repórter,
e de João, médico e ex-marido
de Betina, a investigação toma
rumos inesperados e sur-
preendentes. Enquanto veri-
fica as condutas duvidosas
do hospital paulista, a prota-
gonista não percebe que o
verdadeiro inimigo está mais
próximo do que imagina.

Além da saga de Betina-
Zetser, Luciana é autora de
‘Crimes em Copacabana’ e co-
autora do livro ‘Te odeio, mãe!
Com todo meu amor’ uma
antologia de cinco contos que
abordam o tema mãe. Neste
último volume da série, Beti-
naZetser e Bruno Jopson pre-
cisarão enfrentar desafios
que, além de conduzi-los ao li-
mite das suas existências, tra-
rão consequências drásticas
na relação do casal.  

Sobre a autora
Natural de Brasília, Luciana

mudou-se aos cinco anos para
a cidade do Rio de Janeiro,
onde morou com a mãe e ir-
mãs. Formou-se em Adminis-
tração de Empresas, em 1997,
e em 2001 concluiu a pós-gra-
duação em Marketing pelo IB-
MEC/RJ. Por 15 anos trabalhou
na área de comércio exterior
em diferentes empresas. 

Em janeiro de 2009, em-
barcou em uma aventura fa-
miliar emocionante e foi mo-
rar no exterior. Por 12 anos
viveu em diferentes países:
Cazaquistão, Colômbia, Mé-
xico e, atualmente, na Costa
Rica. Iniciou a carreira de ro-
mancista em 2014, quando
lançou o primeiro romance
policial ‘Súplica em Olhos
Mortos’, traduzido também
para o espanhol em 2018.

Lançamento ficcional 
Depois de reportagens investigativas, BetinaZetser enfren-
ta novo inimigo no último volume da série ‘Delito Latente’

Suburbano
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As inscrições para o Cla-
que começam nesta terça-
feira (1) e vão até o dia 13 de
junho. O Edital Claque foi
lançado para selecionar pro-
gramações artístico-culturais
para o Projeto Ocupação
Sesc. O Claque é um edital do
Sesc Goiás para o projeto
Ocupação Sesc Virtual e tem
como finalidade a contrata-
ção de profissionais goianos
da arte e da cultura que estão
sendo prejudicados pela cri-
se financeira decorrente da
pandemia da Covid-19.  

Para participar, os artis-
tas devem acessar o site:
(sescgo.com.br), ler o edital
Claque de chamamento pú-
blico e preencher o formu-
lário que será disponibili-
zado a partir do dia 1º de ju-
nho de acordo com a cate-
goria pretendida. Diferente
de outros editais do projeto
Ocupação Sesc, o edital do
Claque prevê também a con-

tratação de Pessoa Física.
Os profissionais devem ficar
atentos ao momento da ins-
crição para marcar a cate-
goria correta (Pessoa Física
ou Pessoa Jurídica), visto
que a marcação errada leva
à desclassificação.  

Podem se inscrever para

prestar serviços na progra-
mação contemplada no Edi-
tal Claque, profissionais de
Artes Cênicas (dança, circo e
teatro), Artes Visuais, Au-
diovisual e Música, desde
que obedeçam aos requisitos
estabelecidos no edital.

Todos os projetos sele-

cionados serão remunera-
dos pelo Sesc Goiás e serão
disponibilizados de forma
virtual a partir de julho nas
redes oficiais da institui-
ção. “O Edital Claque é uma
iniciativa do Sesc para fo-
mentar a cultura em Goiás
por meio da retomada das
atividades nessa área. Tudo
será feito de forma online,
respeitando os decretos vi-
gentes e, o mais importante,
ajudando os profissionais
que tanto têm sofrido por
causa da pandemia. O Sesc
valoriza a Cultura e valo-
riza os artistas”, afirma o
diretor do Sesc, Leopoldo
Veiga Jardim.    

A divulgação dos resulta-
dos está prevista para o dia
28 de junho e os selecionados
irão se apresentar no Sesc en-
tre julho e dezembro deste
ano.  Para mais informações
entre em contato: (cultura-
sescgo@sescgo.com.br).

Teatro online 
Hoje (2), é dia de teatro

#emCasaComSesc. o Gru-
po Matula teatro apresenta,
às 19h, o espetáculo ‘Como
se Fosse’, direto do Sesc Jun-
diaí, que faz sua estreia no
Sesc ao Vivo. Com texto de
Gracia Morales e direção de
Verônica Fabrini, a monta-
gem fala de duas mulheres,
separadas temporal e espa-
cialmente por 18 anos. após
a apresentação, os artistas
participam de um bate-papo
e respondem perguntas do
público enviadas pelo chat
do Youtube. Quando:
quarta-feira (2).  onde:
(youtube.com/sescsp). Ho-
rário: 19h.

Webinar econômico 
o Senac Goiás promove,

nesta quarta-feira (2), o we-
binar análise e Conjuntura
do atual Cenário econômico
e Político do Brasil. o even-
to será transmitido no canal
do Senac Go no Youtube, a
partir das 17h. os pales-
trantes estão entre os prin-
cipais nomes do cenário eco-

nômico, nos ramos da ad-
ministração pública, privada
e representação classista,
nas escalas regional e na-
cional.um deles é o atual se-
cretário de Fazenda e Pla-
nejamento do estado de São
Paulo, Henrique Meirelles,
ex-ministro da Fazenda en-
tre 2016 e 2018 e ex-presi-
dente do Banco Central en-
tre 2003 e 2010.Quando:
quarta-feira (2). onde: (you-
tube.com/senacgoias). Ho-
rário: 17h.

aventura
‘o acusado’ é o episódio

inédito do seriado ‘os Mos-
queteiros’ que a tV Brasil
apresenta nesta quarta-feira
(2), às 22h30. a série épica
exibida pela emissora públi-
ca é inspirada na obra do ro-
mancista francês alexandre
Dumas.Na trama, a rainha
anne é acusada de traição.
os companheiros de irman-
dade não têm escolha a não
ser colocar suas vidas em
risco e raptá-la do palácio

em segurança. acompanhe a
programação da tV Brasil
pelo canal aberto, tV por as-
sinatura e parabólica. Quan-
do: quarta-feira (2). onde: tV
Brasil. Horário: 22h30.

Camisas de futebol
o Passeio das Águas Shop-

ping apresenta a 10ª exposi-
ção de Camisas de times de
Futebol. a edição de 2021
convoca o público para com-
parecer ao centro de com-
pras e conferir de perto as 20
camisas de times que vão dis-
putar o Campeonato Brasi-
leiro da série a, entre elas: ado
Flamengo, do  Palmeiras, do
Corinthians, do Grêmio, do
internacional e do São Paulo.
Será uma oportunidade de
interagir com o que para mui-
tos é considerado 'manto sa-
grado', ou seja, as camisas
dos jogadores.o evento segue
até dia 4 de junho, das 10h às
22h, em frente à loja ria-
chuelo.Quando: até 4 de ju-
nho. onde: avenida Perimetral
Norte, N° 8.303, Bairro Fa-
zenda Caveiras - Goiânia. Ho-
rário: das 10h às 22h.

10ª Exposição de Camisas de Times de Futebol segue até 4 de junho 

Sesc Goiás vai selecionar e contratar artistas que foram prejudicados 

AGENDA
t

Cultural HORÓSCOPO
t

sarah, do 'BBB21', faz lipo,
aumenta bumbum e coloca
silicone

Sarah andrade reforçou
os cuidados com a beleza
desde que deixou o confina-
mento do ‘Big Brother Brasil
21’. além da harmonização
facial, a ex-sister se subme-
teu a algumas cirurgias plás-
ticas neste fim de semana.
Segundo ela, o desejo de
transformar algumas regiões
de seu corpo era um sonho
antigo, mas que tinha medo
de não conseguir se recupe-
rar a tempo para entrar no
reality show. ela mudou o
corpo ao se submeter a ci-
rurgias plásticas na clínica JK
estética avançada, em São
Paulo, neste último fim de se-
mana. a ex-BBB fez lipo laD,
colocou próteses de silicone
e enxerto no bumbum. (ra-
habe Barros, Purepeople)

Zé Felipe contrai sarna e
Virgínia Fonseca afasta
riscos para a filha recém-
nascida

Zé Felipe foi diagnosticado
com sarna nesta segunda-
feira (31). após apresentar
uma coceira intensa pelo cor-
po, o sertanejo recebeu aten-

dimento de um dermatolo-
gista pelo hospital onde está
acompanhado os primeiros
momentos com Maria alice,
sua filha recém-nascida com
Virgínia Fonseca, e descobriu
que estava contaminado. Vir-
gínia Fonseca contou em seu
instagram que Zé Felipe e o

pai dele, o cantor leonardo,
pegaram sarna ao visitarem
um terreno com casa aban-
donada, na qual eles estão
em busca para morarem com
a nova família. a influencia-
dora tranquilizou que não há
riscos do marido contaminar
a filha recém-nascida.(rahabe

Barros, Purepeople)

namorado de Rafa Kalimann,
Daniel Caon revela choro da
global após polêmica

rafa Kalimann foi critica-
da e acusada de homofobia
nas redes sociais, recebendo
até alerta do ex-BBB Gil do
Vigor, por ter compartilhado
um vídeo com a opinião de
um pastor sobre homosse-
xualidade. Namorado da ar-
tista há um ano, o cantor
Daniel Caon saiu em defesa
dela no post feito pelo in-
fluencer Hugo Gloss. "Como
doeu ouvir ela chorando essa
noite e não conseguir fazer
absolutamente nada pra dei-
xar ela bem", iniciou ele. em
seguida, o músico apontou a
afinidade da namorada com
a causa lGBQia+. "ela errou
sim, mas quem conhece a
rafa sabe que uma das ban-
deiras que ela mais levanta é
a lGBt, e o cuidado e carinho
que ela tem pra tratar desse
assunto, a maior parte dos
amigos dela não me deixam
mentir", apontou sobre a
global, cuja nova atração no
Globoplay dividiu opiniões
na web.(Marilise Gomes, Pu-
repeople)

CELEBRIDADES

A cantora Luísa Sonza
não está à frente de suas
redes sociais: a equipe da
artista indicou nesta se-
gunda (31) que os ataques
sofridos por ela no come-
ço desta semana, relacio-
nando-a com a morte do
primeiro filho de seu ex-
marido, Whindersson Nu-
nes, abalaram a gaúcha e
ela deve passar um perío-
do desconectada. A morte
do bebê fez muitos inter-
nautas se voltarem, inde-
vidamente, contra a ex-
mulher do comediante,
Luísa Sonza. Segundo o
jornalista Leo Dias, a dona

do hit ‘Modo Turbo’ rece-
beu diversas ofensas, fotos
de armas e chegou a ter
sua família ameaçada de
morte por mais de um in-
ternauta. (Marilise Gomes,
Purepeople)

Luísa Sonza é afastada da web 
por equipe depois de ataques

relacionados à morte do filho do ex

ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

o dia pode estar confuso e
cheio de mal-entendidos. Con-
vém ficar alerta e observador. o
desafio será manter-se concen-
trado e focado. Você pode se
sentir extremamente distraído.
tome cuidado com conversas pa-
ralelas e não fale coisas sem ter
certeza.

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

o dia está bom para conversas
edificantes, inclusive você pode al-
terar todas as suas intenções ao
longo do dia, indo para uma si-
tuação totalmente nova e sur-
preendente. o dia te desafia a
crescer, assumir novas respon-
sabilidades e, além disso, inovar e
manter a cabeça aberta.

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

o dia está bom para realizar
suas ideias e compartilhá-las
com outras pessoas, mas o de-
safio será manter os detalhes
como entre os seus objetivos,
porque isso evitará erros que
poderão ser cobrados no futuro.
Fique alerta, principalmente com
o que você faz.

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

o dia está bom para avançar e
sair da zona de conforto, porém
esse ponto, ao mesmo tempo
que é a maior oportunidade, pode
ser o maior desafio, afinal sair da
zona de conforto exige coragem.
então tenha coragem de ir além
para conquistar o que deseja hoje.

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

Bom dia para seguir seus ob-
jetivos. Você está com muita
energia e autocontrole, um au-
tocontrole até um pouco radical.
o desafio deste dia será manter
uma postura mais equilibrada e
dosar sua energia entre fazer as
coisas que deseja e ajudar algu-
ma pessoa.

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

Hoje o dia está te desafiando
a ser o mais organizado possível.
Pode ser necessário refazer coi-
sas ou buscar novas soluções
para situações que estão difí-
ceis de resolver, e isso pode mi-
nar o seu bom humor. Não se
descuide da sua saúde, porque o
dia também pede isso.

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

Você está se organizando o
máximo possível e está atento
aos detalhes, o que é ótimo.
Mas o dia te desafia a deixar al-
guns métodos antigos de lado,
como velhos hábitos, e a se cui-
dar mais ou a se reinventar em
algum nível. É um dia que pede
abertura da mente.

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

o dia está propício para no-
vidades, porém é preciso que
saiba relaxar um pouco e des-
cansar. o desafio deste dia será
justamente este: pisar no freio,
abandonar as preocupações ou
os desejos em excesso e buscar
acalmar a mente e o coração.

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

o dia está favorável para au-
xiliar pessoas do seu convívio.
toda ajuda será bem-vinda. abra-
se a receber ajuda também, por-
que o fluxo de dar e receber
está ativo. o desafio será ajudar
sem criticar ou julgar. É impor-
tante saber agir com sabedoria
e compaixão.

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

o dia pede diálogo e novida-
de. aposte em mudanças na sua
rotina, porque isso vai te trazer
mais saúde e bem-estar, além de
te aproximar das resoluções das
quais você precisa. o desafio
será justamente abrir a mente
para o novo, não se isolar ou
criar dificuldades demais.

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

o dia está favorável para que
você desapegue de algumas coi-
sas que já não são mais úteis,
desde coisas materiais a hábitos
e emoções. o dia pede respon-
sabilidade também em relação
ao seu dinheiro. evite gastos
desnecessários. É momento de
poupar ou conquistar mais, não
de gastar.

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

É um bom dia para levar boas
palavras para as pessoas que
convivem com você. o dia te de-
safia a se organizar em meio ao
caos e a novas tarefas que podem
surgir. tente não perder sua paz
por nada nem por ninguém. Man-
tenha sua autoconfiança. 

Inscrições para o Claque
começam nesta terça-feira (1)
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Elysia Cardoso

Apesar de ser conhecida
por ‘comandar’ o corpo mas-
culino, a testosterona também
está presente no organismo
da mulher e é essencial para
regular as funções biológicas e
auxiliar no processo de gravi-
dez. E, se há um desequilíbrio
hormonal e os níveis oscilam
para cima ou para baixo, pode
haver riscos à saúde da mu-
lher. A testosterona feminina
também é importantíssima
nas mulheres, apesar delas
produzirem 20 a 30 vezes me-
nos do que os homens.

"Na mulher, os hormônios
androgênicos (masculinos)
que formam a testosterona, di-
minuem gradativamente em
idade reprodutiva, não ha-
vendo diminuição após a me-
nopausa. Desta forma, o de-
clínio do hormônio gera um
estado de deficiência que pode
se manifestar com a diminui-
ção da função sexual, falta de
energia, perda de massa ma-
gra, ganho de gordura e perda
de massa óssea. O desequilí-

brio da testosterona feminina
pode ter consequências sé-
rias, tanto físicas como men-
tais, prejudicando a saúde da
mulher", explica o médico Dr.
Nilo Frantz especialista em
medicina reprodutiva.

O especialista detalha mais
informações sobre o hormônio
e explica como ele é produzido
na mulher."O organismo fe-
minino é capaz de produzir an-
drogênios a partir das glându-
las suprarrenais, ovários e tam-
bém da conversão periférica de
precursores androgênicos (te-
cido adiposo). Desta forma, a
testosterona feminina pode
agir diretamente nas células ou
ser convertida, de forma limi-
tada, em um composto mais
potente como a di-hidrotestos-
terona (DHT) ou ainda em es-
trogênios", pontua.

No período pré-menopau-
sa, a testosterona nas mulhe-
res é produzida da seguinte
forma: 25% pelos ovários (es-
timulados pelo LH - hormônio
da hipófise); 25% pelas glân-
dulas suprarrenais ou adre-
nais; 50% pela conversão pe-
riférica da androstenediona e
da DHEA. Após a menopausa
a produção total de testoste-
rona cai drasticamente, mas
continua sendo produzida em
menor quantidade.

Nível ideal 
Mesmo que a quantidade

de testosterona produzida
pela mulher seja pequena, to-
das as funções são executadas

normalmente. Portanto, to-
mar testosterona para me-
lhorar a performance na aca-
demia ou ficar mais disposta
para o dia a dia é um erro.

De acordo com a Sociedade
Brasileira de Endocrinologia e
Metabologia (SBEM), o uso do
hormônio só é recomendado
em casos de mulheres na pós-
menopausa com Síndrome da
Excitação e Desejo Sexual Hi-
poativo. O diagnóstico é feito
a partir de sintomas como re-
dução significativa de inte-
resse sexual, redução de exci-
tação durante o ato sexual e
redução da sensação de prazer
na região genital.

Além do diagnóstico clíni-
co, o médico também pode
avaliar a presença do hormô-
nio em exames de sangue.
Desta forma, normalmente
são solicitados testes de dosa-
gem da testosterona livre e da
testosterona total. A testoste-
rona livre representa a con-
centração de testosterona que
está disponível no organismo,
podendo ser absorvida para
que exerça sua função no or-
ganismo, e corresponde a 2 a
3% da testosterona total. 

O uso da testosterona tam-
bém pode ser feito em trata-
mentos de reprodução assis-
tida. Alguns estudos sugerem
que o uso em pacientes com
baixa reserva ovariana me-
lhora a quantidade de oócitos
coletados durante a punção
na Fertilização In Vitro. (Es-
pecial para O Hoje)

Médico especialis-
ta em reprodução
humana explica
como o hormônio
está também asso-
ciado à gravidez

Especialista detalha informações sobre o hormônio 

Desmistificando a
testosterona feminina

EsTREias

Raya e o Último Dragão (raya
and the last Dragon, 2021,
eua). Duração: 1h54min. Dire-
ção: Don Hall, Carlos lopez
estrada, Paul Briggs. elenco:
Kelly Marie tran, awkwafina,
Gemma Chan. Gênero: ani-
mação, fantasia, aventura. em
raya e o Último Dragão, Ku-
mandra é um reino habitado
por uma vasta e antiga civili-
zação conhecida por ter pas-
sado gerações venerado os
dragões, seus poderes e sua
sabedoria. Porém, com as cria-
turas desaparecidas, a terra é
tomada por uma força obscu-
ra. Quando uma guerreira cha-
mada raya, convencida de que
a espécie não foi extinta, deci-
de sair em busca do último
dragão, sua aventura pode
mudar o curso de todo o mun-
do. Cineflix aparecida: 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, fic-
ção científica. No primeiro cros-
sover do MonstroVerso, Kong
e seus protetores embarcam
em uma jornada perigosa para
encontrar seu verdadeiro lar.
entretanto, tudo sai do con-
trole quando um Godzilla en-
furecido, começa a deixar um
rastro de destruição pelo pla-
neta. esse combate épico entre
os dois titãs, instigado por for-
ças ocultas, é apenas o come-
ço do mistério que jaz no nú-
cleo da terra. Será que o mun-
do 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,
Shangtsung, 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
Sonya Blade 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 Shang tsung de
uma vez por todas? Cineflix
aparecida: 17h30, 19h50.

Cruella (Cruella, 2021, eua).
Duração: 2h14min. Direção:
Craig Gillespie. elenco: emma
Stone, Mark Strong, emma
thompson. Gênero: Comédia,
drama, família. ambientado
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.

tCINEMA

'Raya e o
Último Dragão'
é um filme de
animação
digital
estadunidense
dos gêneros
aventura e
fantasia de
2021



As tipologias mais
vendidas no
mercado nos
primeiros três
meses de 2021,
são imóveis de 2 e
de 3 dormitórios

Mesmo diante do cenário
da pandemia gerado em de-
corrência do vírus da Covid-
19, nos últimos meses, o mer-
cado imobiliário de Goiânia e
Aparecida de Goiânia tem
apresentado diversos pontos
positivos com as vendas. De
acordo com dados da Asso-
ciação Brasileira das Entida-
des de Crédito Imobiliário e
Poupança (Abecip), o volume
de financiamentos imobiliá-
rios no país aumentou 76%,
registrando uma alta de
112,8% no primeiro trimestre
de 2021 em relação ao mesmo
período de 2020.

No primeiro trimestre des-
te ano, no mercado nacional, o
montante financiado somou
R$ 43,01 bilhões. O  setor re-
gistrou um crescimento de 41%
no comércio de imóveis no-
vos, os resultados impulsio-
nam diretamente a venda de
imóveis, inclusive no estado
de Goiás. Em Goiânia e Apare-
cida de Goiânia, 2.400 unidades
foram vendidas nos primeiros
três meses de 2021, contra
1.701 unidades no trimestre
do ano passado. Em cifras, são
R$ 993 milhões de janeiro a
março de 2021, o que aumen-
tou de 49,8% em relação a
2020, onde houve registro de
R$ 663 milhões. Os dados fa-
zem parte da pesquisa trimes-
tral divulgada pela Associação
das Empresas do Mercado Imo-

biliário de Goiás (Ademi-GO),
realizada pela Brain Inteligên-
cia Estratégica.

“Isso aconteceu principal-
mente porque os juros do fi-
nanciamento imobiliário es-
tão nos níveis mais baixos na
história do país”, explica o pre-
sidente da entidade, Fernando
Coe Razuk sobre a pesquisa.
“Nunca foi tão fácil e vantajo-
so comprar imóvel financiado.
E a tendência é que os juros
continuem baixos nos próxi-
mos anos”, complementa. 

O mercado imobiliário, em
lançamento, disponibilizou
1.168 unidades no primeiro tri-
mestre deste ano contra 1.088

novas unidades lançadas no
mesmo período analisado de
2020, uma alta de 7%. “Apesar
do aumento no número de lan-
çamentos, as vendas continuam
superando os lançamentos: fo-
ram 7.722 unidades lançadas e
9.077 unidades vendidas”, com-
para Razuk. As tipologias mais
vendidas no mercado nos pri-
meiros três meses de 2021, são
imóveis de 2 e de 3 dormitó-
rios. Isso porque 2 e 3 quartos
são tipologias presentes em
empreendimentos de todos
os padrões, desde empreen-
dimentos populares dentro
do programa Casa Verde e
Amarela, até sofisticados em-

preendimentos nas regiões
mais nobres da cidade. 

Marcelo Luís Gonçalves, só-
cio consultor da Brain Inteli-
gência Estratégica,  destaca que
as movimentações de aumento
de compras também foram for-
temente influenciadas pelo ad-
vento da pandemia. “Como as
pessoas foram obrigadas a per-
manecer mais em casa, elas
perceberam a necessidade de
mais conforto, mais qualidade
de vida para ela e sua família,
além da influência da baixa
taxa de juros”, explica. 

Estoques 
Com a alta nas vendas, a

oferta de apartamentos teve
grande redução, alcançando o
menor patamar de estoque
desde 2010. Em 2019, o mer-
cado imobiliário contava com
9.696 imóveis disponíveis
para venda, que passaram
para 8.960 em 2020 e, até
março deste ano, são apenas
7.728 unidades disponíveis
para venda. 

Os Setor Bueno e Setor Ma-
rista, em Goiânia, são res-
ponsáveis por 28,4% do total
do estoque do mercado resi-
dencial vertical, com 1.130 e
839 imóveis cada, respecti-
vamente. Em seguida estão o
Faiçalville (395), Parque Veiga
Jardim (356), Setor Oeste
(344), Cândida de Moraes
(340) e Porto Dourado (327). 

Considerando somente as

unidades verticais residen-
ciais, os setores Marista e Bue-
no também possuem o metro
quadrado privativo mais va-
lorizado de Goiânia, de R$
6.913 e R$ 6.544, respectiva-
mente. Na sequência estão os
setores Oeste - R$ 6.623, Santa
Rita - R$ 3.829 e Parque Oeste
Industrial (R$ 3.706). A média
na capital é de R$ 5.533. 

Brasil 
O país também compartilha

do cenário positivo vivido pelo
mercado imobiliário em Goiás.
De acordo com números da Câ-
mara Brasileira da Indústria da
Construção (CBIC), as vendas
de imóveis também cresceram
27,1% em comparação ao pri-
meiro trimestre do ano passado,
que foi 53.185 unidades. Os lan-
çamentos imobiliários segui-
ram o mesmo ritmo: cresce-
ram 3,7% no primeiro trimestre,
na comparação anual, para
28.258 unidades. 

Para 2021 a expectativa é
que os lançamentos e as ven-
das de imóveis tenham um
crescimento de 5% a 10%, se-
gundo o vice-presidente da Co-
missão da Indústria Imobiliária
da Câmara Brasileira da In-
dústria da Construção (CBIC),
Celso Petrucci. Na avaliação
do presidente da entidade, José
Carlos Martins, há um "turbi-
lhão" na cadeia do setor, por
causa das pressões de custos de
materiais de construção. 
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Negócios

Com vendas em
alto, mercado imo-
biliário tem fortes
tendências para
valorização dos
imóveis 

Volume de financiamentos
imobiliários no país aumentou 76%
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