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Projeto de RRF
recebe emendas
da oposição 
Proposta que institui o Regime
de Recuperação Fiscal (RRF) em
Goiás recebeu emenda de cinco
deputados de oposição na Alego.
Política 5

54% dos pacientes internados para tratamento de Covid-19 em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), faleceram. Já
nos hospitais privados, a taxa é de 30,4%. Os dados são de 641 hospitais (398 públicos e 243 privados). Cidades 11

a bicicleta de einstein e
o cavalo de Bezos

GiNo MuRTa

Opinião 3

Óbitos em UTIs públicas superam hospitais privados
Covid

O uso do estacionamento rotativo pago, a chamada Área Azul, caiu 52% em 2020, segundo a Secretaria Mu-
nicipal de Mobilidade (SMM). Presente nos setores Central e Campinas, as vendas dos cartões despencaram

no ano passado passando de 73.360 blocos vendidos em 2019 para 34.826 no ano passado. Cidades 9

Área azul esvaziada durante a pandemia

�
LEia nas CoLunas

Xadrez: Pagamento de Data
Base em Goiânia pode esbar-
rar em lei federal.
Política 2

Econômica: Falso “vigor” da
produção esconde debilida-
des persistentes na indústria.
Economia 4

Jurídica: Congresso Nacional
aprova prorrogação da Lei Al-
dir Blanc.
Cidades 10

Veja se seu nome
está na malha
fina da Receita
Cerca de 1,8 milhão de contri-
buintes já podem saber se caíram
na malha fina do Imposto de
Renda. A Receita Federal libe-
rou a consulta ao extrato da de-
claração de 2021. O extrato pode
ser conferido na Receita Federal.
Economia 4

Balança comercial
tem melhor
resultado em maio
Beneficiada pelo início da safra e
pela alta das commodities, a ba-
lança comercial registrou o me-
lhor saldo da história para meses
de maio, desde o início da série
histórica, em 1989. País exportou
US$ 9,291 bilhões a mais do que
importou. Negócios 17

Goiânia amplia o público de
vacinação contra a Covid-19 e
atende, nesta quinta-feira (3),
pessoas com 59 anos, além de
trabalhadores dos Ensinos Fun-
damental e Médio. O atendi-
mento é feito em quatro postos
de vacinação através de agen-
damento pelo aplicativo Pre-
feitura 24 horas.
Política 5

Pessoas com 59
anos já podem
ser vacinadas

O Governo de Goiás, por meio
da Secretaria de Estado de Cul-
tura (Secult), abriu as inscrições
para o processo seletivo de pro-
jetos culturais para a captação de
recursos da Lei Aldir Blanc de
Emergência Cultural. Estão dis-
poníveis cerca de R$ 50 milhões,
divididos em 20 novos editais.
Política 2

Goiás terá R$ 50
milhões para
Lei Aldir Blanc

Jota Eurípedes

Conheça os perrengues
enfrentados por quem precisa

viajar durante a pandemia

NaTaSha De CaiaDo CaSTRo

Opinião 3

Cidades turísticas 
divergem sobre
regras sanitárias
Prefeituras de cidades turísticas não chegaram a
um modelo unificado para conter aglomerações
e a disseminação do novo coronavírus durante o
feriado. As medidas levam em conta o cenário epi-
demiológico de cada município. Na Capital, a

prefeitura de Goiânia decretou ponto facultativo
na sexta-feira (4) em função do feriado de Corpus
Christi. Os órgãos municipais e aqueles conside-
rados essenciais trabalharão em regime de plan-
tão, como serviços de saúde e limpeza. Cidades 10

Essência

Champagne
Combinação perfeira com
poesia, românce e alegria 

Essência 13

Essência 16

Disney+ investe em
produções
brasileiras e ‘Disney
Tudo igual...SQN’

Essência 14

'Bom Mesmo é
Carnaval' é
destaque na
sessão Cine Retrô



A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (2)
a Medida Provisória 1028/21, que dispensa os bancos de exi-
girem documentos de regularidade fiscal na hora de o clien-
te contratar ou renegociar empréstimos. A MP será enviada
ao Senado.

Foi aprovado o parecer do relator, deputado Ricardo Sil-
va (PSB-SP), que ampliou o prazo dessa dispensa até 31 de
dezembro de 2021. A data inicialmente prevista era 30 de
junho deste ano. “A extensão é necessária porque ainda per-
duram os efeitos perversos da pandemia de Covid-19”, afir-
mou o parlamentar.

Outra novidade no texto do relator é a prioridade a ser
concedida às microempresas e empresas de pequeno por-
te e às cooperativas com faturamento anual de até R$ 4,8
milhões na concessão do crédito quando envolver recur-
sos públicos. O tratamento diferenciado deve ser dado ain-
da aos setores mais atingidos pela pandemia da Covid-
19, conforme regulamento do Poder Executivo.

Igual regra valerá para empréstimos a aposentados e
pensionistas quando envolver recursos públicos, segun-
do regulamento. Todas essas prioridades valerão até 31 de
dezembro de 2021.

A MP acaba com a necessidade de apresentação da Cer-
tidão Negativa de Débito (CND) pelas empresas que con-
tratarem crédito oriundo de recursos captados através de
caderneta de poupança (o chamado crédito direcionado).
Essa medida beneficia, por exemplo, a construção civil. 

Deputado pediu ampliação do prazo de dispensa de documentos 
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Câmara aprova
MP que facilita
acesso a crédito
bancário

O Governo de Goiás, por
meio da Secretaria de Estado
de Cultura (Secult), abriu as ins-
crições para o processo seleti-
vo de projetos culturais para a
captação de recursos da Lei Al-
dir Blanc de Emergência Cul-
tural. Estão disponíveis cerca
de R$ 50 milhões, divididos
em 20 novos editais. 

O anúncio foi feito pelo go-
vernador Ronaldo Caiado nes-
ta quarta-feira (02), no Palácio
das Esmeraldas. “O setor da
Cultura foi o mais penalizado
por essa pandemia. Peço a par-
ticipação de todos para que
possamos distribuir de manei-
ra equitativa aos segmentos
culturais”, disse Caiado.

Serão contempladas as
áreas de artes visuais, artesa-
nato, audiovisual, arte femi-
nina, pontos de cultura, circo,
cultura popular, cultura ka-
lunga e quilombola, crianças e
adolescentes, dança, fomento
à bibliotecas comunitárias e
museus, festivais, direitos hu-
manos, hip hop, letras, teatro
e música. Projetos focados nas
tradições, no saber goiano e
também na trajetória da cul-

tura do nosso povo também
estão inclusos.

O chamamento foi elabora-
do pela Secult após reuniões
com representantes do setor
cultural e realização de con-
sultas públicas, que buscaram
atender os mais variados seg-
mentos da cultura goiana.

O secretário de Estado de
Cultura, César Moura, res-
salta o trabalho anterior ao
lançamento dos editais para
capacitar os proponentes.
"São 20 editais para atender

especificamente os segmen-
tos. Trabalhamos com pla-
nejamento, com lives sema-
nais para pessoas do interior
e dando capacitação para
sanar qualquer dúvida. Pen-
samos na diversidade que o
Estado possui na área cultu-
ral para atingir o maior nú-
mero de pessoas”.

Os interessados devem aces-
sar o site da Secretaria de Cul-
tura (www.cultura.go.gov.br)
e as redes sociais da pasta para
acompanhar todas as atuali-

zações referentes ao lança-
mento dos novos editais. A
abertura das inscrições será a
partir do dia 15 de junho.

Os três editais da Lei Aldir
Blanc. lançados pela Secult no
ano passado, beneficiaram
mais de 1.530 projetos em todo
o Estado. A maioria deles já
está em execução e abrange di-
versas áreas como música, au-
diovisual, culinária, artes plás-
ticas e outras.

A Lei Aldir Blanc de Emer-
gência Cultural surgiu com o

objetivo de auxiliar traba-
lhadoras e trabalhadores da
Cultura, bem como os espa-
ços culturais brasileiros, no
período de isolamento social,
ocasionado pela pandemia
da covid-19.

Além da operacionalização
dos recursos da Lei Aldir
Blanc, o Governo de Goiás,
por meio da Secult, lançou em
abril deste ano o processo se-
letivo de projetos culturais
que buscam recursos do Fun-
do de Arte e Cultura (FAC).

Edital beneficiará artes visuais, artesanato, audiovisual, arte feminina, além de projetos focados no saber goiano

Serão 20 novos pro-
cessos seletivos. En-
tre áreas contem-
pladas estão proje-
tos em vários seto-
res culturais

Pagamento de Data Base 
pode esbarrar em lei federal

A Prefeitura de Goiânia sinaliza o pagamento da
Data-base dos servidores. Há estudos para que o be-
nefício seja quitado de forma parcelada. A Data-
base é a recomposição das perdas inflacionárias re-
ferente aos últimos 12 meses. Servidores públicos
ligados a sindicatos têm feito pressão para que ne-
gociações sobre o assunto avancem.  Em virtude da
pandemia da Covid-19, não houve o pagamento. O
presidente da Câmara, GCM Romário Policarpo (Pa-
triota), informou que, na próxima semana, líderes
sindicais deverão discutir com o prefeito a re-
composição da data-base de 2020 e 2021. Mesmo
com a sinalização positiva de Rogério Cruz e tam-
bém de Romário Policarpo, é possível que o paga-
mento da Data-base não seja realizado neste ano.
Em 28 de maio do ano passado, o
presidente da República, Jair
Bolsonaro sancionou projeto
de lei aprovado pelo Congresso
Nacional que socorre financei-
ramente os Estados e municí-
pios durante a pandemia do
novo coronavírus. Os entes fe-
derativos precisam cumprir
com contrapartidas até 31
de dezembro deste ano. A
lei impõe restrições ao fun-
cionalismo público. O texto
proíbe reajustes salariais e
novas contratações.

Ressalvas
Segundo a lei, qualquer aumento de despesa de

pessoal está proibida, excetuando-se a possibilida-
de de conceder abono ou gratificação ou asseme-
lhado a profissionais da área da saúde e da assis-
tência social desde que relacionado a medidas de
combate à calamidade pública e não poderão ul-
trapassar a sua duração.

Em discussão
Ficou para próxima semana a aprovação do proje-

to de lei que autoriza adesão de Goiás ao Regime de Re-
cuperação Fiscal. A matéria passou na Comissão Mis-
ta, porém em plenário recebeu emendas e foi encami-
nhada para a CCJ da Assembleia.

Pedidos
Deputados de oposição como Hum-

berto Teófilo (PSL), Karlos Cabral (PDT)
e Antônio Gomide (PT) cobraram de-
talhamento de, informações como: um
plano de investimentos após adesão ao
Regime de Recuperação Fiscal (RRF),
privatização de estatais e ainda a rea-
lização de concursos públicos.

Nossa Língua
O vereador Ronilson Reis (Pode-

mos), apresentou projeto que proíbe o
uso da “linguagem neutra” nas insti-
tuições de ensino público e privado do
município de Goiânia. A “linguagem
neutra” seria a utilização de outras
vogais/consoantes/símbolos que não
identifiquem o gênero masculino ou fe-
minino nas palavras.

Preocupação
Lideranças políticas do sudoeste

goiano estão preocupadas e projetam
mobilização devido à possibilidade de
paralisação da Hidrovia Tietê-Paraná,
que chega à São Simão.  Além de pro-
dutos do agronegócio, ela é essencial no
escoamento de materiais para a cons-
trução civil, como areia. Os grãos per-
correm majoritariamente o trajeto en-
tre São Simão (GO) a Pederneiras (SP).

TCM
Chegou à Assembleia Legislativa o

projeto de lei n° 5455/21, de autoria do
Tribunal de Contas dos Municípios
(TCM), que informa ao presidente da
Casa, deputado Lissauer Vieira (PSB),
vacância de cargo de conselheiro da-
quele tribunal. 

2 Grupos de esquerda que lidera-
ram os atos contra Jair Bolsonaro no
último dia 29 confirmaram para o
próximo dia 19, novos protestos con-
tra o presidente.

CURTAS
t

Goiás terá R$ 50 milhões em
novos editais da Lei Aldir Blanc

Samuel Straioto | xadrez@ohoje.com.br

Xadrez
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Os perrengues enfrentados por
quem precisa viajar na pandemia

Gino Murta

No dia 15 de abril de 2021, Jeff Bezos, o homem
de US$198 bilhões e fundador da Amazon, pu-
blicou a última carta, enquanto CEO do e-com-
merce, de uma série de correspondências envia-
das a seus acionistas e compartilhou o seguinte
pensamento: “Se você quer ter sucesso nos ne-
gócios e na vida, precisa criar mais do que con-
some. Seu objetivo deve ser criar. Qualquer ne-
gócio que não crie valor para aqueles com quem
interage, mesmo que pareça bem sucedido na su-
perfície, não fica por muito tempo neste mundo.
Está de passagem”.

A primeira carta foi disparada em 1997. Bezos
já havia falado sobre sua expectativa de criar
uma franquia duradoura, ressignificando os
serviços prestados aos clientes e potencializan-
do a capacidade da internet para desenvolver
mercados e negócios. Ele afirmou que a Amazon
havia crescido de 158 funcionários para 614 já
nos primeiros movimentos, e a empresa já estava
ultrapassando a marca de 1,5 milhão de clientes
naquele momento.

Desde 1994, Bezos e seus executivos produzi-
ram uma espécie de manual próprio, estabele-
cendo princípios para gerar cada vez mais valor
e fazer do atendimento ao cliente uma verdadei-
ra “obsessão”. Com essas convicções, a empresa
agiu estrategicamente.

Em 2020, a Amazon, responsável pelo sistema
logístico mais sofisticado que a humanidade já co-
nheceu, chegou a 1,3 milhões de funcionários no
mundo, 200 milhões de clientes com assinaturas
de fidelidade prime e mais de 1,9 milhão de pe-

quenas e médias empresas que comercializam
produtos em sua plataforma.

Os números invejáveis são baseados em prin-
cípios próprios, desenvolvidos e praticados ao lon-
go do tempo, e didaticamente descritos por Steve
Anderson, no livro “As Cartas de Bezos”, onde o au-
tor sintetizou os conceitos responsáveis pelo su-
cesso da empresa.

Ao ler a obra é possível deduzir que esses
princípios são inspiração para toda e qualquer
organização, no entanto, não são uma receita de
bolo. Não basta ler o livro para se tornar o dono
do negócio mais próspero do mundo ou fazer
com que sua empresa tenha valor de mercado
maior que o PIB do Brasil.

As empresas e seus dirigentes devem cons-
truir o seu “manual dinâmico de crescimento”
e o seu “tratado de perpetuação e sobrevivên-
cia”. Algo parecido com o que aprendemos ao
andar de bicicleta pela primeira vez. Com cer-
teza, cada qual teve uma história e mindset pró-
prios para criar sua metodologia de equilíbrio
em duas rodas, baseada na realidade, no con-
texto e naquelas circunstâncias.

É essencial, ao ana-
lisarmos o sucesso da
Amazon, ter sempre em
mente que não existem
fórmulas prontas. Jeff
Bezos, por exemplo, re-
cebeu US$300 mil de
empréstimo dos pais
para iniciar seu negócio
em 1994, mas teve mé-
ritos indiscutíveis.

Natasha de Caiado Castro

Não existe mais modo automático na vida e,
menos ainda, nas viagens. Até antes da pande-
mia, estávamos acostumados a fazer tudo de
uma forma em que tudo se encaixava. Não é
mais assim e, por enquanto, precisamos nos
adaptar às novas realidades e aos perrengues
que elas trazem, pois não sabemos quando ou
mesmo se tudo voltará ao normal.

No turismo, o sistema desencaixou. Pense em
uma engrenagem: ela funciona bem porque to-
das as peças se "entendem", mas se um parafu-
so afrouxar, ela para ou fica descontrolada. No
universo das viagens, as partes não estão mais
conversando. As companhias aéreas não estão
falando entre elas ou com os aeroportos, os ho-
téis ou mesmo as pessoas. Os aeroportos pouco
explicam para os passageiros quando algo dá er-
rado in loco. Responsabilidades são jogadas de
colo em colo, e ninguém quer assumir os erros
para os consumidores.

Percebeu um personagem que aparece em
todas as situações - e sempre do lado que pre-
cisa de auxílio? As pessoas - passageiros, con-
sumidores, eu e você.

O que fazer quando as coisas derem errado?
E como se prevenir para evitar perrengues ho-
méricos? Reuni algumas experiências que temos
presenciado em nosso dia a dia na Wish Inter-
national para tornar a sua vida mais fácil.

Quando mencionei que as companhias aéreas
não estão conversando entre elas, não foi à toa.
Com a capacidade reduzida por questões de se-
gurança sanitária, alguns voos têm chegado com
overbooking em suas paradas quando fazem
parte de viagens com escalas. Os passageiros,
que nada têm a ver com isso e só querem em-
barcar para seguir viagem, ficam à mercê do en-
caixe em um próximo voo.

Se a culpa é da empresa que vendeu a pas-
sagem ou da companhia aérea com overbooking,
pouco importa - e nem adianta alimentar ex-
pectativas em relação a soluções imediatas. O
melhor é pensar à frente e fazer de tudo para
não passar por isso.

Tenha em mente o seguinte: as regras mu-
dam todos os dias. Às vezes, no meio do dia. En-
quanto você está no seu voo rumo a um aero-
porto onde fará uma conexão. Não dá mais
para fazer as coisas no gut feeling, como a in-
tuição mandar. Tem que ser no papel, na
checklist. Literalmente.

Ligue para a companhia aérea para checar o sta-
tus do voo. Aproveite para confirmar se você está com
toda a documentação necessária naquele dia e se os
seus equipamentos de segurança são os aceitos
para o seu destino - muitos países não aceitam mais
viajantes com máscaras faciais de pano, apenas a PFF-
2. Talvez peçam para você usar face shield. Não exis-
te confirmação excessiva.

Faça as contas da quarentena corretamente.
Como a entrada de voos diretamente do Brasil
está proibida na maioria dos países, será neces-
sário cumprir uma quarentena em algum lugar
que permita a chegada e a estadia de voos bra-
sileiros. Todos pensam em 14 dias, mas na ver-
dade são 16, porque você precisa contar os dias
dos voos em si. Se fizer uma quarentena redux,
não poderá entrar no seu destino. E só por cau-
sa de uma conta imprecisa...

Leve as receitas médicas de todos os seus
remédios, verifique o desbloqueio dos cartões
de bancos e a habilitação do roaming do ce-
lular. Esses detalhes podem garantir sua tran-
quilidade caso um voo seja cancelado e você
precise bancar uma hospedagem surpresa
perto do aeroporto até conseguir embarcar
em outro, por exemplo.

Ter certeza de que a fronteira do país esco-
lhido para a quarentena está aberta naquele dia
também é importante. Como já falei e acho que
não custa repetir: as regras estão mudando o tem-
po todo. Esteja preparado para tudo!

Talvez algumas pessoas achem tudo isso mui-
to pesado. Talvez você não se sinta à vontade para
cuidar de tantos pormenores. E tudo bem!

Nesses casos, vale muito lançar mão da ajuda
de profissionais e empresas com expertise em pro-
videnciar todos os detalhes para uma experiência
de viagem tranquila e segura. E que, principal-
mente neste momento que estamos vivendo, se
mantenha atualizada sobre regras por você.

Na Wish International, viabilizamos o esque-
ma door-to-door, ou seja, pegamos o cliente na por-
ta da casa dele e ele só ficará por conta própria
quando chegar ao destino final, passando inclu-
sive pela quarentena nos hotéis mais seguros dis-
poníveis no mercado. E isso se ele quiser ficar so-
zinho, é claro: sempre há a possibilidade de con-
tinuarmos acompanhando sua viagem.

Algumas coisas não são demais atualmente: os
cuidados no dia a dia, os testes de Covid-19, as con-
firmações de serviços, as garantias de tranquili-
dade. Já estamos vivendo de uma forma tão dife-
rente do nosso normal, com uma ânsia tão gran-
de de poder voltar a viajar sem essas preocupa-
ções, que fazer tudo direitinho e fugindo de "rou-
badas" agora é imprescindível.

Quem conseguir se
adaptar a tantas mu-
danças sairá sempre
na frente, seja em ní-
vel pessoal ou de ne-
gócios. Acredite: quan-
do tudo isso passar,
você vai agradecer
por ter prestado aten-
ção a estes alertas e
ter conseguido fugir
dos perrengues de
viagens da pandemia.

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO

Natasha de Caiado Cas-
tro é fundadora e CEO
da Wish International

Gino Murta, diretor de
Mercado do Grupo
Partners

Desemprego
Um dos fatores que agrava a questão do desem-

prego no Brasil é o fim do auxílio emergencial. A úl-
tima parcela foi paga neste mês. Em janeiro, parte
deles não terão meios sequer para comprar ali-
mentos. Além disso, a inflação em ascendência tem
forte impacto na camada mais pobre da sociedade,
ao corroer o poder de compra de quem pouco ou
nada tem. Inflação em alta e desemprego é uma com-
binação perversa. Hoje, esse quadro é agravado pela
epidemia do novo coronavírus. A imunização em
massa da população é medida que se impõe com a
maior celeridade possível. Retirar o país desse qua-
dro de adversidades não é atribuição exclusiva do
governo federal. A tarefa exige igual esforço do Le-
gislativo. Cabe ao Congresso apressar a aprovação
de reformas estruturais, como a tributária e a ad-
ministrativa, a fim de facilitar o reencontro do país
com a via do desenvolvimento, indispensável para
mitigar os danos causados pelo desemprego e pela
crise epidemiológica.

Gabriela Gomes
Trindade 

Juntos contra o suicídio
Hoje irei abordar um tema de extrema impor-

tância e que preocupa muito: o suicídio. São re-
gistrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos
no Brasil e mais de 16 milhão no mundo. Trata-se
de uma triste realidade, que registra cada vez mais
casos, principalmente entre os jovens. Cerca de
96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados
a transtornos mentais. Em primeiro lugar está a
depressão, seguida do transtorno bipolar e abuso
de substâncias. Por isso, se você conhecer alguém
que já tentou ou pensa em cometer, ajude esta pes-
soa e se possível leve ela até um profissional. 

Rogério Silva
Goiânia

{
São 20 editais para
atender especificamente
os segmentos.
Trabalhamos com
planejamento, com lives
semanais para pessoas
do interior e dando
capacitação para sanar
qualquer dúvida.
Pensamos na
diversidade que o
Estado possui na área
cultural para 
atingir o maior 
número de pessoas

O secretário de Estado de Cultura,
César Moura, ressalta o trabalho an-
terior ao lançamento dos editais
para capacitar os proponentes.

A bicicleta de Einstein 
e o cavalo de Bezos

@jornalohoje
Discussão sobre medicamentos ineficazes
é "delirante", diz médica Luana araújo à CPi
da Covid no Senado Federal.
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@jornalohoje
“Muito bem meu presidente, você tem meu
apoio”, comentou o internauta sobre a CPi
da Covid que ouviu o ex-ministro da Saúde
eduardo Pazuello. Relator da CPi diz que o
general mentiu em diversas ocasiões.

Fabrício Queiroz

@ohoje
“Realmente, assistindo a CPi da para perce-
ber o quanto esse governo foi cruel e des-
leal com o povo brasileiros”, comentou a
internauta sobre a recusa de um pedido de
desculpas ao povo brasileiro de Pazuello.

Pedro Cabral
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Dois dados são reveladores do compor-
tamento da indústria e, de forma mais am-
pla, da própria demanda doméstica neste co-
meço de ano, ainda castigado severamente
pela crise sanitária, como já se poderia an-
tecipar ainda em 2020, pelo desemprego e
pela retração na renda das famílias. A pro-
dução de medicamentos e de produtos ali-
mentícios continua em retração e não re-
tornou até aqui aos níveis anteriores à pan-
demia. Segundo a pesquisa mensal da pro-
dução industrial do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), os volumes pro-
duzidos em abril deste ano por fabricantes
de produtos farmoquímicos e farmacêuticos
e de alimentos encontravam-se, pela ordem,
15,1% e 5,6% abaixo da produção realizada
em fevereiro de 2020.

A dimensão das perdas, que se esten-
dem aos setores de confecção de artigos do
vestuário e seus acessórios, produtos têx-
teis e calçados, não deveria ser negligen-
ciada. Como anota o Instituto de Estudos
para o Desenvolvimento Industrial (Iedi),
ao analisar os resultados da pesquisa,
essa é “parcela da indústria mais direta-
mente afetada pelo desemprego elevado,
queda da massa de rendimentos reais e re-
dução do auxílio emergencial pago às fa-
mílias”.Ainda na comparação com feve-
reiro de 2020, as indústrias de vestuário,
têxteis e calçados registram perdas acu-
muladas de 21,6%, de 2,7% e de 16,1% res-
pectivamente.

A indústria em geral, incluindo os seto-
res de transformação e extrativa, não cres-
ce há quatro meses, quer dizer, desde a vi-
rada do ano, e acumula retração de 4,4% en-
tre janeiro, com queda para todos os gran-
des setores nessa mesma comparação. De-
pois de anotar variação modestíssima de

0,2% na saída de dezembro para janeiro, a
produção caiu 1,0% em fevereiro, sofreu
queda de 2,2% em março e recuou 1,3% em
abril, sempre em relação aos meses ime-
diatamente anteriores. Obviamente, a com-
paração com abril do ano passado, quando
importantes setores da indústria literal-
mente paralisaram sua produção, carrega
distorções exatamente em função da base
muito reduzida, o que tem contribuído
para produzir saltos impressionantes. Como
exemplo, a produção de bens duráveis (car-
ros, motos, eletrodomésticos, eletroeletrô-
nicos e outros) experimentou alta de nada
menos do que 431,7% entre abril deste ano
e o mesmo mês do ano passado.

Números enganosos
O resultado, no entanto, é nitidamen-

te enganoso, mais uma vez por conta da
base muito baixa utilizada na compara-
ção. A indústria de veículos, reboques e
carrocerias mais do que decuplicou sua
produção, registrando alta espetacular
de 996,5%. As montadoras de veículos,
para citar um dos segmentos principais
daquele setor, haviam produzido pouco
mais 1,8 mil unidades em abril do ano pas-
sado, mas fabricaram 190,9 mil automó-
veis no mesmo mês deste ano (ou seja,
103,36 vezes mais). A despeito de todo
aquele desempenho vigoroso, o número
de automóveis montados em abril deste
ano ainda mostrava retração de 28,7% em
relação ao quarto mês de 2019, quando o
setor chegou a produzir 267,8 mil unida-
des. A comparação entre os primeiros qua-
tro meses deste ano e o mesmo intervalo
de 2019 aponta redução de 18,3% na pro-
dução de veículos leves, saindo de 965,4
mil para 788,68 mil.

2 Exatamente por isso, a in-
dústria de montagem de veí-
culos não conseguiu retomar,
no Brasil, sequer o nível de
empregos registrado em abril
do ano passado, mantendo-
se abaixo dos números de
anos anteriores. Em abril des-
te ano, as montadoras em-
pregavam 104,7 mil pessoas,
diante de 106,6 mil no mesmo
mês de 2020 e de 112,9 mil
em abril de 2018. Nos últimos
três anos, a indústria demitiu
8,2 mil empregados, redu-
zindo a mão de obra contra-
tada em 7,3%.
2 A indústria em geral ano-
tou elevação de 34,7% na
comparação com abril de
2020, mas estava ainda 17,6%
abaixo dos níveis observa-
dos em maio de 2011, quando
havia alcançado seu melhor
desempenho na série histó-
rica do IBGE, iniciada em
2002. Na avaliação do Iedi, “a
recuperação da indústria foi
interrompida em 2021”.

2 Se na virada do ano a
produção chegou a superar
em 3,0% o volume produzi-
do em fevereiro de 2020, an-
tes da pandemia, a taxa vol-
tou a ficar negativa em abril,
com a indústria apresen-
tando recuo de 1,0% frente
aos níveis pré-pandemias,
registra ainda o instituto.
2 O cenário não é mais de-
sanimador, ainda de acordo
com o Iedi, “porque o ramo
extrativo tem conseguido
crescer”, animada “pela rea-
tivação do comércio mun-
dial e elevação dos preços de
commodities” (minério de
ferro, petróleo em bruto,
principalmente). Mas as con-
dicionantes desse cresci-
mento não estão aqui den-
tro, embora sempre possa
restar um efeito em cadeia
para beneficiar de alguma
forma setores domésticos
associados à extração mi-
neral. “É um quadro que
está mais associado ao cres-

cimento da China e outros
países asiáticos e ao avanço
da vacinação nos países de-
senvolvidos do que a fatores
nacionais”, prossegue o Iedi.
2 Espécie de “coração” da
indústria, o setor de bens in-
termediários vem sendo cas-
tigado ainda pela desarti-
culação das cadeias de su-
primento de matérias pri-
mas e insumos. A produção
no setor recuou 0,8% de
março para abril e marcou
quatro meses praticamente
sem avançar, mas mante-
ve-se 3,2% acima dos níveis
de fevereiro de 2020. A pro-
dução realizada em abril
deste ano nesta área, no en-
tanto, ficou 13,4% menor do
que em fevereiro de 2011,
melhor momento do setor
na série histórica. “Como se
trata do núcleo do sistema
industrial, esta evolução evi-
dencia a ausência de dina-
mismo para o setor como
um todo”, analisa o Iedi.

Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

Falso “vigor” da produção esconde
debilidades persistentes na indústria

Cerca de 1,8 milhão podem
saber se caíram na malha fina

BALANÇO

Econômica

Cerca de 1,8 milhão de con-
tribuintes já podem saber se
caíram na malha fina do Im-
posto de Renda. A Receita Fe-
deral liberou a consulta ao ex-
trato da declaração de 2021. O
extrato pode ser conferido no
Centro de Atendimento Vir-
tual (e-CAC) da Receita Federal.
Para ter acesso ao site, o con-
tribuinte deve informar ou o
certificado digital (se tiver um),
ou o login no Portal Gov.br ou
digitar número do CPF/CNPJ, o
código de acesso e a senha.

Quem não tiver o código de
acesso, ou tiver o código ven-
cido, precisa digitar os núme-
ros dos recibos das duas últi-

mas declarações entregues à
Receita e gerar um novo códi-
go. Quem está declarando pela
primeira vez precisa informar
apenas o número do recibo
deste ano.

Na última segunda-feira
(31), horas antes do fim do en-
cerramento do prazo de en-
trega da Declaração do Impos-
to de Renda Pessoa Física 2021,
o supervisor do Programa do
Imposto de Renda, José Carlos
Fonseca, disse que a Receita es-
perava que cerca de 1,8 milhão
de declarações, das 34.168.166
enviadas, fossem retidas na
malha fina. Segundo Fonseca,
o total deve cair pela metade e

ficar em 900 mil até o paga-
mento do último lote de resti-
tuição, no fim de setembro,
por causa do envio de decla-
rações retificadoras.

Fonseca ressalta que a au-
torregularização, em que o
contribuinte confere o extrato,
verifica as pendências e envia
uma declaração retificadora
com a correção de dados erra-
dos ou imprecisos, tem au-
mentado ano a ano. Se feito an-
tes do pagamento do último
lote de restituição, o procedi-
mento evita que o contribuin-
te receba intimação da Receita
Federal ou seja investigado
pelo Fisco. (ABr)

Os brasileiros têm R$ 8 bilhões em recursos que de-
vem ser devolvidos pelos bancos. Para que esse dinheiro
chegue a quem tem direito, o Banco Central (BC) está de-
senvolvendo o Sistema de Informações de Valores a Re-
ceber (SVR), que permitirá a consulta de eventuais sal-
dos nas instituições financeiras, para pessoas físicas e
empresas, facilitando o processo de devolução.

A expectativa do BC é de que o sistema entre em ope-
ração em dezembro, e que ofereça informações sobre
saldo credor de contas encerradas, parcelas de em-
préstimo e tarifas cobradas indevidamente, recursos
não procurados após encerramento de grupos de con-
sórcio e cotas de capital a devolver em cooperativas de
crédito, entre outros.

“Boa parte das pessoas desconhece ou não se lembra
que possui esses direitos. Além disso, a perspectiva de
recebimento de valores baixos pode não motivar as pes-
soas a procurarem as instituições financeiras com as
quais mantém ou mantiveram relacionamento atrás de
informações. O objetivo do Valores a Receber é justa-
mente facilitar essa comunicação entre instituições e
clientes”, afirmou o BC.

Segundo o BC, os dados do novo sistema englobarão
informações relativas a: contas de depósitos em moeda
nacional encerradas com saldo disponível; contas de pa-
gamento pré-paga e pós-paga encerradas com saldo dis-
ponível; contas de registro mantidas por sociedades cor-
retoras de títulos e valores mobiliários, por sociedades
distribuidoras de títulos e valores mobiliários.

O sistema também terá informações sobre tarifas co-
bradas indevidamente, não devolvidas ou sujeitas à de-
volução em decorrência de formalização de compromissos
com entidades e órgãos reguladores ou de fiscalização e
controle; parcelas ou obrigações relativas a operações de
crédito cobradas indevidamente, não devolvidas ou su-
jeitas à devolução em decorrência de formalização de
compromissos com entidades e órgãos reguladores ou de
fiscalização e controle; cotas de capital e rateio de sobras
líquidas de beneficiários e participantes de cooperativas
de crédito; recursos não procurados relativos a grupos de
consórcio encerrados.

“Essas informações, de responsabilidade exclusiva das
instituições remetentes, deverão ser encaminhadas
mensalmente ao BC a partir de outubro, exceto no caso
dos recursos não procurados relativos a grupos de con-
sórcio, a serem realizadas de forma trimestral”, expli-
cou o BC.

Bancos não abre hoje
Os bancos não abrirão hoje (3), feriado de Corpus

Christi. Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Fe-
braban), por se tratar de um feriado nacional, não ha-
verá expediente nas agências mesmo nas localidades em
que o dia da celebração foi antecipado para outra data.
Na sexta-feira (4) o expediente será normal.

De acordo com a Febraban, nos dias em que não hou-
ver expediente nas agências, as áreas de autoatendi-
mento ficarão disponíveis para os clientes, como de cos-
tume, bem como os canais digitais e remotos de aten-
dimento, como internet e mobile banking.

“Os bancos reforçam a necessidade de que os clien-
tes e o público em geral evitem ao máximo o compare-
cimento presencial nas agências bancárias, utilizando
os canais digitais como principal meio de acesso aos ser-
viços”, disse a Febraban.

A federação explicou que o atendimento pelo celular,
pelo computador e telefônico (call centers) estão dispo-
níveis e oferecem praticamente a totalidade das transa-
ções financeiras do sistema bancário, além de apresen-
tarem mais comodidade e conveniência aos seus clientes.

As contas de consumo (água, energia, telefone etc.) e
carnês com vencimento em 3 de junho poderão ser pa-
gas, sem acréscimo, na sexta-feira (4). (ABr)

Novo sistema permite consulta ao saldo devido
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Brasileiros têm
R$ 8 bilhões 
a receber de
instituições
financeiras



Goiânia amplia o público de
vacinação contra a Covid-19 e
atende, nesta quinta-feira (3),
pessoas com 59 anos, além de
trabalhadores dos Ensinos Fun-
damental e Médio. O atendi-
mento é feito em quatro postos
de vacinação através de agen-
damento pelo aplicativo Pre-
feitura 24 horas.

A estratégia do feriado in-
clui ainda pessoas pertencentes
aos grupos prioritários já aten-
didos pelo Plano Municipal de
Vacinação. A ampliação dos
grupos vem após o recebi-
mento de nova remessa com
35.860 doses, todas destinadas
à primeira dose da vacinação. 

Nesta etapa, Goiânia passa
a destinar 30% das doses aos
grupos prioritários e 70% para
população em geral. O primei-
ro grupo compreende traba-
lhadores da saúde, da Educa-
ção que atuam na capital e
pessoas com comorbidades.
Todos precisam agendar pelo
app Prefeitura 24 horas. 

Assim como os grupos prio-
ritários, pessoas com 59 anos
também devem agendar seu
atendimento pelo app, evitan-
do aglomerações nos postos. “A
expectativa é de que tenha-
mos aproximadamente 16 mil
pessoas neste grupo. Porém, o

número pode variar, uma vez
que parte desta população
pode ter sido vacinada nos
grupos prioritários”, explica
Grécia Pessoni, diretora de vi-
gilância epidemiológica. 

Para esta quinta-feira, foram
destinadas três escolas muni-
cipais - E.M. Rotary Goiânia
Oeste, Coronel José Viana e
Bárbara de Sousa Morais - e
Área I da PUC, todas para pe-
destres. As agendas estarão

abertas a partir das 17h. A do-
cumentação necessária e os
endereços podem ser verifica-
dos no site oficial da Prefeitura
de Goiânia (https://www.goia-
nia.go.gov.br/imunizagyn/).

Segunda dose em atraso
Grécia Pessoni chama a

atenção dos idosos que ainda
não tomaram a segunda dose
do imunizante. “A estimativa é
de que, pelo menos, 4 mil pes-

soas ainda não retornaram aos
postos de vacinação para to-
mar o reforço da vacina”, ex-
plica. Quem, por algum motivo,
estiver com a segunda dose
em atraso também pode pro-
curar os postos destinados à va-
cinação desta quinta, sem ne-
cessidade de agendamento. 

A diretora de vigilância epi-
demiológica também alerta
que essas pessoas têm até sex-
ta-feira da próxima semana,
isto é, até 11/6, para receberem
o reforço. “É importante res-
saltar que a imunização é efi-
caz quando o esquema vacinal
é completo, ou seja, a pessoa
toma a primeira e a segunda
dose”, reforça Grécia. Para re-
ceber o reforço, é necessário le-
var documento pessoal com
foto, CPF e o comprovante da
primeira dose. 

“A vacinação é um benefí-
cio para a saúde não só de
quem recebe a dose, mas tam-
bém, a de outras pessoas.
Quanto mais pessoas forem
vacinadas, menor a propaga-
ção do vírus. Por isso, é im-
portante que as pessoas aten-
dam às campanhas, além de
seguir com os protocolos de se-
gurança”, pontua Durval Pe-
droso, secretário municipal de
Saúde.  (Especial para O Hoje)
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Dayrel Godinho

O projeto de lei que institui
o Regime de Recuperação Fis-
cal (RRF) em Goiás recebeu
emendas de cinco deputados
da oposição durante a trami-
tação na Comissão Mista da
Assembleia Legislativa de
Goiás (Alego). O projeto foi
aprovado, mas com as emen-
das, a matéria protocolada
no processo 4996/2 retorna à
Comissão de Constituição e
Justiça (CCJ).

O líder do Governo na Ale-
go, deputado Bruno Peixoto
(MDB), solicitou vista e, na se-
quência, devolveu a matéria,
apresentando voto em sepa-
rado rejeitando votos em se-
parado dos deputados Dele-
gado Eduardo Prado (DC) e
Delegado Humberto Teófilo
(PSL), Karlos Cabral (PDT), Ma-
jor Araújo (PSL) e de outros
parlamentares, mantendo o
projeto original.

De acordo com a proposta
de alteração assinada pelo go-
vernador Ronaldo Caiado
(DEM), fica o Estado de Goiás,
por intermédio do Poder Exe-
cutivo, autorizado a aderir ao
RRF, em conformidade com o
Plano de Recuperação a ser
apresentado ao Ministério da
Economia, nos termos da Lei
Complementar Federal nº
159/2017, que teve modifica-
ções introduzidas pela Lei Com-
plementar Federal nº 178/2021.
São também feitas alterações
em vários dispositivos relacio-
nados à celebração com a
União de contratos de finan-
ciamento, renegociação, con-

trato de confissão e refinan-
ciamento de dívidas e vincula-
ção de contratos.

A proposição autoriza, ain-
da, o Poder Executivo a con-
verter o Programa de Rees-
truturação e de Ajuste Fiscal
em Programas de Acompa-
nhamento e Transparência
Fiscal, de que trata o inciso II
do artigo 17 da Lei Comple-
mentar Federal nº 178/2021.

Para efetivar o ingresso no
Regime de Recuperação Fiscal
(RRF), o governo precisa cum-
prir a tarefa de prorrogar o
Teto de Gastos até 2031. A pro-
posta de Emenda à Constitui-
ção (PEC) foi enviada à As-
sembleia Legislativa que fará a
expansão do período. Atual-
mente, Goiás é obrigado a cum-
prir o teto até o ano que vem.
A despesa primária corrente
(despesas com pessoal e cus-
teio) fica limitada ao IPCA. Para
ingressar no RRF, o Estado pre-
cisará da ampliação das re-
gras de teto de gastos. A PEC

proíbe concessão de aumentos
e benefícios aos servidores aci-
ma da inflação enquanto o
RRF estiver em vigência.

A medida afeta não somen-
te o Poder Executivo, mas tam-
bém o Legislativo, o Judiciário,
além dos Tribunais de Contas,
Ministério Público, Defensoria
Pública, além de órgãos da ad-
ministração direta, fundos, au-
tarquias, fundações e as em-
presas estatais dependentes. O
governo tem se reunido com os
outros poderes para explicar a
importância do projeto para a
saúde financeira do Estado.

O governo conta com o
apoio de 23 deputados esta-
duais, número insuficiente
para aprovação de uma Pro-
posta de Emenda à Constitui-
ção, quando há a necessidade
de pelo menos 25 votos favo-
ráveis. Há tratativas para a
busca de mais parlamentares,
além de reforçar o diálogo com
deputados que são mais ligados
ao setor público.

Deputado líder do Governo pediu vistas e apresentou voto rejeitando emendas de deputados de oposição

Goiânia amplia público de vacinação para 59 anos

Parlamentares de oposição discutiram a matéria an-
tes de sua apreciação na Comissão Mista. O primeiro de-
les foi o deputado Antônio Gomide, que se manifestou con-
tra a matéria. "Esse projeto é uma grande cilada para o
Estado de Goiás, pois vai engessar e tirar a autonomia do
Poder Legislativo e do Poder Judiciário. Vai congelar o teto
dos gastos, que vai impedir a realização de concursos pú-
blicos, de reajustes e promoções no serviço público de to-
dos os Poderes", afirmou.

Ao O hoje, Gomide argumenta que Goiás poderia ade-
rir a uma renegociação de dívidas sem perder a autono-
mia. “É apenas um acerto fiscal. O que queremos é que
o governador tenha liberdade para fazer gestão, como na
saúde durante a pandemia”, explica.

“Outros estados fizeram refinanciamento, mas não
optaram pelo RRF. Essa matéria prejudica o Estado por-
que vamos ter um conselho supervisionando as deci-
sões pelos próximos 10 anos. A secretaria do Tesouro
Nacional vai acompanhar todo esse regime e vai dar as
cartas ano a ano. Isso sem falar no prejuízo, pois ele
aperta e fortalece ainda mais a lei do Teto de Gastos que
tira dinheiro do Social, da Saúde, da Educação e da se-
gurança”, alerta.

Oposição diz que Estado
pode perder autonomia

Líder do Governo
rejeitou votos em
separado de
deputados da
oposição que temem
perda de autonomia
do estado nas
decisões financeiras

Plano de Recuperação Fiscal
recebe emendas e volta à CCJ

A capital passa a

destinar 30% das

doses para os

grupos prioritários

e 70% para o

público geral

Sérgio Rocha 
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Esplanada
Leandro Mazzini | reportagem@colunaesplanada.com.br

Brasil e Israel
Uma vitória dos Bolsonaro nas re-

lações internacionais. Promessa pes-
soal do presidente da República ao
premiê de Israel, Benjamin Netanya-
hu, o acordo de defesa assinado entre
Brasil e país do Oriente Médio em
março de 2019 foi, enfim, aprovado
ontem na Comissão de Relações Ex-
teriores da Câmara dos Deputados. A
oposição (PT, PSOL e PCdoB) tentou
derrubar com um ‘kit obstrução’. Se-
gundo deputados da oposição, o Go-
verno busca tecnologia israelense
para monitorar o Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra e tra-
tá-lo como grupo terrorista. Os go-
vernistas negam. Não há qualquer
acordo firmado (ainda) de troca de
tecnologia de espionagem.

Tentou 
A deputada Perpétua Almeida

(PCdoB) – que já presidiu a Comissão
em 2012 – propôs emenda ao Acordo,
o que é proibido para textos de acor-
dos internacionais. 

Batendo no peito
A conquista na pauta é capitalizada

principalmente pelo deputado Eduardo
Bolsonaro (PSL-SP), filho do presiden-
te. A comunidade judaica no País acom-
panha a pauta. 

Lá e cá
A oposição ao Governo também não

concordou em cravar oficialmente que o
Hamas é uma organização terrorista,
como reconhecida em outros países. 

Gêneros
Ativista da bandeira gay, o deputa-

do David Miranda (PSOL-RJ) foi cobra-
do por Van Hatten (NOVO-RS) por não
condenar violações dos direitos hu-
manos na Palestina contra homosse-
xuais. Saiu-se pela tangente com críti-
ca à privatização da Eletrobras.

Tiro no pé 2
O governador Paulo Câmara recebeu a

vereadora Liana Cirne (PT), agredida por
policiais militares com spray de pimenta
nos olhos no protesto de sábado no Reci-
fe. Ela lhe entregou uma representação
contra a ação dos PMs nas manifestações
anti-Bolsonaro. Para a petista, o gover-
nador é o chefe maior da PM e não  po-
deria ter tomado atitude sem ouvir o co-
mandante da PM. Isso quebrou uma ca-
deia hierárquica.

Carteirada
Mas a vereadora Liana Cisne não é uma

vítima como quer se apresentar. Ela deu uma
“carteirada” com o crachá da Câmara o Ve-
readores contra uma guarnição da PM que
levava um detido para uma delegacia. Dis-
se poucas e boas contra os policiais. 

Fato é que..
..não há dúvidas de que o governador au-

torizou direta ou indiretamente tal operação.
Fez um aceno político para a esquerda, mas
não acompanhou os fatos como deveria. 

Mão dupla
Presidente da Comissão de Direitos Hu-

manos do Senado e aliado do governador,
Humberto Costa (PT) pediu a apuração ri-
gorosa das agressões feitas por integrantes
da PM. A OAB-PE e a Força Sindical também
se manifestaram. Policiais Militares estão
descontentes e no quartel repetem que ‘vai
ter troco’. 

É um circo
A CPI da Pandemia no Senado conti-

nua campanha pura. Opositor e lulista,
Renan Calheiros, relator, só ataques ao
Governo, e quer prender qualquer pre-
posto de Bolsonaro. Senadores da opo-
sição fazem show com script de ‘pega-
dinhas’ para aparecerem nas redes so-
ciais. E nada de investigar também – é
pertinente o pedido – os 18 governado-
res que apelaram ao STF para não serem
interrogados. Qual o medo?

Com posição notória con-
trária ao uso de cloroquina e
hidroxicloroquina como tra-
tamento contra a covid-19, a
médica infectologista e epi-
demiologista Luana Araújo,
que chegou a ser anunciada
em 12 de maio pelo ministro
da Saúde, Marcelo Queiroga,
para assumir o cargo de se-
cretária extraordinária de En-
frentamento à Covid-19, afir-
mou em depoimento à CPI
da Pandemia, nesta quarta-
feira (2), ter sido informada
pelo próprio Queiroga, após
dez dias de trabalho no mi-
nistério, que seu nome não te-
ria aval da Casa Civil.

Graduada na Universida-
de Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ) e epidemiologista mes-
tra em saúde pública pela
Universidade Johns Hopkins,
nos Estados Unidos, a con-
sultora em saúde pública
para organizações interna-
cionais garantiu que não lhe
foi explicado os motivos da
não aprovação de seu nome
para a pasta.

A médica explicou que essa
secretaria faz parte de uma es-
trutura e foi criada para coor-

denar os esforços do governo
federal relativos à pandemia,
auxiliar na interlocução com
estados e municípios, além
de concatenar as sociedades
científicas nacionais e inter-
nacionais no suporte aos es-
forços brasileiros no combate
à covid-19.

“A secretaria tem por ob-
jetivo maior dar agilidade e
precisão às informações sobre
a pandemia para que os ges-
tores tenham condição de li-
dar melhor com o que está
acontecendo. Então, a minha
função e o meu desejo na-
quela secretaria era que ela
funcionasse como um anteci-
pador de problemas.

Ao destacar em sua apre-
sentação que de "ontem para
hoje" 12 grandes aviões lo-
tados caíram no país, em re-
ferência às mortes pela co-
vid-19, Luana enfatizou que
saúde pública é muito mais
que médicos e hospitais, e
que a discussão sobre o que
chamou de “pseudo trata-
mento precoce” é “esdrúxu-
la”. Ela afirmou ainda que
não se pode imputar sofri-
mento e morte a uma popu-

lação para se alcançar a imu-
nidade de rebanho.

Luana negou ter conver-
sado com Queiroga ou qual-
quer outra pessoa no minis-
tério sobre cloroquina e ou-
tros medicamentos.

“Quando eu disse que um
ano atrás nós estávamos na
vanguarda da estupidez mun-
dial, eu infelizmente ainda
mantenho isso em vários as-
pectos, porque nós ainda es-
tamos aqui discutindo uma
coisa que não tem cabimento.
É como se a gente estivesse es-
colhendo de que borda da
Terra plana a gente vai pular,
não tem lógica”, declarou ela,

que, além disso, elogiou o po-
sicionamento do ministro
Queiroga por ter atendido seu
pedido de autonomia.

Questionada pelo relator
da CPI, senador Renan Calhei-
ros (MDB-AL), se haveria rela-
ção entre a sua não nomeação
no ministério e o seu posicio-
namento contrário ao uso des-
ses medicamentos, notoria-
mente defendidos pelo presi-
dente Jair Bolsonaro, Luana
disse que, “se isso aconteceu, é
extremamente lamentável, trá-
gico” e que há no país uma "po-
litização criminosa".

“Eu abri mão de muitas
coisas pela chance de ajudar

o meu país. Não precisava
ter feito isso. Os senhores [se-
nadores] acham que as pes-
soas, de fato, que têm inte-
resse em ajudar o país e têm
competência para fazer isso,
neste momento, se sentem
muito compelidas a aceitar
esse desafio? Não se sentem.
Então, infelizmente, a gente
está perdendo.

A médica, que disse sofrer
diversas ameaças, afirmou
haver estudos randomizados
e controlados que mostram
aumento de mortalidade com
o uso de cloroquina e hidro-
xicloroquina no tratamento
da covid-19. 

Médica infectologista, Luana Araújo
chegou a assumir secretária ex-
traordinária de Enfrentamento à Co-
vid-19 no Ministério da Saúde, mas
nomeação foi vetada

Cadastro deve ser feito pelo app Prefeitura 24hs

Luana Araújo criticou a recomendação de fármacos sem comprovação científica

A Prefeitura de Goiânia disponibiliza, por meio da Cen-
tral de Interpretação de Libras (CIL), um link de atendi-
mentos por videochamada para apoiar pessoas surdas no
processo de vacinação contra a Covid-19. Intérpretes de
Libras também poderão acompanhar a pessoa no mo-
mento da imunização.

O atendimento é feito pelo link https://meet.goo-
gle.com/vfg-rtfp-pny , de segunda à sexta-feira, das
8 horas às 17 horas. A iniciativa é uma parceria da
Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e Secretaria
de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas
(SMSHPA).

“Essa ação visa apoiar os surdos no processo de va-
cinação contra a Covid-19”, esclarece o prefeito Rogério
Cruz. Ele destaca que mais uma vez Goiânia inova e ofe-
rece acolhimento aos que mais precisam. Vale lembrar
que a lei que obriga a tradução em libras de todos os even-
tos da prefeitura é de autoria de Rogério Cruz, durante
sua passagem pela Câmara Municipal.

Para se vacinar, é preciso se cadastrar pelo aplica-
tivo “Prefeitura 24horas” e agendar o local, dia e horá-
rio da aplicação. O app está disponível para smartphones
Android e iOS.

Goiânia lança
campanha para
auxiliar pessoas
surdas na
vacinação

Médica compara discussão da
cloroquina com a Terra plana
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Victor Pimenta

O Goiás apresentou de for-
ma oficial na tarde desta quar-
ta-feira (02), seu mais novo re-
forço visando a sequência do
Campeonato Brasileiro da Série
B. Trata-se do experiente Apo-
di, que chega ao clube com
um vasto currículo, inúmeros
títulos e muita experiência na
bagagem. Recentemente ele
estava na Ponte Preta.

Das quinze contratações
que o Goiás já fez na tempo-
rada, o lateral-direito Apodi é
o reforço mais experiente e
espera que isso conte para
que ele e os demais jogadores
com mais rodagem possam
ajudar os jovens nos momen-
tos mais difíceis no decorrer
da competição.

“Essa experiência ela é im-
portante. Nós temos jogado-
res jovens, assim como temos
jogadores já experientes. Em
momentos difíceis, é onde os jo-
gadores com uma certa baga-
gem, com mais liderança po-
dem passar um pouco mais de
tranquilidade para que venha
ter o equilíbrio e consiga nos-
sos objetivos dentro da tem-
porada. Quando tivermos os

momentos difíceis, podemos
estar ajudando tanto dentro,
quanto fora ao grupo e pas-
sarmos um pouco mais de tran-
quilidade”, disse Apodi.

O jogador de 34 anos chega
ao clube com um currículo re-
pleto de conquistas coletivas e
individuais por onde passou.
Apodi espera corresponder
dentro de campo toda a ex-
pectativa criada pelo torcedor
e honrar as cores do clube
para que o Goiás retorne a Sé-
rie A no próximo ano.

“A expectativa é sempre
alta quando se veste a camisa
de uma grande instituição
como o Goiás. Essa responsa-
bilidade é grande, não só mi-

nha, como de todos né e o que
eu posso falar é que eu vou me
entregar o máximo para poder
retribuir essa expectativa e
ajudar o grupo e a equipe a
voltar onde ele merece, que é
a primeira divisão. Se surge
dúvidas, com empenho e de-
dicação de todos, vamos dar
alegria a nosso torcedor”, res-
saltou o lateral.

A disputa pela posição na
lateral-direita que Apodi terá
pela frente no Goiás será com
Ivan, jogador contratado no
início da temporada, mas que
não agradou ao treinador.
Com isso, o recém-chegado,
que já foi regularizado, já
pode estrear nesta sexta-feira,

diante do Confiança.
“Se eu for escolhido para es-

tar dentro de campo, eu vou
procurar dar o meu melhor
como sempre fiz. Meu jogo
sempre foi de intensidade e de
entrega e sem sombra de dú-
vidas caso eu esteja em campo,
sendo desde o início ou en-
trando no jogo, procurarei fa-
zer o meu melhor”, pontuou o
jogador esmeraldino.

Reforços chegando
Após o vice-campeonato

da Série A-2 do Paulista pelo
Água Santa, o meia Luan
Dias e o atacante Dadá Bel-
monte já estão em Goiânia
para acertar os últimos de-

talhes com a diretoria es-
meraldina antes da assina-
tura de contrato. 

O meia Luan Dias foi eleito
o craque do campeonato, en-
quanto Dadá foi o artilheiro da
competição com sete gols mar-
cados. Ambos marcaram pre-
sença na seleção da Série A-2. Os
dois já foram regularizados no
BID (Boletim Informativo Diá-
rio) e podem ser opções para o
treinador Pintado.

Além deles, o técnico tam-
bém pode promover as es-
treias do volante Rezende e do
atacante Éverton Brito, que
chegam de empréstimo e já fo-
ram regularizados. (Especial
para O Hoje)

Apodi é
apresentado, mas
jogador levanta
dúvidas sobre
estreia sexta: “Se
eu for escolhido
para estar em
campo”

Depois de sete jogos sem
perder, o Vila Nova voltou a ser
derrotado na temporada. Na úl-
tima terça-feira (1), o time co-
mandado pelo técnico Wag-
ner Lopes não aproveitou o
mando de campo e viu o Bahia
triunfar por 1 a 0, com gol de
Rodriguinho, em pleno Estádio
Onésio Brasileiro Alvarenga,
pelo jogo de ida da terceira fase
da Copa do Brasil.

Apesar de começar o con-
fronto em desvantagem no
placar, o volante Dudu, em
entrevista ao SporTV, afir-
mou que o Tigre tem condi-
ções de, mesmo fora de casa,
reverter o resultado negativo
diante do Tricolor Baiano e
avançar às oitavas de final do
torneio nacional. 

“Nós sabíamos que en-
frentaríamos uma grande

equipe, com grandes jogadores
e que é bem competitiva. In-
felizmente, iniciamos o se-
gundo tempo tomando o gol.
Mas sabemos que o jogo ainda
está em aberto. Perdemos a in-
vencibilidade, e, agora, é tra-
balhar durante a semana. An-
tes, temos um compromisso
pela Série B (fora de casa,
diante do Avaí). Mas vamos
trabalhar para fazer um gran-
de jogo lá na Bahia e reverter
esse resultado negativo que ti-
vemos em casa”, disse Dudu ao
SporTV após o fim da partida.

Wagner Lopes
Já o comandante colorado

também lembrou que passa-
ram-se apenas os primeiros 90
minutos do confronto, mas la-
mentou a falta de capricho na
hora das finalizações de seus

comandados diante dos baia-
nos. Para Wagner Lopes, é ne-
cessário que seus atletas che-
guem mais à área adversária e
finalizem melhor as jogadas.

“Acabaram apenas os pri-
meiros 90 minutos. Ainda tem
mais 90 (na Bahia). É levantar
a cabeça e se preparar. Antes
disso, temos um jogo difícil
contra o Avaí, pelo Campeona-
to Brasileiro. Mas nós precisa-
mos pisar na área com mais
gente, finalizar melhor, ter um
pouquinho mais de capricho
para fazer os gols. Nós criamos
contra o Bahia. Tivemos bola na
trave, várias bolas atravessan-
do a área. Apesar da derrota,
teve coisa boa também. Mas
acho que deveríamos ter sido
mais efetivos”, analisou o trei-
nador vilanovense. (Breno Mo-
desto, especial para O Hoje)

Lateral chega como o reforço mais experiente na temporada e espera ajudar seus companheiros e corresponder dentro de campo

Dudu acredita que o Tigre reverterá o resultado negativo

O Spezia anunciou na
manhã desta quarta-feira
(02), que exercerá a cláusu-
la de opção de compra do
volante Léo Sena, junto ao
Atlético Mineiro. O valor
em questão é de 1,3 mi-
lhões de euros (R$ 8 mi-
lhões de reais) e o Goiás
possui 20% do passe do atle-
ta, além de receber tam-
bém o mecanismo de soli-
dariedade.

Vindo do Rio Claro-SP, o
volante chegou ao Goiás em
2015 para integrar as cate-
gorias de base, mas logo foi
promovido ao profissional,
onde permaneceu de 2016 a
2020. Com isso, o time es-
meraldino tem uma por-
centagem em relação ao
mecanismo de solidarieda-
de de FIFA, além de seus
20% dos direitos econômi-
cos do atleta, que ficaram
quando negociaram com o
Atlético Mineiro no meio
da última temporada, quan-
do foi vendido ao galo por
R$ 4 milhões de reais.

Sem muito espaço no
Atlético Mineiro, o jovem
Léo Sena foi emprestado
ao Spezia, clube recém-pro-
movido na Itália e garantiu
sua permanência na elite
para a próxima temporada.
Suas boas atuações fizeram
com que o clube exercesse
a opção de compra no joga-
dor que tinha o passe esti-
pulado em 2,5 milhões de
euros, mas o clube aceitou
negociar por 1,3 milhões
de euros por 90% dos seus

direitos econômicos. Em
contato com o jornal OHoje,
seu empresário confirmou
os valores da negociação. 

Com isso o Goiás que
além do mecanismo de so-
lidariedade, tinha 20% do
passe do atleta, irá receber
1,8 milhões de reais.

Eurocopa
O Goiás terá um repre-

sentante na principal com-
petição continental europeia.
O jogador em questão não
pertence ao clube esmeral-
dino, mas sim é um jogador
revelado no clube esmeral-
dino o qual recentemente
se naturalizou italiano.

O zagueiro Rafael Tolói
que passou pelo processo
de naturalização recente-
mente, participou de al-
guns amistosos da Itália
antes de ser convocado por
Roberto Mancini para de-
fender as cores da Azurra.
Ele será o camisa vinte e
cinco. (Victor Pimenta, es-
pecial para O Hoje)

Léo Sena é negociado
na Itália e Goiás
fatura bolada

CONEXÃO ESMERALDINA

Dudu crê em classificação
mesmo após derrota

VILA NOVA

Rosiron Rodrigues / Goiás EC

RefoRço pronto para jogo?

Heber Gomes

O clube aceitou
negociar por
1,3 milhões de
euros por 90%
dos seus
direitos
econômicos



GOIANÉSIA

No próxima sábado (5), às
15h30, o Goianésia iniciará sua
caminhada na Série D do Cam-
peonato Brasileiro. Fora de
casa, a equipe comandada pelo
técnico Ariel Mamede enfren-
tará o Brasiliense, que eliminou
o Real Ariquemes na primeira
fase da competição nacional e
se juntou às outras sete equipes
que já faziam parte do Grupo
A5 do torneio. 

Sem titubear, o comandan-
te do Azulão do Valen não es-
conde que sua preferência era
para que os candangos avan-
çassem e entrassem na chave
do time do Vale do São Patrício.
Segundo Ariel, a presença do
Jacaré, apontado sempre como
um dos favoritos ao acesso à
Terceirona, dá ainda mais vi-
sibilidade ao campeonato.

“Apesar da grandeza do
Brasiliense e tudo mais, a nos-

sa preferência era tê-lo como
adversário, para valorizar o
grupo. Eles têm um jogo mais
bem jogado e estão mais pró-
ximos (geograficamente) de
nós Eles vão aumentar a visi-
bilidade da competição e a di-
ficuldade do grupo.  Por sa-
bermos da grandeza deles  e
pelo fato de ainda estarem in-
victos na temporada de 2021,
vamos até lá (Taguatinga), com
humildade, para tentarmos a
vitória e buscar nossa classi-
ficação o quanto antes”, ana-
lisou Ariel Mamede.

Treinando desde o dia 17 de
maio, o Goianésia realizou ape-
nas um teste no período pré-Sé-
rie D. No último domingo (30),
o Azulão derrotou o sub-23 do
Vila Nova por 2 a 0. Apesar
disso, Ariel mostra satisfação
com o trabalho e pretende rea-
lizar os últimos ajustes até sex-

ta (4), na véspera do jogo.
“Apesar do pouco tempo

de preparação, foi um jogo
muito bom. O time está muito
aplicado. Conseguimos colo-
car alguma coisa dos treina-
mentos neste jogo (diante do
time sub-23 do Vila Nova)  Fi-
quei feliz por ter recebido mais
reforços para trabalhar. Agora,
entramos na reta final da nos-
sa preparação. Saio satisfeito
com o resultado e com o de-
sempenho, mas sabendo que
nós ainda temos muitas coisas
para evoluir. Precisamos co-
meçar a competição com o pé
direito O Brasiliense é um ad-
versário difícil, mas, nesse res-
tante de semana, vamos tentar
ajustar o que ainda falta, para
irmos lá (no Serejão) e buscar
a vitória”, finalizou Ariel Ma-
mede. (Breno Modesto, espe-
cial para O Hoje)
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Apesar da força do adversário, Ariel Mamede mira a vitória do Azulão do Vale em Brasília

Adria Lima/Goianésia EC

Após bater na trave pelo
acesso para a Série C na úl-
tima temporada, a Apare-
cidense está de volta à
quarta divisão e estreia
neste fim de semana. O Ca-
maleão vai enfrentar o
Nova Mutum-MT neste do-
mingo (6), às 16h (horário
de Brasília), no estádio An-
nibal Batista de Toledo, mas
vai ter uma dificuldade
maior do que em 2020: o
aporte financeiro. 

Com menor investimen-
to em relação aos patroci-
nadores e apoio da Prefei-
tura de Aparecida, o clube
perdeu 14 jogadores após o
término do Campeonato
Goiano. Após a eliminação
na semifinal para o Vila
Nova, os seguintes atletas se
despediram: Alex Henri-
que, Albano, Tony, Was-
hington, Alisson Taddei,
Raphael Soares, Bessa, Re-
nato, Ricardo Lima, Cardo-
so, Lorenzi, Uederson, Mat-
heus Barros e Vitinho.

“Teoricamente a nossa
chave é a mais difícil, na mi-
nha opinião. Gama e Brasi-
liense eles investem bas-
tante, são times com grande
poder financeiro e que mon-
tam times com muita quali-
dade. Acredito que isso dei-
xa o grupo mais forte na teo-
ria, no ano passado foi atí-
pico, muito equilibrado e
neste ano acho que várias
equipes vem com poder fi-
nanceiro menor, inclusive a
Aparecidense”, destacou

Thiago Carvalho, treinador
da Aparecidense.

As principais ausências
foram Albano e Alex Henri-
que, que deixaram o clube
para disputar a Série B, pelo
Goiás e Confiança-SE res-
pectivamente. Para refor-
mular o elenco, a Apareci-
dense acertou a chegada de
13 jogadores: Weverton,
Márcio Vitor, Rafael Goia-
no, Rodrigues, Da Silva, Van-
derley, Filipe Trindade, Da-
vid, Marinho, Elias, Caio Mas-
carenhas, Leo Teles e Lelo.

“Vamos começar o cam-
peonato com um pouco
mais de dificuldade e isso
pode trazer um início com-
plicado, mas espero que a
gente com o trabalho pos-
samos chegar forte, montar
um time competitivo e al-
mejar esse acesso. Ainda é
um processo de reformula-
ção, estamos correndo con-
tra o tempo para evoluir o
mais rápido possível, todos
os jogadores chegando pos-
sam entender a maneira
que eu gosto de jogar e acre-
dito bastante que isso vá
acontecer”, completou Thia-
go Carvalho.

No grupo A5 estão as se-
guintes equipes: Apareci-
dense, Brasiliense, Gama,
Goianésia, Jaraguá, Nova
Mutum-MT, Porto Velho-RO
e União-MT. Na primeira
fase avançam quatro equi-
pes para a fase de mata-
mata. (Felipe André, espe-
cial para O Hoje)

Com reformulação no
elenco, Aparecidense se
prepara para a Série D

QUARTA DIVISÃO

Felipe André

Dois jogos e duas vitórias, as-
sim foi o saldo do Atlético Goia-
niense contra o Corinthians em
São Paulo. Após o triunfo pela
Série A, o rubro-negro voltou a
bater o time paulista, mas des-
ta vez pelo jogo de ida da ter-
ceira fase da Copa do Brasil na
noite de ontem na Neo Quími-
ca Arena. Os goianos vence-
ram por 2 a 0, com gols de Ro-
nald e João Paulo, e podem até
perder por um gol de diferença
na próxima semana, no estádio
Antônio Accioly, que mesmo
assim estará classificado para as
oitavas de final.

“O Atlético fez um bom pri-
meiro tempo, conseguiu montar
uma vantagem de dois gols até
o intervalo. No começo do se-
gundo tempo o Corinthians pres-
sionou, mas nos portamos mui-
to bem. Eles possuem experiên-
cia e qualidade, mas depois da
expulsão do Fágner ficamos
mais com a bola. O jogo foi fi-
cando perigoso mesmo com um
a mais, se a gente se lançasse de
qualquer maneira poderíamos
sofrer o gol. Depois da expulsão
tivemos duas chances claras,
com o Pablo Dyego e o Lucão. Os
jogadores estão de parabéns
pela entrega e tudo o que pro-
duziram”, avaliou Eduardo Bar-
roca após a partida. 

Dias após se enfrentarem, o
Atlético-GO manteve o mesmo
titular, enquanto Sylvinho tes-
tou Araos entre quem iniciava
a partida, uma tentativa de
pôr os mandantes mais ofen-
sivos. Antes dos dez minutos, os
visitantes chegaram em duas

oportunidades, ambas com Zé
Roberto, na primeira o cen-
troavante finalizou por cima do
gol de Cássio, e na segunda
acertou o zagueiro Gil.

Foi então que Ronald en-
trou em ação. João Paulo rece-
beu no meio-campo e entreli-
nhas acionou Dudu pelo lado di-
reito, o lateral com muito espa-
ço cruzou na pequena área e o
jovem atacante de 19 anos apa-
receu para marcar o primeiro
gol dele como profissional. O jo-
gador que está na mira do fu-
tebol português foi destaque
no Campeonato Goiano pelo
Grêmio Anápolis, retornou, foi
titular na Série A e balançou as
redes no segundo jogo.

Com a vantagem no placar,
o Atlético-GO então se posicio-
nou para jogar do jeito que
gosta, atraindo o adversário e
utilizando a rápida transição
que já é arma desde 2019. Raul
Gustavo apareceu no campo de
ataque e tentou finalizar e acer-
tou a marcação, Ronald foi
acionado pela direita e tocou
para João Paulo, o meia então
bateu na saída de Cássio e am-
pliou o resultado na Neo Quí-
mica Arena. Ainda na primeira
etapa, o jovem atacante sentiu
o adutor e precisou deixar o
gramado. Será reavaliado no
desembarque em Goiânia.

O Corinthians então se man-
dou para o ataque, mas só levou
perigo em uma ocasião, quando
Araos apareceu livre na peque-
na área e cabeceou, mas Fer-
nando Miguel mandou para es-
canteio. Com dificuldade no se-
tor ofensivo, os mandantes fo-
ram para o intervalo sabendo da

necessidade de ao menos des-
contar, para o prejuízo ser me-
nor para a decisão que aconte-
ce na próxima semana.

Na volta para o segundo
tempo, a proposta do jogo per-
maneceu a mesma dos últi-
mos minutos da primeira eta-
pa. O Corinthians aumentou a
posse de bola, mas teve pela
frente a defesa atleticana. Bar-
roca pediu para o rubro-negro
manter a posse de bola, mas
conforme o tempo passava, os
mandantes dominava essa es-
tatística, mas sem conseguir
levar perigo aos goianos. 

Fágner e Zé Roberto já ha-
viam se desentendido no pri-
meiro tempo e cada um rece-
beu um amarelo. Na segunda
etapa, o lateral corintiano fez
outra falta dura no atacante,
em uma tentativa de contra-
ataque do rubro-negro e en-
tão recebeu o segundo ama-
relo do árbitro Braulio da Sil-
va Machado e consequente-
mente foi expulso.

O Corinthians entrou dimi-

nuiu o ritmo e o Atlético Goia-
niense com a troca de passes se-
gurou o resultado sem tomar
sustos. O rubro-negro em de-
terminados momentos acele-
rou e encontrou espaços na zaga
paulista, mas Pablo Dyego des-
perdiçou grande oportunidade
cara a cara com Cássio e na se-
quência, Lucão cabeceou e acer-
tou o travessão. Com o controle,

os goianos apenas administra-
ram o restante da partida.

As duas equipes voltam a se
enfrentar na próxima semana.
O segundo jogo e que define
quem vai avançar para às oi-
tavas de final, acontece na pró-
xima quarta-feira (9), às 21h30
(horário de Brasília), no estádio
Antônio Accioly. (Especial
para O Hoje)

Assim como aconteceu na Série A, Atlé-
tico Goianiense vence o Corinthians,
em São Paulo e abre vantagem na ter-
ceira fase da Copa do Brasil

Dois Jogos e duas vitórias

Willian Maranhão sendo marcado por Camacho e Luan, durante a vitória do Atlético-GO 

Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Treinador espera que Goianésia
inicie Série D com o pé direito

Data: 2 de junho, 2021; Horário: 21h30 (de Brasília); Local: Neo
Química arena, em São Paulo-SP; Árbitro: Braulio da Silva Ma-
chado (Fifa/SC); Assistentes: henrique Neu Ribeiro (SC) e alex
dos Santos (SC); Gols: Ronald e João Paulo (aCG); Cartão ver-
melho: Fágner (SCCP)

TÉCNiCa

Corinthians: Cássio; Fágner,
Gil, Raul Gustavo e Lucas Pi-
ton; Camacho (Gabriel), Ra-
miro (Roni) e angelo araos
(Jô); Mateus Vital (Bruno
Méndez), Gustavo Silva e
Luan (Léo Natel). 
Técnico: Sylvinho

Atlético-GO: Fernando Mi-
guel; Dudu (Matheus oliveira),
Nathan, Éder e igor Cariús;
Willian Maranhão, Marlon
Freitas e João Paulo; Ronald
(arnaldo), Natanael (Pablo
Dyego) e Zé Roberto (Lucão).
Técnico: eduardo Barroca

Corinthians 0x2 Atlético-GO
(Copa do Brasil)
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João Paulo Alexandre

O uso do estacionamento
rotativo pago, a chamada
Área Azul, caiu 52% em 2020,
segundo a Secretaria Munici-
pal de Mobilidade (SMM). Pre-
sente nos setores Central e
Campinas, as vendas dos car-
tões despencaram no ano pas-
sado passando de 73.360 blo-
cos vendidos em 2019 para
34.826 no ano passado.

Consequentemente, a ar-
recadação da prefeitura com
a venda dos cartões também
diminuiu de quase R$ 1,3 mi-
lhão em 2019 para R$ 621 mil
no ano passado, somados os
dois pontos. O grupo técnico
da SMM culpa a pandemia
do novo coronavírus - que le-
vou ao fechamento de co-
mércios - e, no caso do Centro,
as obras do BRT, que já so-
mam mais de três anos ainda
sem término, e recapeamen-
to de ruas de Campinas.

A gerente de fiscalização
de trânsito da pasta, Mariuza
Francisca Cardoso, destaca que
em abril do ano passado, o
programa não funcionou du-
rante todo o mês; março e
maio foram mais da metade do
mês sem o programa de esta-
cionamento rotativo. Conse-
quentemente, a quantidade de
infrações caíram: 10.899 em
2019  para 4.951 em 2020.

Os números mostram o im-
pacto negativo da utilização e
arrecadação do serviço. Cam-
pinas foi o setor com a maior
redução nas vendas, regis-

trando 56,55% a menos em
números de talões vendidos. A
situação não foi muito dife-
rente no Centro da Capital,
que diminuiu em 49,24% a
quantidade de blocos vendidos.

Goiânia conta com 3.678
vagas de Área Azul. A maior
parte fica em Campinas (1.979),
mas o problema de arrecada-
ção com esses espaços não é
algo relativo com a pandemia
se notarmos as vendas. Em
2017, a arrecadação foi de R$
829 mil. Em 2018, houve queda
de 26% e gerou R$ 605 mil aos
cofres públicos. O ano de 2019
também foi de retração de
5,9% e terminou com arreca-
dação de 569 mil. 

O Centro conta com 1.699
vagas. Elas também sofreram
queda na arrecadação: Em
2017 foi de R$ 924 mil; em
2018 foi de R$ 788 mil e 2019 fe-
chou em R$ 721 mil.

Modernização
Mariuza destaca que há a

expectativa de mudanças
dessas áreas em Goiânia,
principalmente de torná-las
mais tecnológicas para faci-
litar ao usuário o pagamen-
to e até mesmo o encontro de
vagas disponíveis na região.
“Atualmente contamos com
um talão físico que é dividi-
do entre uma e duas horas. A
nossa expectativa é mandar

tudo por meio eletrônico. Es-
peramos que até o final do
ano estejamos iniciando esse
processo”, conta.

A gerente destaca que a
nova gestão faz uma análise do
decreto que foi publicado por
Iris Rezende e que foi baseado
em um estudo técnico para
apresentar mudanças na área.
“Estamos nos baseando em al-
gumas capitais onde esse sis-
tema já é implantado e que o
aplicativo é mais moderno e
que tornou todo esse processo
mais simples. Para se ter uma
ideia, isso facilitará até o nos-
so trabalho de fiscalização e de
liberação de vagas para moto-
ristas da região”, pontua.

Mariuza reforça que todo
o estudo que foi feito na ges-
tão passada será aproveitado,
mas que passará por atuali-
zações já que acredita ter tec-
nologias mais eficazes em re-
lação ao modelo que foi esco-
lhido. No decreto de feverei-
ro de 2020, o então secretário
Fernando Santana definiu o
uso de estacionamento digital
e com uso de terminais de au-
toatendimento multivagas
para a Área Azul. Dessa for-
ma, o motorista poderia com-
prar os bilhetes em terminais
dispostos nas ruas - que fica-
riam entre 50 ou 100 metros
- para acionar e pagar pelo
uso da vaga. O pagamento se-
ria feito por celular, cartão
eletrônico ou dinheiro.

A expectativa é passar todo
o comando da Área Azul para
uma empresa particular. A
concessão valerá por 10 anos
e pode ser renovada pelo mes-
mo tempo. Atualmente, os va-
lores são de R$ 1,50 para uma
hora de permanência e R$
2,50 para o dobro desse tempo.
Diante desse estudo, a expec-
tativa é que mais setores ga-
nhem o programa como Re-
canto do Bosque, Vila Finso-
cial, Jardim Nova Esperança,
Residencial Eldorado, Setor
Novo Horizonte, Setor Mare-
chal Rondon, Setor Centro
Oeste, Coimbra, Bueno, Oeste,
Marista, Aeroporto, Sul, Pedro
Ludovico, Jardim Goiás, Alto
da Glória, Água Branca, Les-
te Universitário, Vila Nova,
Norte Ferroviário.

O projeto de instalação de
parquímetros eletrônicos
para controle de vagas de es-
tacionamento em Goiânia está
concluído desde 2019, mas
toda a discussão para a im-
plementação vem desde 2004.
À época, o Hoje divulgou que
a Associação Comercial de In-
dústrias e Serviços do Estado
de Goiás (Acieg) entendia que
a questão do estacionamento
é um dos principais proble-
mas para os comerciantes que
têm lojas instaladas em ruas,
principalmente no setor Cen-
tral e Campinas.

A comerciante Jéssica Lel-
lis, que é proprietária de uma

loja na Rua 44 do Centro,
afirmou à época que os com-
pradores poderiam sofrer
com a dificuldade de encon-
trar vagas para estaciona-
mento. Jéssica aponta que
essa dificuldade é um dos
principais problemas para os
lojistas da Rua 44. A situação
na região, entretanto, conti-
nua nos dias atuais.

“A falta de vagas para es-
tacionar carros no Centro é
um dos maiores problemas
para os comerciantes daqui.
Os próprios compradores de
Goiânia preferem pagar mais
caro em roupas de outros lu-
gares do que virem para 44

por causa da falta de esta-
cionamento”, disse a lojista.
Ela destacou que muitas pes-
soas pagavam para utilizar as
vagas de estacionamento do
shopping da região, mas o
custo da vaga fica muito one-
roso para quem passa o dia
fazendo compras na Rua 44,
como é o caso de pessoas
que compram peças para
fins de revenda.

“Muitas pessoas usam o
estacionamento do Araguaia
Shopping para comprar rou-
pas aqui, mas também fica
muito caro para quem passa o
dia fazendo compras. Dia de
semana é mais fácil porque

tem o espaço da Feira Hippie
que é utilizado como estacio-
namento”. Para Lellis, a ques-
tão da falta de vagas de esta-
cionamento na região só me-
lhoraria com a ampliação das
vagas da Área Azul, em con-
junto com a fiscalização do po-
der público.

“Só vai melhorar [a ques-
tão do estacionamento] se co-
locarem mais vagas na Área
Azul. Porém, deve ter uma
fiscalização diária para con-
seguir monitorar esses veícu-
los. Porque se faltar fiscaliza-
ção não vai adiantar nada.
Os vendedores ambulantes
da região ficam 24 horas com

os carros estacionados, ocu-
pando as vagas para vende-
rem suas mercadorias”, de-
nuncia Jéssica. Ela ainda afir-
ma que não vê ação de fiscais
da SMT na região.

O comerciante Mihran
Merzian, membro da Acieg,
possui estabelecimento co-
mercial na Rua 8, no setor
Central, e concordava com a
instalação dos parquímetros.
“Eu concordo com o uso do
parquímetro eletrônico. Acho
que é um meio democrático
de controlar as vagas de esta-
cionamento. Todos podem pa-
gar e usar as vagas”. (Especial
para O Hoje)

Arrecadação da prefeitura com a venda de talões também foi impactada nos últimos anos

Projeto de modernização da Área Azul é antigo

O uso da Área Azul caiu 52% em 2020, as vendas dos cartões caíram de 73.360 blocos em 2019 para 34.826 ano passado

Pandemia do novo coronavírus e as obras do BRT, há três anos no Centro, são as causas

Uso da Área Azul em Goiânia
despenca na pandemia  
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Daniell Alves

As cidades turísticas do Estado se dividiram quando
se trata das medidas para impedir o contágio da Covid-
19 neste feriado. Enquanto algumas optam por maior fle-
xibilização, outras endurecem as regras. As medidas le-
vam em conta o cenário epidemiológico de cada muni-
cípio. Em Caldas Novas, a prefeitura decidiu manter o
decreto publicado há 10 dias.

Na cidade, as atividades econômicas estarão abertas
normalmente, inclusive eventos como shows e soleni-
dades. Contudo, todos precisam ser autorizados pelo De-
partamento de Vigilância Sanitária e possuir o alvará de
liberação. Bares e restaurantes podem funcionar até às
2h, com 75% da capacidade. Brinquedotecas também po-
dem atender, desde que respeitem 50% da ocupação.

Já em Pirenópolis, o município ampliou o rigor para fis-
calização ao cumprimento das regras do decreto. A cida-
de não terá ponto facultativo, mas tem expectativa para
receber centenas de turistas nos locais mais conhecidos,
como a Rua do Lazer, onde as pessoas se encontram prin-
cipalmente à noite para jantar. O decreto da cidade esta-
beleceu o toque de recolher de meia noite às 5h.

O funcionamento de bares e restaurantes é permitido
até às 23 horas e capacidade de atendimento limitada a
50%. A fiscalização também será intensifica para impedir
a realização de festas clandestinas, de acordo com a pre-
feitura. A cidade também deve manter a medida de aces-
so nas entradas, exigindo a apresentação de voucher de re-
serva, aferindo a temperatura de todos no carro.

A secretária de turismo de Pirenópolis, Vanessa Leal, in-
forma que será obrigatória a apresentação do bilhete de
reserva, seja para hospedagem ou acesso aos atrativos na-
turais, como as cachoeiras. Após dez dias da visita do tu-
rista, o município irá fazer uma pesquisa por telefone ou
e-mail para que os visitantes respondam três perguntas.
Caso algum deles seja diagnosticado com Covid-19, pro-
fissionais irão rastrear os locais percorridos pela cidade.

Em Rio Quente, o decreto permite atendimento maior
os visitantes, de até 75%. A prefeita do município, Ana Pau-
la Lima, informa que existem menos de 10 casos de pes-
soas com Covid-19 em monitoramento e não vê a neces-
sidade de manter regras mais rígidas. “Mas não estamos
tolerando aglomerações, nem festas clandestinas. Temos
uma parceria com a Polícia Militar para coibir ações fora
das regras atuais de enfrentamento ao vírus”, diz.

Goiânia
Na Capital, a prefeitura de Goiânia decretou ponto fa-

cultativo na sexta-feira (4) em função do feriado de Cor-
pus Christi. Durante o feriado prolongado, haverá altera-
ções no funcionamento dos órgãos municipais e aqueles
considerados essenciais trabalharão em regime de plan-
tão, como serviços de saúde e limpeza pública.

Os casos de urgência e emergência serão atendidos
nas unidades de saúde da Capital que funcionam 24 ho-
ras, conforme classificação de risco e com priorização
das situações mais graves. Já os serviços de varrição, co-
leta de lixo orgânico e seletivo e de resíduos infectantes
seguem sem interrupção, assim como os atendimentos
nos casos de queda de árvores e recolhimento de animais
mortos. A segurança dos prédios e logradouros públicos
do município, como escolas, parques e unidades de saú-
de, também continua sendo realizada pelos agentes da
Guarda Civil Metropolitana de Goiânia (GCM).

Cenário verde
Em Aparecida de Goiânia, o prefeito Gustavo Men-

danha optou pela suspensão do ponto facultativo. Mes-
mo que a cidade não seja considerada um ponto turís-
tico, o prefeito informou que não irá liberar funcioná-
rio público na sexta. A Prefeitura pede que a população
se conscientize acerca dos perigos da Covid-19 e man-
tenha as medidas preventivas nos dias de folga. Entre
elas, evitar aglomerações e festas que são consideradas
hoje pelos especialistas os maiores vetores da doença,
pois os cuidados são mínimos.

Aparecida está hoje no cenário verde, de risco baixo,
do isolamento social intermitente por escalonamento re-
gional das atividades econômicas adotado pela cidade
há quase 100 dias. Neste cenário, que segue Matriz de
Risco que avalia oito pontos incluindo ocupação de lei-
tos de UTI e número de casos ativos, os comércios não
essenciais fecham uma vez por semana, conforme a ma-
crozona em que se encontram e a cada dia, de segunda
a sexta, fecham duas das dez macrozonas da cidade. (Es-
pecial para O Hoje)

Pirenópolis estabeleceu o toque de recolher até às 5h

O Zoológico de Goiânia e
Parque Mutirama irão funcio-
nar normalmente neste feria-
do (3), informa a Agência Mu-
nicipal de Turismo, Eventos e
Lazer (Agetul). O funciona-
mento também segue normal
amanhã (4), sábado e domingo.
Para o presidente da Agetul,
Valdery Jr., a iniciativa de man-
ter os parques aberto é pro-
porcionar mais uma opção de
lazer no feriado.

Ele lembra que o novo de-
creto de nº 3.110, publicado no
dia 29 de maio, reduz o núme-
ro de frequentadores do Zoo-
lógico e Mutirama a 30%, se-
guindo as medidas de preven-
ção ao Coronavírus. Valdery
acrescenta que, desde a rea-
bertura dos dois parques, todos
os protocolos recomendados

pelas autoridades de saúde e da
vigilância sanitária estão sen-
do seguidos, como distancia-
mento de 1,5 m na fila de en-
trada e dentro dos parques,
aferição de temperatura, uso
obrigatório de máscaras e vá-
rios pontos com álcool em gel.

O Zoológico de Goiânia abre
de quarta-feira a domingo das
8h30 às 17 horas. No local, as re-
gras de visitação são as mesmas
aplicadas a qualquer zoológico
e existem para garantir a segu-
rança tanto dos visitantes quan-
to dos animais. Não ultrapassar
as barreiras (cordões de isola-
mento, correntes, telas, cercas)
entre o passeio e recintos. Não
alimentar, tentar entrar em con-
tato físico, gritar ou jogar obje-
tos nos animais. A prefeitura res-
salta que os pais devem sempre

estar atentos para que as crian-
ças cumpram as regras, pois a
melhor forma de ensiná-las é
dando o exemplo.

Já o Parque Mutirama fun-
ciona de quinta-feira a do-
mingo das 10 horas às 16 ho-
ras. Com a capacidade de visi-
tação reduzida, o limite de
pessoas diariamente passa a
ser de 1,8 mil pessoas. De acor-
do com Valdery, todas as pes-
soas terão a temperatura afe-
rida para entrar no local, que
conta com diversos recipientes
com álcool em gel para higie-
nização das mãos. A utilização
constante de máscaras e o res-
peito ao distanciamento so-
cial serão fiscalizados por pro-
fissionais que atuam na área
de lazer. (Daniell Alves, es-
pecial para O Hoje)

Parque Mutirama e Zoológico
funcionam neste feriado

Regras em
cidades turísticas
se dividem 
neste feriado

tRÁPIDAS

Congresso Nacional aprova 
prorrogação da Lei Aldir Blanc

O Congresso Nacional derrubou os vetos
impostos pelo presidente da República a
itens do Projeto de Lei 795/21, do Senado,
que prorrogou até 31 de outubro de 2021 o
prazo final para os municípios usarem os re-
cursos da Lei Aldir Blanc de incentivo à cul-
tura.   Segundo a Articulação Nacional de
Emergência Cultural, o veto presidencial
congelava R$ 770 milhões remanescentes da
Lei Aldir Blanc, cuja utilização foi prorro-
gada para este ano, em razão da derrubada
do veto. Os dispositivos que tiveram os ve-
tos derrubados seguirão para promulgação
e serão publicados como lei. De iniciativa da
deputada Aline Gurgel (Republicanos-AP), a
Lei Aldir Blanc prevê o pagamento do au-

xílio emergencial de R$ 600 à artistas, pro-
dutores culturais e técnicos de cultura. O ob-
jetivo é ajudar profissionais e organiza-
ções culturais que perderam renda em ra-
zão da crise provocada pela pandemia de Co-
vid-19. O auxílio faz parte de um pacote de
R$ 3 bilhões para a área, que serão trans-
feridos da União para estados, Distrito Fe-
deral e municípios. O Poder Executivo jus-
tificou a maior parte dos vetos da Lei Aldir
Blanc com o argumento de que os recursos
extraordinários abertos devem se referir a
gastos do ano passado, o que impediria seu
uso como se fossem do orçamento de 2021
devido ao fim do "Orçamento de guerra"
(Emenda Constitucional 106/20).

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

Jurídica

A Segunda TST conde-
nou a Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos
(ECT) ao pagamento de R$
20 mil de indenização a
um carteiro motorizado
que sofreu 18 assaltos du-
rante o contrato. A Turma
aplicou ao caso a teoria do
risco e concluiu que a res-
ponsabilidade de reparar

os danos decorrentes dos
episódios é da empresa. A
ministra Maria Helena
Mallmann, relatora do re-
curso de revista do carteiro,
observou que se deve ado-
tar, no caso, a chamada
teoria do risco (artigo 927,
parágrafo único, do Código
Civil, que tem orientado a
jurisprudência do TST.

Carteiro deve ser indenizado

Empréstimo 
bancário para índio

A Terceira TST reformou
acórdão do Tribunal de Jus-
tiça de Mato Grosso (TJMT)
que considerou nulo o con-
trato de empréstimo con-
signado firmado entre um
banco e um aposentado ín-
dio analfabeto. Para o TJMT,
embora o contrato tenha
sido assinado por um ter-
ceiro a pedido do analfa-
beto, além de duas teste-

munhas, não havia procu-
ração pública para esse ter-
ceiro. Ao acolher o recurso
especial do banco, a Ter-
ceira Turma entendeu que
foram cumpridos os requi-
sitos do artigo 595 do Códi-
go Civil, sendo dispensável,
nesse caso, a realização do
negócio por instrumento
público ou mediante a ou-
torga de procuração.

2 TSE – Para o ministro
Alexandre de Moraes, inter-
ceptação ambiental sem au-
torização é crime e não deve
ser utilizada como prova, sal-
vo se for para a defesa.

2 STJ – Plano de saúde não
precisa arcar com despesas
de remédio para tratamento
em casa.

2 Só para mulheres - Os
ministros do Supremo Tri-
bunal Federal indicaram três
mulheres advogadas para a
lista tríplice para preenchi-
mento de vaga de juiz subs-
tituto no TSE.

As comarcas goianas e
as unidades judiciárias do
TJGO só retornarão suas
atividades na segunda-fei-
ra (7). Neste período, a
exemplo do que ocorre em
outros feriados, finais de
semana e à noite, a Justiça
Estadual atenderá em regi-
me de plantão em ques-
tões judiciais urgentes.

Em razão do
feriado, TJGO
funcionará
apenas em
regime de
plantão

Tráfico de drogas para uso
próprio deve ser comprovado

A 3ª Turma do TRF1 ne-
gou provimento à apelação
de réu condenado por tráfi-
co internacional de entor-
pecentes, que buscava a des-
classificação do crime de
tráfico transnacional de en-
torpecentes para o crime
de uso próprio, mantendo a
sentença recorrida em todos
os termos. O apelante con-
fessou a compra da droga na
Bolívia para uso pessoal. To-
davia, o juízo sentenciante
considerou a quantidade
apreendida excessiva para
ser considerada para con-

sumo próprio. Em seu voto,
a relatora, desembargadora
federal Maria do Carmo
Cardoso, sustentou que a
desclassificação do delito
de tráfico internacional de
entorpecentes para o de
porte de droga para fins de
consumo próprio exige a
comprovação segura de que
a droga, de fato, destinava-
se a uso próprio, com base
no §2º do art. 28 da Lei
11.343/2006 (conhecida
como Lei Antidrogas) e con-
forme precedentes deste
Regional.



Na semana em que Goiás ul-
trapassa a marca de 17 mil
óbitos em decorrência da Co-
vid-19 – no total são 17.267, se-
gundo dados da Secretaria Es-
tadual de Saúde (SES-GO), as ta-
xas de ocupação dos leitos de
Unidade de Terapia Intensiva
(UTI) e de Enfermarias para o
tratamento se aproximam dos
90%. O número de infecta-
dos chegou a 617.759, sendo
159.542 somente em Goiânia,
onde há 4.920 óbitos confir-
mados.

Também na Capital, a taxa
de ocupação dos leitos de UTI
para tratamento da Covid-19
chegou a 75,98%, segundo bo-
letim divulgado na tarde de
quarta-feira (02). Isso significa
que dos 295 leitos disponibili-
zados, há somente 61 disponí-
veis para internação. 193 estão
ocupados e outros 41 encon-
tram-se bloqueados. Com rela-
ção aos leitos de enfermaria, a
ocupação em Goiânia chegou a
72,33%, com somente 57, dos
234 leitos disponíveis. 149 estão
ocupados e outros 28 encon-
tram-se bloqueados.

Nos hospitais sob gestão es-
tadual, a situação das UTIs é
ainda mais alarmante. A taxa
de ocupação na tarde de ontem
chegou a 87,89%, com somen-

te 70, dos 578 leitos disponíveis.
Segundo dados da SES,  488 lei-
tos estão ocupados e outros
20, bloqueados. Já no caso das
enfermarias, a taxa de ocupa-
ção chegou a 65,76%, o que sif-
nifica 253 leitos disponíveis
entre 739. Estão ocupados 426
e outros 60, estão bloqueados.

Vacinação
Dados divulgados pela Se-

cretaria Estadual de Saúde dão
conta que, até o momento,

Goiás já aplicou 1.450.723 doses
das vacinas contra a Covid-
19.  Com relação à segunda
dose, foram vacinadas 649.932
pessoas, dados que correspon-
dem a 20,39% e 9,14% da po-
pulação imunizada com uma e
duas doses, respectivamente.

Na Capital, que ampliou o
público de vacinação contra a
Covid-19 e atende, hoje (03),
pessoas com 59 anos, além de
trabalhadores dos ensinos
Fundamental e Médio, foram

imunizados com a primeira
dose 411.271 pessoas. Já com
as duas doses, são 211.792
pessoas vacinadas. Os índi-
ces correspondem a 27% e
14% respectivamente, da po-
pulação goianiense imuniza-
da. Nesta nova etapa da vaci-
nação, Goiânia passa a desti-
nar 30% das doses aos grupos
prioritários e 70% para popu-
lação em geral. O primeiro
grupo compreende trabalha-
dores da saúde, da Educação
que atuam na capital e pes-
soas com comorbidades.

Assim como os grupos prio-
ritários, pessoas com 59 anos
também devem agendar seu
atendimento pelo app, evitan-
do aglomerações nos postos. “A
expectativa é de que tenha-
mos aproximadamente 16 mil
pessoas neste grupo. Porém, o
número pode variar, uma vez
que parte desta população
pode ter sido vacinada nos
grupos prioritários”, explica
Grécia Pessoni, diretora de vi-
gilância epidemiológica. 

Com relação às vacinas, o
Estado de Goiás já recebeu
2.861.170 doses de imunizantes,
sendo 1.351.530 da CoronaVac,
1.413.700 da AstraZeneca e
95.940 da Pfizer. (MaiaraDal
Bosco, Especial para O Hoje)

Ocupação de UTIs volta a se aproximar dos 90%
LEITOS
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Maiara Dal Bosco

Segundo dados do Projeto
UTIs Brasileiras, do começo
da pandemia até 26 de maio de
2021, 54% dos pacientes in-
ternados para tratamento de
Covid-19 em Unidades de Te-
rapia Intensiva (UTIs), falece-
ram. Já nos hospitais privados,
a taxa é de 30,4%. Os dados são
de 641 hospitais (398 públicos
e 243 privados) monitorados
pelo Projeto. 

Para o médico infectolo-
gista e professor de Saúde
Pública do Centro Universi-
tário São Camilo, entretanto,
os dados não podem ser com-
parados somente entre si, por-
que frequentemente as UTIs
públicas são quem recebem,
de um modo geral, os pacien-
tes com os casos mais graves
de Covid-19.

“Normalmente, os casos
mais graves tendem a ser trans-
feridos para esses hospitais,
então não podemos olhar so-
mente o desfecho porque eu
avalio qual a gravidade do pa-
ciente que deu entrada na UTI,
se já entrarem muito graves e,
naturalmente, os desfechos se-
rão mais graves”, explica. 

Entretanto, o especialista
alerta que os dados são válidos
para chamar a atenção. “O es-
tudo nos mostra que, que na
melhor das hipóteses, somen-
te 50% das pessoas que vão pra
UTI, sobrevivem, em média,
sendo que eu tenho óbitos en-
tre 50 e 80% em média nas

UTIs do País. É preciso também
levar em conta a entrada dos
pacientes no ambiente hospi-
talar”, destaca.

Para o professor de Saúde
Pública, os dados misturam
pacientes de fases diferentes.
“Por volta de maio e junho do
ano passado as primeiras in-
formações que se sabia dos
países em que apandemia foi
mais rápida, os pacientes evo-
luíam rapidamente pra neces-
sidade de intubação e recebi-
mento de ventilação mecânica,
então tanto é que o mundo se
mobilizou onde os principais
fatores era tentar garantir a
disponibilidade de respirado-
res, foi uma grande crise”.

No segundo semestre, ele
explica que houve um avanço
com a compreensão médica so-
bre o assunto. “Identificou-se,
em primeiro lugar que era
adequado detectar precoce-
mente sinais de insuficiência

respiratória e realizar inter-
venções menos agressiva com
ventilação, utilizando másca-
ras, dispositivos de ventilação
menos invasivos e que dessa
forma muitos casos que pode-
riam evoluir, poderiam ser
adequadamente manejados
em leitos hospitalares, com
manejo de medicação especí-
fica”, pontua. Segundo o in-
fectologista, em julho e agosto
do ano passado, o aprendizado
começou a produzir cerca de
30% de sobrevida a mais nos
leitos de UIT então houve um
progresso nesse manejo que
reduziu a letalidade. 

Já para Renato Grinbaum,
infectologista e docente do
curso de Medicina da Univer-
sidade Cidade de São Paulo
(Unicid), os fatores que levam
à maior taxa de letalidade nos
serviços públicos tem a ver,
inicialmente, com a popula-
ção. "A população que fre-

quenta hospital público muitas
vezes tem mais dificuldade
para acesso e acompanha-
mento médico inicial. Em se-
gundo lugar, muitos hospitais
foram sucateados, tem super-
lotação, falta de equipamento
e de pessoal. Além disso, al-
guns recursos que são inaces-
síveis em termos de serviços
públicos", afirma. 

O médico ressalta que, den-
tro do tratamento hospitalar o
que é mais importante são as
condições físicas e humanas
de trabalho.  Segundo Renato,
as estimativas dão conta que
por um lado a vacinação cres-
ce mas a divergência está no
fato de que a vacinação é len-
ta e existe a chegada de novas
variantes, e com essa impre-
visibilidade é importante que
as autoridades criem uma es-
trutura para atendimento que
possa ser utilizada.(Especial
para O Hoje)

Nos hospitais priva-
dos, 30,4% dos pa-
cientes vieram a óbi-
to. Especialista ex-
plica que os dados
isolados não podem
explicar o cenário

Internos em UTIs públicas
morrem mais que nas privadas 

Dos internos
em UTIs
públicas, 54%
falecem. Já nos
hospitais
privados, a
taxa cai para
30,4%

O número de
infectados
chegou a
617.759, sendo
159.542 em
Goiânia
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O maior navio da Mari-
nha iraniana (Kharg) foi
atingido por um incêndio e
acabou por naufragar hoje
(2) no Golfo de Omã, disse-
ram as autoridades.

A informação foi dada
pelas agências de notícias
Fars e Tasnim e confirmada
pela Marinha.

O navio afundou próxi-
mo ao Porto iraniano de
Jask, a cerca de 1.270 quilô-
metros a sudeste de Teerã,
perto do Estreito de Ormuz.

Imagens publicadas pe-
los meios de comunicação
social iranianos mostram
marinheiros com coletes
salva-vidas abandonando o
navio, quando as chamas  já
atingiam a embarcação.

A televisão estatal e as
agências de notícias referi-
ram-se ao Kharg como um
"navio de treino".

O Kharg é um dos pou-
cos navios da Marinha ira-
niana capaz de reabaste-
cer outras embarcações no
mar, de içar cargas pesadas
e servir de plataforma para
helicópteros. Construído na
Grã-Bretanha e lançado em

1977, entrou na Marinha
iraniana em 1984, após lon-
gas negociações que se se-
guiram à Revolução Islâmi-
ca do Irã de 1979.

Os oficiais iranianos não
informaram a origem do
incêndio a bordo do Kharg.
No entanto, o caso surgiu
após uma série de explosões
desconhecidas que come-
çaram em 2019, visando na-
vios no Golfo de Omã.

A Marinha dos Esta-
dos Unidos acusou o Irã
de ter os navios como
alvo, o que foi negado por
Teerã, embora filmagens
da Marinha dos EUA mos-
trassem membros da
Guarda Revolucionária
Iraniana removendo uma
bomba prestes a explo-
dir em um navio.

Os incidentes ocorre-
ram em meio ao aumento
das tensões entre Was-
hington e Teerã, após o en-
tão presidente norte-ame-
ricano, Donald Trump, ter
retirado unilateralmente
os Estados Unidos do acor-
do nuclear entre o Irã e as
potências mundiais. (ABr)

Maior navio da Marinha iraniana

naufraga no Golfo de Omã

Estudo publicado na re-
vista Nature revelou, pela pri-
meira vez, que pessoas que
contraíram a doença de for-
ma ligeira ou moderada de-
senvolvem uma célula imu-
nológica capaz de produzir
anticorpos contra o SARS-CoV-
2 para o resto da vida.

Uma das observações em
pessoas infectadas pelo SARS-
CoV-2 mostra que o nível de an-
ticorpos – proteínas capazes de
impedir o vírus de infectar as
células – começa a diminuir
após quatro meses. O impor-
tante é perceber se, apesar da
queda de anticorpos, o doente
desenvolveu também uma res-
posta imunológica completa,
que inclui a criação de glóbu-
los brancos capazes de elimi-
nar o vírus, muitos meses e até
anos após a primeira infecção. 

Vários estudos têm indicado
que as pessoas que passam
pela infecção e aquelas que
são vacinadas geram uma res-
posta celular imune que as
protege de reinfecções.

O estudo publicado pela
Nature traz boas notícias. Os
especialistas analisaram 77
doentes que tiveram a doença
de forma ligeira ou moderada
(grupo sobre o qual existiam
dúvidas). Na maioria, eles no-
taram que os anticorpos dimi-
nuem acentuadamente após
quatro meses, mas a redução é
mais lenta e essas moléculas
ainda estão presentes no san-
gue 11 meses após a doença. O
estudo foi o primeiro a anali-
sar a presença de células plas-
máticas de longa vida na me-
dula óssea.

As células plasmáticas são
geradas quando um patógeno
entra no organismo. No caso da
covid-19 é, por exemplo, a pro-
teína S que o vírus usa para in-
fectar as células humanas.

Após a infecção, essas cé-
lulas imunes viajam pela me-

dula óssea, onde permane-
cem em estado latente. Se o ví-
rus reaparecer, as células re-
gressam à corrente sanguí-
nea e começam novamente a
produzir anticorpos. O estudo
mostra que a grande maioria
dos doentes que conseguiram
recolher amostras de medula
óssea – 15 de 18 – gerou célu-
las plasmáticas no sistema
imunológico.

Ali Ellebedy, imunologista
da Escola de Medicina da Uni-
versidade de Washington e
pesquisador principal do estu-
do, destaca, em declarações ao
jornal espanhol El País: “As cé-
lulas plasmáticas podem durar
a vida inteira. Essas células
vão continuar e produzir anti-
corpos para sempre”.

Anticorpos e imunidade
A presença de anticorpos

nem sempre significa que a
pessoa está “imune” à rein-
fecção, embora seja provável
que isso aconteça.

Ellebedy esclarece que se os
anticorpos produzidos por cé-

lulas de longa vida não forem
suficientes, o sistema imuno-
lógico ativa as células B de me-
mória, capazes de produzir
ainda mais anticorpos.

Esse estudo encontrou es-
ses tipos de células em doen-
tes, uma descoberta que é con-
sistente com estudos anterio-
res que sugerem que a imuni-
dade contra o SARS-CoV- 2,
mediada por diferentes tipos
de linfócitos e células do sis-
tema imunológico, provavel-
mente dura anos.

O mesmo ocorre com ou-
tras infecções. Os anticorpos e
células de memória contra o
SARS, um coronavírus que
provocou a morte de pelo me-
nos 800 pessoas no início da
última década, duram pelo
menos 17 anos. Com a varío-
la, mais de 50 anos após a va-
cinação, as pessoas retêm cé-
lulas B capazes de produzir
anticorpos se o vírus reapa-
recer no organismo.

“Essas células continuarão
a produzir anticorpos eter-
namente", acrescenta Ali El-

lebedy ao jornal.
Uma das questões que se co-

loca é se esse tipo de célula do
sistema imunológico é capaz de
neutralizar as novas variantes
que têm surgido. “Tudo de-
pende de quanto muda a se-
quência genética do vírus”,
afirma Ellebedy.

Estudos anteriores mostra-
ram que o sistema imunológi-
co dos infectados e vacinados
neutraliza suavemente as va-
riantes mais graves detectadas
até agora. Existem alguns tipos
de anticorpos que não conse-
guem neutralizar o vírus, mas
o sistema imunológico nunca
aposta tudo numa jogada e
produz anticorpos contra mui-
tas proteínas diferentes do ví-
rus e das células de memória
com as mesmas capacidades,
de modo que é muito difícil
que a variante escape a todas
e, sobretudo, faça alguém
adoecer, a ponto de causar
graves problemas de saúde ou
até a morte.

“É razoável que esse tipo
de célula forneça imunidade

vitalícia”, afirmou Manel
Juan, chefe do serviço de
Imunologia do Hospital Clinic
em Barcelona.

“Essas células de longa vida
são uma ajuda na imunidade
contra outras doenças por mui-
tos anos”, acrescenta.

Terceira dose
Uma das questões que se

coloca é apurar se uma ter-
ceira dose da vacina será real-
mente necessária, conforme
propõem as farmacêuticas.
“Para mim está claro que não
é necessário, assim como não
seria necessário vacinar
quem já teve a doença”, ex-
plicou Manel Juan.

África González e Marcos
López-Hoyos, da Sociedade es-
panhola de Imunologia consi-
deram ser “muito cedo para
pensar em terceira dose”.

“É bem provável que a
proteção pela doença ou pela
vacina seja para toda a vida,
embora seja algo que terá
que ser analisado”, explicou
López-Hoyos. (ABr)

Estudo foi
publicado na
revista Nature

Estudo diz que infectados podem
gerar anticorpos permanentes

Estudos mostram que o sistema imunológico dos infectados e vacinados neutraliza suavemente as variantes mais graves detectadas 

Empresas no Japão se pre-
param para realizar vacina-
ções contra o novo coronaví-
rus em seus escritórios. O go-
verno japonês anunciou que
as imunizações em empresas
e escritórios devem começar
no dia 21 de junho.

O plano foi anunciado nessa
terça-feira (1º), visando a ace-
lerar o ritmo da vacinação. Os
campus universitários também
serão incluídos entre os locais
onde a vacina será aplicada. 

Uma empresa de seguros
informou que pretende usar
seus escritórios em Tóquio e
Osaka para vacinar cerca de 4
mil funcionários em cada ci-
dade, depois de assegurar mé-
dicos e enfermeiros para as
inoculações.

O diretor executivo da em-
presa afirmou que o maior de-
safio é garantir o forneci-
mento de vacinas. Ele disse
que a empresa vai cuidar do
assunto consultando autori-
dades do governo.

Uma fabricante de produtos
eletrônicos pretende vacinar
seus funcionários que traba-
lham em Tóquio e na província
vizinha Kanagawa e planeja fa-
zer com que os médicos da
empresa façam as inoculações
em seus escritórios.

Um empreendimento de
aluguel de escritórios infor-

mou que vai oferecer gratui-
tamente suas salas de reuniões
para empresas, de modo que
elas tenham espaço para vaci-
nar seus funcionários. Acres-
centou que o serviço gratuito é
destinado a pequenas e médias
empresas que não têm ambu-
latórios médicos ou grandes
salas de reuniões. (ABr)

Empresas privadas se preparam
para vacinar no local de trabalho

JAPÃO

Imunizações nesses locais devem começar no próximo dia 21
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Elysia Cardoso

Com o objetivo de estimular
e promover a conscientização
do público em relação aos di-
reitos humanos e a inclusão o
DIGO, Festival Internacional
de Cinema da Diversidade Se-
xual e de Gênero de Goiás, che-
ga a sua 6ª edição. A estreia
ocorre hoje (3), totalmente em
formato on-line, devido a pan-
demia do Coronavírus. O even-
to é pioneiro no centro-oeste
brasileiro, terra do pequi e das
Cavalhadas e é voltado para a
diversidade mundialmente. 

Ao todo serão 41 filmes se-
lecionados pela curadoria. São
cinco mostras competitivas: Na-
cional, Mulheres LGBTI+ no ci-
nema, A pandemia é Política, In-
ternacional e Longas Metra-
gens. Além de uma mostra não
competitiva com sete filmes
premiados pela distribuidora
The Open Reel. Os melhores
filmes escolhidos pelo júri e
público receberão o troféu
DIGO e prêmios de parceiros.

A 6ª edição traz como eixo
central o papel da mulher
LGBTI+ no cinema. O diretor do
festival Cristiano Sousa justifi-
ca esta escolha pelos índices
baixos de representatividade
feminina no cinema nacional:
de acordo com os dados da
Ancine, referentes à produção
de 2018, apenas 20% dos filmes
brasileiros foram dirigidos por
mulheres, 12% tiveram mu-
lheres na direção de fotografia,
e 25% trouxeram mulheres à
frente do roteiro.

Em comunicado à impren-
sa, ele explica: “O empodera-
mento feminino da mulher
LGBTI+ começa no entender do
papel como realizadora, na
luta contra os medos de assu-
mir a própria sexualidade e
também nos âmbitos que ain-
da precisam ser conquistados”.

Nova edição
Assim como na edição an-

terior, o evento é online e gra-
tuito. A intenção é manter o
diálogo e potência do projeto,
seja pela votação do público ou
por interação na plataforma
“Realizar mais uma edição do
DIGO está sendo um desafio,
em meio ao caos que estamos
vivendo tanto político, social e
humanitário. Compreendemos
a necessidade de levar arte e
alento para as pessoas”, diz o
diretor do festival. 

Segundo Cristiano, a grande
novidade desta edição são os we-
binars. Serão oito aulões com
professores e ativistas de reno-
me nacional, que ministraram
aulas sobre politização LGBTI+.
“O objetivo é contribuir para o

poder de fala e de rebate a ig-
norância e ao fascismo. Com
foco em assuntos pertinentes a
todo brasileiro, que deseja
aprender e compreender as di-
versas necessidades da socie-
dade. Humanização, empatia e
amor ao próximo são alguns
dos temas tratados”, explica.

Encontros e teatro
Nesta edição acontecem

dois encontros importantes en-
tre realizadores e produtores.
O primeiro é o III Encontro de
Festivais de Cinema e Mostras
LGBTI+ do Brasil, no próximo
sábado (5) às 15h. O segundo é
o I Encontro de Festivais
LGBTI+ da América Latina e

Caribe que acontece no do-
mingo (6), a partir das 17h.
Ambos serão transmitidos ao
vivo pelo facebook do DIGO.

No sábado (5), às 19h o pú-
blico do festival poderá conferir
‘VerbOverdose’ com Rodrigo Ro-
sado. O espetáculo com duração
de 25 minutos trata-se de uma
leitura dramática pensada para
o formato virtual. É um experi-
mento baseado no conto ‘O Ho-
mem da cabeça de papelão’ de
João do Rio, escrito em 1910 e re-
latos pessoais do processo de
aceitação de ser gay em uma so-
ciedade machista.

‘Porco Espinho’ é um monó-
logo interpretado por Fábia Mi-
rassos. A atriz, em pesquisa so-
bre a solidão da travesti, de-
bruçou-se sobre a metáfora do fi-
lósofo Arthur Schopenhauer
para explorar os dilemas afeti-
vos da convivência humana. Es-
crita pelo dramaturgo Marcelo
Oriani, a peça metragem tem a
duração de 32 minutos e será
exibida no domingo (6) às 21h.
As duas peças serão transmitidas
pelo facebook do festival.

Exposição Presencial &
Online

A exposição ‘Performativi-
dades Drag: as cores e a força da
arte’ de Chris, The Red e Solan-
ge Amarilla poderá ser vista na
Secretaria Municipal de Direitos
Humanos e Políticas Afirmativas
de Goiânia, de segunda a sexta
em horário comercial de 8h às
18h. A exposição pode ser apre-
ciada também pelo site: (per-
formatividadesdrag.com.br). (Es-
pecial para O Hoje) 

SERVIÇO
DIGO – Festival Internacional
de Cinema da Diversidade Se-
xual e de Gênero de Goiás
Quando: a partir de quinta-fei-
ra (3), às 19h.
Onde: (www.digofestival.com.br)
e (www.facebook.com/digofes-
tival)
Gratuito

6ª edição do Festival Internacional de Cinema da Diversidade Sexual e de Gênero de Goiás estreia hoje (3)

Essência

Espaço para a diversidade

Cristiano Sousa é curador 

e diretor de três festivais de cinema

pioneiros no Centro-Oeste do Brasil
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Malhação - sonhos 
heideguer impede Lobão

de ir até o local do encontro
entre Duca e alan. Lobão des-
confia de Nat e apreende o ce-
lular da namorada. Sol finge
para Bárbara que desistiu de
Wallace e dá falsas dicas para
o namoro dos dois. henrique
avisa a Bianca que voltará
para São Paulo e prepara uma
surpresa romântica. Lobão
descobre que Nat é a ex-na-
morada de alan. edgard in-
centiva Lucrécia a contar a
verdade sobre sua doença.

Gênesis
Sara é firme com ismael. o

rei abimeleque se irrita com
omar. Sara manda abraão fa-
zer uma difícil escolha. ismael
culpa Sara pelo seu destino.
abraão encontra o rei. No de-
serto, agar tenta amparar is-
mael.Massá surpreende Rafiq
e seus homens. agar e ismael
são surpreendidos por um
anjo. abraão sela uma aliança
com abimeleque. omar im-
plora o perdão de Leora. Nove
anos depois, abraão é sur-
preendido por Deus. 

a vida da Gente 
alice se desaponta com Cí-

cero por não empregar Rena-
to. Manuela sai de casa. ana
procura Manuela. iná tenta
consolar Manuela. Rodrigo
fala com Lourenço. Vitória avi-
sa a Marcos que Bárbara pas-
sará as férias com ele. Rodri-
go tenta disfarçar o sofri-
mento. Dora fica tensa com a
chegada de Marcos e Bárbara.
ana chega à casa de iná e
pede para conversar com Ma-
nuela.Nanda aconselha Ro-
drigo a procurar Manuela.

Triunfo do amor
Maria Desamparada leva

Fernanda ao orfanato e diz à
madre Regina que sua irmã
quer adotar uma criança.
Fernanda fica fascinada por
uma menina chamada Vitó-
ria. osvaldo conta a Vitória
que tem certeza que ela não
ama heriberto, por isso vai
lutar para reconquistá-la. Vi-
tória diz a Maximiliano que
foi muito feliz com osvaldo,
mas o excesso de trabalho e
a infidelidade fez com que se
afastassem. 

império
ismael aborda Vicente, e

Fernando desiste de se apro-
ximar do cozinheiro. Tuane
discute com elivaldo. Fer-
nando conversa com Cora e
faz pacto com ela. Carmem
reclama por orville perma-
necer no hospital com Julia-
ne. helena cuida de Marta.
amanda provoca Danielle.
Victor pede que seus pais
voltem a morar juntos. João
Lucas pensa em Ísis. Marta
conta para amanda que José
alfredo tem uma amante. 

RESUMO
t

De NoVeLaS

Ficção adolescente
Disney+ investe em produções bra-
sileiras e ‘Disney Tudo igual...SQN’ já
começou a ser produzida

Lanna Oliveira

Com o intuito de ofertar
novas produçõestotalmente
desenvolvidas no Brasil, a
Diney+ acaba de anunciar
que já está em andamento a
nova série da plataforma
‘Disney Tudo igual...SQN’.
Seguindo o compromisso
assumido pela The Walt Dis-
ney CompanyLatinAmeri-
ca de produzir conteúdo de
relevância local para o ser-
viço de streaming em par-
ceria com produtoras da
região e reunindo talen-
tos reconhecidos do país, o
projeto é todo ambientado
no Rio de Janeiro e tem
previsão de ser disponibi-
lizada em 2022.

A produção teen‘Disney
Tudo igual...SQN’ é feita no
padrão de ficção inteira-
mente desenvolvida no Bra-
sil. Na história, uma ado-
lescente e suas melhores
amigas começam um novo
ano do ensino médio com
toda a emoção e entusiasmo
de seus 16 anos, mas verão
sua amizade posta à prova
ao enfrentar os desafios da
idade. A nova série é prota-
gonizada pela atriz Ga-
briellaSaraivah (Juacas, Dis-
ney Channel) e é baseada no
romance infanto-juvenil ‘Na
porta ao lado’, da escritora
brasileira Luly Trigo.

A trama acompanha Ca-
rol (GabriellaSaraivah) em
um momento que passa
por mudanças importan-
tes em sua vida. Por um
lado, deve lidar com o ca-
samento de sua mãe com o
novo namorado e a imi-
nente convivência com o fi-
lho dele. Por outro lado,
inicia seu primeiro namoro
e começa a viver inespera-
das situações com suas ami-
gas de longa data. Assim,
enfrenta desafios típicos
da adolescência, viven-
ciando sentimentos nunca
antes explorados e aprende
que o primeiro passo para
ser feliz é conhecer a si
mesma e respeitar seus
próprios sentimentos.

A garota de 16 anos per-
cebe que o segredo para
ser feliz passa por conhecer
a si mesma e respeitar seus
próprios sentimentos, com
os erros no caminho sendo
fundamentais na trajetó-
ria. Mesmo girando entorno
de uma ficção adolescente,
é possível perceber traços

de uma realidade próxima.
Quem nunca passou por
essa fase de descobertas e
frustrações? Composta por
dez episódios de 30 minu-
tos, a série conta com dire-
ção geral de Juliana Von-
lanten e roteiro de André
Rodrigues e Luly Trigo. 

Com uma trama ágil, for-
te marca visual e o charme
e as paisagens do Rio de Ja-
neiro, onde a série está sen-
do filmada, ‘Disney Tudo
igual...SQN’ é uma história
emocionante repleta de des-
cobertas, sonhos, desilu-
sões, alegrias e, acima de
tudo, amadurecimento. O
elenco da série é formado,
também, pelos atores Ana
Jeckel (Beta), Duda Matte
(Trix), Clara Buarque
(Amanda), Guilhermina Li-
banio (Pri), GuthierrySote-
ro (Bruno), Ronald Sotto
(Bernardo), Daniel Botelho
(Tomás), Kiko Pissolato (Car-
los) e Miá Mello (Beth).

A protagonista Gabriel-
laSaraivah vive atualmente
nos Estados Unidos e veio
para o Brasil especialmen-
te para participar do proje-
to. Na TV, seu último traba-
lho foi na recente versão da
novela Éramos Seis (2019),
da Globo, onde foi a perso-
nagem Inês (Carol Mace-
do) na infância. Ela também
esteve na segunda tempo-
rada de Juacas, do Disney
Channel.Além da comédia
juvenil, outra atração da
lista promete ser a docu-
mental ‘O que Você Não Sa-
bia Sobre o Humor Brasi-
leiro’, uma parceria do hu-
morista Fábio Porchat com
a NationalGeographic.

A Disney+ é um strea-
ming dedicado aos filmes e
programas Disney, Pixar,
Marvel, Star Wars, Natio-
nalGeographic, e muito
mais. A plataforma está dis-
ponível na maioria dos dis-
positivos conectados à In-
ternet e oferece programa-
ção sem comerciais com
uma variedade de longas-
metragens originais, docu-
mentários, live-actions e sé-
ries animadas, e conteúdo
de curta duração. Junto com
o acesso à biblioteca de ci-
nema e televisão da Disney,
o serviço também é o lar de
streaming exclusivo para os
mais recentes lançamentos
da The Walt Disney Studios.
(Lanna Oliveira é estagiá-
ria do jornalO Hoje)

Miá Mello vive Beth, mãe da protagonista Gabriella Saraivah A coluna Estillo voltará a ser publicada neste espaço logo que atravessada a Pandemia do Coronavírus. 

NOTA AO LEITOR
t

Amante dos
livros e da

literatura desde
que foi

alfabetizada, Tai
transmite no

lançamento o
amor pela arte

LIVRARIA
t

Queima, ilumina,
aquece. Mais que
um elemento da na-
tureza, em ‘Lumen
Há’ o fogo possui sig-
nificações que vão
além da percepção
comum. A chama re-
presenta o amor-
próprio que ilumi-
na o processo de au-
toconhecimento e
busca pela essência
de cada um.

A fogueira poé-
tica composta pela
escritora, roteiris-
ta e dramaturga ca-
rioca Tônia Tinoco,
ou Tai, como prefe-
re ser chamada, é
repleta de analo-
gias entre pessoas e
a natureza, duas
paixões da autora.
Se o ser humano é
fogo, os tropeços
da vida são baldes
de água fria que
caem quando me-
nos se espera.

Durante a produção do lan-
çamento, Tai se imaginou sen-
tada ao redor de uma foguei-
ra com leitores ditando poe-
mas de seus corações. É pos-
sível identificar na escrita da
autora referências de Jorge
Amado, Fernando Pessoa, Mia
Couto e Clarice Lispector, no-
mes que a inspiraram ao lon-
go dos 52 anos como leitora.

A obra transborda senti-

mentos e reflexões sobre os
recomeços e renascimentos
que cada fase da vida impõe.
‘Lumen Há’ desperta no leitor
o desejo de conhecer e reen-
contrar-se consigo mesmo.

“- Ei, você!!!... Psiu, tá por
aí?!!! Me ensina a aprender...
Como Almar? Já faz tanto
tempo que lancei minh’alma
ao mar. Até agora nada dela
voltar. A Amar. -Ei você!!!!

Psiu, tá por
aí?!!” (Lúmen
Há, pg. 17)

A m a n t e
dos livros e da
literatura des-
de que foi al-
fabetizada, Tai
transmite no
lançamento o
amor pela arte
ao mesmo
tempo que de-
monstra a pai-
xão pela es-
sência de cada
ser. A primeira
poesia foi es-
crita aos nove
anos e, desde
então, constrói
sua trajetória
de poetisa.

A autora
Apaixona-

da por livros,
pessoas, ami-
zades, cultura
e natureza, Tai
descobriu-se

poeta aos nove anos quando
olhou para o céu azul e se
sentiu tocada pelo divino.
Seu amor pela arte trans-
borda para o mundo em for-
ma de poesia. Diretora de
teatro, dramaturga, rotei-
rista e recreadora, a autora
teve sua trajetória profis-
sional movida por paixões e
pela necessidade vital de
ajudar ao próximo.

Fogueira poética
Lançamento incendeia corações ao relacionar elementos da
natureza ao desejo de reencontro com o íntimo pessoal
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Nesta quinta-feira (3), a
TV Brasil exibe o longa-me-
tragem inédito ‘Bom Mesmo é
Carnaval’ (1962), às 22h30,
na sessão Cine Retrô. Prota-
gonizada pelo icônico artista
Zé Trindade, a comédia mu-
sical tem direção de J.B. Tan-
ko. No filme, o Coronel Poli-
doro (Zé Trindade) é uma im-
portante figura da pequena ci-
dade de Passaroca. Perto das
eleições para a prefeitura, ele
resolve apadrinhar seu ami-
go para candidato. 

Durante a trama, Polido-
ro decide criar um curso de
alfabetização para adultos.
No entanto, precisa encon-
trar uma professora com-
petente, e resolve ir ao Rio
de Janeiro com essa função.
Falso moralista, ele acaba
caindo na farra carioca. Lá
Polidoro conhece uma linda
vedete e convida a moça
para passar o carnaval em
sua fazenda. Bêbado, ele
confunde os endereços e faz
seu motorista levar a vede-
te no lugar da professora
para Passaroca, o que vai
causar muita confusão.

#VemVer
A TV Brasil está de cara

nova desde o dia 5 de abril,
quando lançou nova progra-
mação. Agora, o público tem

acesso a mais informação,
mais entretenimento e mais
conhecimento. O tradicional
‘Repórter Nacional’, da Rá-
dio Nacional, às 7h30, estreou
em novo formato com trans-
missão simultânea, em rede,
na rádio, TV Brasil e nas redes
sociais, de segunda a sexta-fei-
ra. Com apresentação de Mo-
nyke Castilho e Miguelzinho
Martins, o noticiário faz um
giro de 25 minutos pelo país,
com tudo o que você precisa
saber para começar o dia
bem informado.

Tem mais notícias, de
segunda a sexta-feira, às
12h, com a chegada dos no-

ticiários locais ‘Repórter
DF’, ‘Repórter Rio’ e ‘Re-
pórter SP’. O ‘Repórter Bra-
sil Tarde’ está com novo
horário, desde o início de
abril. Passou para as 12h15,
com duração de 45 minu-
tos. O telejornal noturno
‘Repórter Brasil’ continua
às 19h e entrega mais 10
minutos de informações
para o público, de 19h às
19h40. Na sequência, o pro-
grama ‘Stadium’ traz as no-
tícias do mundo esportivo,
no Brasil e no mundo.

A teledramaturgia ganhou
a tela da TV Brasil com a es-
treia de ‘Os Dez Mandamen-

tos’, adaptação bíblica que nar-
ra a trajetória de Moisés na li-
bertação do povo de Israel. A
novela vai ao ar de segunda a
sábado, 20h30, com reapre-
sentação à 0h45. Acompanhe a
programação da TV Brasil pelo
canal aberto, TV por assinatu-
ra e parabólica. Sintonize:
tvbrasil.ebc.com.br/comosin-
tonizar. Seus programas fa-
voritos estão no TV Brasil Play,
pelo site play.ebc.com.br ou
por aplicativo no smartphone.
O app pode ser baixado gra-
tuitamente e está disponível
para Android e iOS. Assista
também pela WebTV: tvbra-
sil.ebc.com.br/webtv.

TV Brasil leva comédia ao ar

Teatro virtual
Nesta quinta-feira (3), às

21h, grátis no site do Teatro
unimed, PathyDejesus e Bru-
no Mazzeo estrelam duas
novas histórias de ‘Dez por
Dez’, uma coleção de monó-
logos originais escritos pelo
roteirista, cineasta e drama-
turgo Neil LaBute, de filmes
como ‘Na Companhia de ho-
mens’, ‘enfermeira Betty’ e
‘Morte no Funeral’, em uma
versão brasileira dirigida pe-
los irmãos Leme e realizada
pela Dueto Produções. o
projeto tem caráter benefi-
cente, paralelamente à exi-
bição, o público é convidado
a colaborarem prol dos tra-
balhadores do teatro em si-
tuação de insegurança ali-
mentar devido aos efeitos
da pandemia. Quando: Quin-
ta-feira (3). onde: teatrouni-
med.com.br. horário: 21h.

drinks e petiscos
o Quintal do Jajá abre as

portas para o público tanto no
feriado de Corpus Christi, que
ocorre nesta quinta-feira (3),
quanto nos dias seguintes. a

casa, que adota todos os pro-
tocolos de segurança contra o
Coronavírus, começa seu fun-
cionamento com o happy
hour, que vai das 17h30 às
20h e conta com promoções
de petiscos, cervejas e drinks.
o espaço cultural e gastronô-
mico também tem apresen-
tações musicais no estilo voz
e violão, sempre a partir das
19h30. as performances não
têm cobrança de couvert ar-
tístico e levam para o público
sucessos de samba, MPB e
pop rock. Quando: Quinta-
feira (3). onde: Rua 15, Nº
538, Setor Central – Goiânia.

horário: 17h30.

Concerto solidário
Também nesta quinta-fei-

ra (3), às 18h, é apresentado
o concerto ‘Serenata Solidá-
ria’, filmado na Sala Nervi
da embaixada da itália em
Brasília. os protagonistas,
pelo segundo ano consecu-
tivo, são 15 jovens artistas do
instituto Reciclando Sons,
que há vinte anos atua na
Comunidade da Cidade es-
trutural, em Brasília, visando
à formação musical de crian-
ças e adolescentes. o con-
certo integra o projeto ‘Jo-

vens artistas para a música
italiana’ e faz parte do palco
virtual do Dia da República
ao entusiasmo e empenho
dos jovens talentos da cida-
de de Brasília. Quando: Quin-
ta-feira (3). onde: youtu-
be.com/ambasciatabrasilia.
horário: 18h.

Música nacional
o itaú Cultural retoma a

sua programação musical
do Palco Virtual com mais
quatro shows ao vivo. inte-
grante da nova cena da mú-
sica popular brasileira, Zé
Manoel prepara, para o
show desta quinta-feira (3),
um passeio pelo seu reper-
tório em apresentação solo.
Com sonoridade marcante e
delicada do piano, unida
com as letras sobre as dores,
curas e perspectivas da ne-
gritude brasileira, o compo-
sitor, cantor e pianista, mos-
tra as músicas dos discos
‘Canção e silêncio’ (2015),
‘Delírio de um Romance a
Céu aberto’ (2016) e ‘Do Meu
Coração Nu’ (2020). Quando:
Quinta-feira (3). onde: itau-
cultural.org.br. horário: 20h.

Pathy Dejesus e Bruno Mazzeo estrelam duas novas histórias hoje (3) 

TV Brasil exibe o longa-metragem inédito ‘Bom Mesmo é Carnaval’ (1962), às 22h30 de hoje (3)

AGENDA
t
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Tiago abravanel aponta ho-
mofobia em fala de Patrícia
abravanel na Tv

Tiago abravanel se pro-
nunciou nas redes sociais
para rebater os comentários
feitos por Patrícia abravanel
que causou polêmica na web
nesta última terça-feira (1). o
ator, que é casado, apontou
fala homofóbica na tia no
programa de TV: "eu acho
que em primeiro lugar, orien-
tação sexual não é uma
questão de opinião. É uma
questão de respeito. Você
não precisa ser como eu,
mas precisa respeitar quem
eu sou e ponto final".(Raha-
be Barros, Purepeople)

MC Melody é detonada
após planejar festa para 2
mil pessoas 

MC Melody completa 15
anos apenas em fevereiro de
2022 e já planeja uma fes-
tança para a comemoração.
De acordo com a cantora, a

celebração será para cerca
de 2 mil pessoas. "15 ani-
nhos chegando, festinha pra
2 mil pessoas com muito

funk", escreveu nas redes so-
ciais.Se estivéssemos em tem-
pos normais, seria uma festa
aguardada, mas como esta-

mos em pandemia, Melody
foi bastante criticada pelo
anúncio "Da covid-19 não tem
medo né? Que exemplo!", dis-
se uma internauta.“amiga, é
ironia, né?”, questionou outra.
(Luigi Civalli, ofuxico)

no Limite: internautas la-
mentam a desistência de
Lucas Chumbo 

a decisão de Lucas Chum-
bo de desistir do reality por
conta de sua saúde pegou to-
dos de surpresa. o surfista foi
o quarto eliminado do pro-
grama, após pedir pelos votos
dos colegas de equipe.Chum-
bo passou mal devido a sua
gastrite, problema que a mãe
do surfista já havia alertado
que poderia causar proble-
mas no confinamento. "eu até
poderia aguentar mais. Mas
até quando, sabe? eu nunca
desisti de nada na minha vida,
mas está afetando muito mi-
nha saúde e meu psicológico",
disse. (Flavia almeida, ofuxico)

CELEBRIDADES

Luan Santana convi-
dou Juliette, do BBB21,
para o clipe de sua can-
ção Morena, mas a ma-
quiadora acabou recu-
sando. Por isso, o cantor
precisou ir atrás de outra
mulher para o clipe e en-
controu seu “par perfei-
to” em Natalia Barulich,
ex-namorada de Malu-
ma e até apontada como
affair de Neymar.E, nes-
ta madrugada de quarta-
feira (2), Luan e Natalia
foram clicados no maior
clima de romance nos

bastidores das gravações,
que aconteceram no cen-
tro de São Paulo. (Luigi
Civalli, Ofuxico)

Luan Santana grava 
cenas quentes de 'Morena' 

com ex de Maluma

ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

o dia está favorável a novas
atitudes e à prática de atividades
físicas. Você está com muita
energia e é preciso tomar cui-
dado para não reagir a tudo e a
todos. Manter a calma é essen-
cial. É importante pensar antes
de falar. Não é um bom dia para
assinar contratos.

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

o dia está bem agitado e o
desafio será manter o foco e
dar conta de tudo. Com certeza
não vai dar em alguns momen-
tos e algumas coisas natural-
mente acabarão ficando acu-
muladas para depois ou serão
descartadas. Tome cuidado para
não magoar alguém por causa
do seu impulso.

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

Bom dia para agir com as-
sertividade, levando boas ideias
e conselhos às pessoas, princi-
palmente no trabalho. Pode aca-
bar fechando bons negócios,
mas tome cuidado para não en-
trar numa enrascada ou acabar
caindo em uma furada.É preciso
não agir por impulso.

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

hoje o dia pode trazer boas
soluções em conjunto com as
pessoas. acredite na sua visão
poderosa de ver além e na sua
sabedoria. Tome cuidado com a
necessidade de fazer tudo ao
seu modo. a presença de Vênus
em Câncer acalma seus impul-
sos, você pode estar reativo.

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

Você pode estar muito sensível
hoje, principalmente a críticas.
Cuidado para não levar tudo para
o lado pessoal ou ficar querendo
ajudar ou agradar todos; pode
ser um dia extremamente cansa-
tivo. o dia favorece as relações, en-
tão permita-se receber carinho.

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

o dia pede que enfrente com
coragem seus desafios e que
acredite nas suas ideias. Não é
hora de procrastinar ou de pen-
sar demais. É preciso pensar e
decidir. Tome cuidado com im-
pulsividades, com agir por reati-
vidade; se isso acontecer, po-
dem surgir discussões.

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

o dia é propício para ação
com uma boa dose de gentileza.
Se conseguir isso, pode ter um
dia muito produtivo. Cuidado
com o excesso de força em cada
atitude. Você pode se perder no
excesso de atividades que acon-
tecem ao longo do dia. aprovei-
te essa grande energia.

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

o dia vai te levar a um novo
nível se você conseguir manter o
comprometimento com as suas
tarefas. É aquele dia em que não
se deve deixar nada para ama-
nhã. Faça o máximo que puder
para ver as coisas organizadas e
resolvidas. Seu pique pode ser
tão grande que sobra tempo.

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

o dia está favorável para que
você foque no que é realmente
importante, não se deixando levar
por distrações. o desafio vai ser
definir o que é importante, mas,
uma vez que você definiu, siga
sua escolha com coragem. Pode
ser necessário tomar decisões.

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

Dia muito favorável para tomar
decisões em conjunto, buscar equi-
líbrio e paz em si e levar essa ener-
gia para os ambientes nos quais es-
tiver presente. Portanto hoje po-
derá ser o mediador da rodada, fa-
zendo as pessoas repensarem suas
atitudesou aconselhando. 

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

Você pode estar com bastante
ânimo e energia, o que será bom,
pois o dia tende a ser agitado e
cheio de tarefas a serem realizadas.
aproveite esse dinamismo e essa
força extra para resolver o máximo
de coisas possível. Conte com a sua
capacidade de adaptação.

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

Ótimo dia para acreditar no
seu talento pessoal e nas suas
iniciativas; isso, inclusive, pode
gerar lucros futuros. Tenha ini-
ciativa e coragem, especialmen-
te para se permitir relaxar e cui-
dar mais de si mesmo. o dia tam-
bém favorece o autocuidado.
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Em 8 mil anos de história do vinho,
o champanhe surgiu há pouco mais de
três séculos. Na França, claro. Se a li-
nha do tempo da vinicultura fosse tão
extensa quanto a da evolução huma-
na, os vinhos seriam o equivalente ao
nosso ancestral comum com os chim-
panzés, de 8 milhões de anos atrás; e
os espumantes, ao Homo sapiens, de
300 mil. Acontece que, por muito tem-
po, as bolhas no vinho eram sinal de
que algo tinha desandado no proces-
so de fabricação. 

A região de Champagne fica no
nordeste da França, 160 quilômetros
ao leste de Paris. Tem pouco mais de
25 mil km2 (menor que Alagoas) e
uma temperatura média de 10 °C. Os
primeiros a plantar videiras e a fazer
vinho por lá foram os romanos, a par-
tir de 50 a.C. “Champagne”, aliás,
vem do latim campania – significa
“terra de planícies”.  

Fermentação é um processo no qual
seres microscópicos (as leveduras) co-
mem o açúcar do suco de uva e surgem
dois subprodutos: álcool e gás carbôni-
co. Na produção normal, o álcool fica, e
o gás escapa pelo ar. Alguns vinhos, no
entanto, repetem o processo esponta-
neamente depois de engarrafados –
meses depois. E você tem um vinho bor-
bulhante produzido por acidente.    

Não dá para dizer com exatidão
quando o primeiro espumante surgiu.O
espumante, então, pode ter sido desco-
berto em vários lugares, simultanea-
mente. Na França, o primeiro registro da
bebida data de 1531, em uma abadia de
monges beneditinos próxima a Limoux,
no sul da França. Mais tarde, em 1600,
observou-se que um tipo de vinho fran-
cês, o Gris, teimava em sofrer uma se-
gunda fermentação acidental quando
era embarcado para a Inglaterra. Ao
chegar lá, a bebida apresentava bolhas
e foi um sucesso.

Em 1668, o monge beneditino Pier-
re Pérignon, filho de um oficial da cor-
te, assumiu o comando da abadia de
Hautvillers (lê-se “ôvilê”), ao sul de
Reims. Ele tinha duas missões: restaurar
as vinhas da região e controlar as bo-
lhas. De cara, acabou com uma máxima
que reinava até então: quanto mais
uvas, mais vinho – e mais dinheiro. Pé-
rignon também refinou o método da as-
semblage, que consiste em misturar
uvas de plantações, safras ou variedades
diferentes para obter a bebida ideal. Do-
tado de paladar e olfato aguçados, ele
harmonizava e equilibrava vinhos com
perfeição. “Ele foi o primeiro enólogo de
Champagne”, diz François Hautekeur,
enólogo da Moët Hennessy, produtora
que cuida hoje da abadia, e é a respon-
sável pelo rótulo que leva o nome do
monge. 

Para coroar sua obra, Pérignon de-
senvolveu em 1697 o método champe-
noise de produção de espumantes. Nes-
te processo o vinho passa por duas fer-
mentações: a primeira em um tanque,
que pode ser de concreto, aço inoxidá-
vel ou madeira. Após, o vinho resultante
da primeira fermentação, chamado de
'vinho base' é engarrafado e passa por
uma segunda fermentação, por apro-
ximadamente dois meses. 

Leitores, nos poucos instantes que
nos sobram entre a crise e a catástro-
fe da pandemia, devemos beber uma
taça de Champagne. Garrafa no gelo,
taças apontadas, pedidos e desejos,
para a saúde. Os herdeiros do tempo?
Sempre tem um recomeço com um
brinde da vida.

Pérignon era realmente um gênio.
Não apenas (re)criou a segunda fer-
mentação controlada, mas também
uma receita completa de como dar ao
nosso paladar, a sensação de beber
uma bebida cheia de amor.Outra in-
venção de Pérignon, aliás, ajudaria a be-

bida a se tornar a favorita das festas e
comemorações: o arame que segura a
rolha (que, junto da garrafa mais gros-
sa, evita que a fermentação número dois
cause uma explosão). Soltá-lo para fazer
a rolha voar e o líquido jorrar é um es-
petáculo tão marcante que virou sinô-
nimo máximo de celebração.  

No fim do século 18, Barbe-Nicole
Ponsardin, herdeira de um empresário
do setor têxtil, casou-se com um jovem
chamado François Clicquot. A região que
deu à luz Dom Pérignon e Barbe-Nico-
le Clicquot hoje produz hoje mais de 300
milhões de garrafas. A colheita em
Champagne acontece entre o fim de
agosto e setembro.  13,6 mil pessoas tra-
balham lá, mas, nessa época, outras 120
mil aparecem, já que tudo é feito à mão
– tá na lei. Os tipos de uva que devem ser
usados para a produção de champagne:
pinot noir, pinot meunier e chardonnay.
As pinot são vermelhas, mas as cascas
não vão para a prensa – por isso que o
champanhe é claro. 

Foi no século 20 também que surgiu
aquela lei que você provavelmente já
conhece: só espumantes da região de
Champagne podem ostentar a palavra
“champagne” no rótulo.   Os vinhos ga-
sosos do resto da França recebem o
nome de crémant. Os da Itália, de pro-
secco. Os da Espanha, de cava. Os da
Alemanha, de sekt. No resto do mun-
do, “espumante” mesmo. Na verdade,
só 10% dos espumantes consumidos no
mundo hoje vêm de Champagne. E o
que não falta são proseccos, cavas e
sekts. Eles são capazes de encarar os
champanhe de Dom Pérignon.  A co-
meçar pelos espumantes brasileiros.
Sim. O Brasil é um produtor reconhe-
cido nessa área. Nossos vinhos mais
premiados em concursos internacio-
nais são justamente os espumantes. A
vantagem da Serra Gaúcha é que as
condições são relativamente similares
às de Champagne: noites frias, insola-
ção razoável, altitude elevada e um
solo bom para uvas brancas e pinot
noir.  Não à toa, a Moët & Chandon co-
meçou a produzir espumantes no Bra-
sil em 1973. Até as variedades de lá,
como a chardonnay e a pinot noir, são
usadas por aqui. Já os espumantes
brasileiros representam 66% do total.
Afinal, eles são bons e mais baratos que
os gringos – e cairão muito bem para
terminar este ano intragável.

Coco Chanel dizia: “Só bebo cham-
pagne em duas ocasiões: quando es-
tou amando e quando não estou”.
Realmente, só as pessoas pouco cria-
tivas não conseguem encontrar uma
razão para beber champagne. (Espe-
cial para O Hoje)

“Não quero que finja sentimentos por
mim, não quero que segure a minha
mão se tem intenção de soltá-la. Só
quero o que for verdadeiro” (Cazuza).

Champagne 
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Luan Monteiro

Beneficiada pelo início
da safra e pela alta das com-
modities, a balança comer-
cial registrou o melhor sal-
do da história para meses de
maio, desde o início da série
histórica, em 1989. No mês
passado, o país exportou
US$ 9,291 bilhões a mais do
que importou.

O saldo é 35,9% maior que
em maio de 2020. No último
mês, as exportações somaram
US$ 26,948 bilhões, alta de
46,5% sobre maio de 2020 pelo
critério da média diária. As ex-
portações bateram recorde
histórico para todos os meses
desde o início da série histó-
rica, em 1989. As importações
totalizaram US$ 17,657 bi-
lhões, alta de 57,4% na mesma
comparação.

Além da alta no preço das
commodities, as exportações
também subiram por causa da
base de comparação. Em maio
de 2020, no início da pande-
mia de covid-19, as exporta-
ções tinham caído por causa
das medidas de restrição so-
cial. O volume de mercadorias
embarcadas, segundo o Mi-
nistério da Economia, au-
mentou 9%, enquanto os pre-
ços subiram, em média, 38,5%
em relação ao mesmo mês do
ano passado.

Com o resultado de maio, a
balança comercial acumula
superávit de US$ 27,529 bi-
lhões nos cinco primeiros me-
ses do ano. O resultado é
74,3% maior que o dos mes-
mos meses de 2020, também
pelo critério da média diária,
e também é o maior da série
histórica para o período.

Setores
Em maio, todos os setores

registraram crescimento nas
vendas para o exterior. Com o
início da safra de grãos, as ex-
portações agropecuárias subi-
ram 43,4% em relação a maio
do ano passado. Os principais
destaques foram frutas e nozes
não oleaginosas, frescas ou se-
cas (+41,2%), soja (+48,8%) e al-
godão bruto (+82,5%).

Beneficiada pela valoriza-
ção de minérios, as exportações
da indústria extrativa aumen-
taram 85,8%, com destaque
para minério de ferro e seus
concentrados (+143,8%), mi-
nérios de alumínio e seus con-
centrados (+40,4%) e óleos bru-
tos de petróleo ou de minerais
betuminosos, crus (+46,4%). As
vendas da indústria de trans-

formação subiram 34,6%, im-
pulsionada por combustíveis
(+142,9%), produtos semiaca-
bados de ferro ou aço (+91,4%)
e veículos automóveis de pas-
sageiros (+1.084,8%).

Do lado das importações, as
compras do exterior da agro-
pecuária subiram 36,8% em
maio na comparação com maio
do ano passado. A indústria ex-
trativa registrou alta de 107,5%
e a indústria de transformação
teve crescimento de 56,5%.
Os principais destaque foram
soja (+325,4%), óleos brutos
de petróleo (+504,3%); com-
bustíveis (+213%) e partes e
acessórios de veículos auto-
motivos (+118,8%).

Em abril, o governo ele-
vou para US$ 89,4 bilhões a
previsão de superávit da ba-

lança comercial neste ano, o
que garantiria resultado re-
corde. A estimativa já consi-
dera a nova metodologia de
cálculo da balança comercial.
As projeções estão mais oti-
mistas que as do mercado fi-
nanceiro. O boletim Focus,
pesquisa com analistas de
mercado divulgada toda se-
mana pelo Banco Central, pro-
jeta superávit de US$ 68 bi-
lhões neste ano.

Investimentos
Cerca de R$ 85,3 milhões em

recursos do Fundo Constitu-
cional do Centro-Oeste (FCO) fo-
ram aprovados em maio para
financiamentos na modalidade
rural em Goiás.

A maior parte dos recursos
é destinada à aquisição de má-

quinas e implementos (R$ 63
milhões). Os recursos também
devem financiar matrizes (R$
13 milhões), investimentos em
pastagens (R$ 4 milhões) e ben-
feitorias (R$ 3 milhões). Tam-
bém devem contemplar itens
de irrigação, armazenamento
e reprodutores.

As atividades contempladas
incluem financiamentos para as
culturas de soja e milho, bovi-
nocultura, feijão e pastagem.
Os cinco municípios com mais
cartas contempladas nesta reu-
nião foram Rio Verde, Jataí,
Caiapônia, Goiatuba e Joviânia.

O superintendente de Pro-
dução Rural Sustentável da Se-
cretaria de Estado de Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimen-
to, Donalvam Maia, que parti-
cipou da reunião represen-
tando a Seapa, afirmou que o
montante aprovado deve con-
tribuir para a geração de em-
prego e renda no Estado. "O Go-
verno de Goiás está atento às
demandas dos municípios por
investimentos no setor agro-
pecuário que têm feito a dife-
rença na geração de renda
para o produtor e, consequen-
temente, movimentado a eco-
nomia regional", avalia.

Conforme avalia o secretário
de Estado de Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento, Tiago
Mendonça, a aprovação dos in-
vestimentos também tem con-
tribuído para a economia dos
municípios e de Goiás, como um
todo. "No caso do FCO, há uma
atenção especial em contemplar
propostas das diferentes re-
giões, o que mostra o compro-
misso com a orientação do go-
vernador em levar recursos a
todas as partes do Estado." (Es-
pecial para O Hoje)
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Negócios

País exportou US$ 9,29 bilhões a mais do que importou

Em maio, balança comercial
apresenta melhor saldo para o mês

Em maio, todos os setores registraram crescimento nas vendas para o exterior








