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Anúncio da Copa América em
Goiás anima ramo hoteleiro

O evento, com início previsto para o próximo dia 13 de junho, é visto pelo se-
tor de hotelaria como uma alternativa para tentar diminuir os impactos fi-
nanceiros causados pela pandemia do novo coronavírus Cidades 9

Funerárias
alertam para
sobrecarga
Assim como aconteceu em
março deste ano, o sistema fu-
nerário de Goiânia deve ficar
sobrecarregado nos próximos
dias devido ao aumento no nú-
mero de mortes por Covid-19.
Cidades 11

Covid vitimou
52 gestantes
em Goiás
O Estado já soma 52 óbitos de
mulheres grávidas e puérperas
em decorrência da Covid-19, no
período entre o início da pan-
demia, em março de 2020, até o
último dia 15 de maio. 
Cidades 10

Superávit primário
de Goiás triplica na
comparação com 
o ano passado
O perdão fiscal temporário con-
cedido a Goiás pelo Supremo
Tribunal Federal (STF) auxilia-
ram o Estado a bater o superá-
vit primário do ano passado.
Na soma total, a receita líquida
primária experimentou um

salto de 25,84% entre os pri-
meiros quatro meses de 2020 e
o mesmo quadrimestre deste
ano, subindo de R$ 7,994 bi-
lhões para R$ 10,060 bilhões
(alta de R$ 2,066 bilhões, em va-
lores aproximados). Economia 4

experiência do usuário
como tendência para o

marketing e  comunicação

DiNo BaStoS

Opinião 3

a psicologia da 
violência policial

MaNoel l. Bezerra roCha

Opinião 3

Ministério Público de Goiás
(MP-GO), recomendou que o
Estado e o Município não rece-
bam o campeonato devido aos
índices de contaminação da
Covid-19. Acerto sobre o cam-
peonato foi divulgado pelo go-
vernado nesta semana.
Política 2

�
LEia nas CoLunas

Xadrez: Dissidência no Pa-

triota põe em xeque candi-

datura em 2022.

Política 2

Jurídica: Ministra goiana tem

proposta aceita pelo fim da

greve na Petrobras.

Cidades 10

Esplanada: Acordo de livre co-

mércio entre Brasil e Chile re-

cebe emenda ilegal na Câmara.

Política 6

Prós e contras
da realização da
Copa América

Ministerio público de Goiás irá in-
vestigar se houve excesso de força
e abuso de autoridade em abor-
dagens que viralizaram nas redes.
Política 6

MP vai apurar
excessos em
abordagens da PM

Jota Eurípedes

Essência

Sara e Nina,
lançam single
‘Céu de
Framboesa’ 
Essência 14

100 anos da
estilista e figurinista
brasileira 
Zuzu Angel
Essência 16

Luiz Caldas lança novo
álbum com pé no forró
Essência 13

Goiás faz sua
estreia em casa
contra Confiança
Após empate diante do Sampaio
Corrêa na primeira rodada, equi-
pe esmeraldina agora em casa
enfrenta o Confiança e espera
vencer jogando em seus domí-
nios. Pintado pode ter novidades
no time titular; Alex Henrique
volta a enfrentar o Goiás. 
Esportes 8



O Ministério Público de Goiás (MP-GO) recomendou ao
Estado de Goiás que adote medidas contrárias ao recebi-
mento de eventos relacionados à Copa América, competi-
ção continental de futebol. A recomendação ministerial se
embasa em deliberação do Centro de Operações Emer-
genciais (COE) em Saúde Pública de Goiás para Enfrenta-
mento ao Coronavírus, que se posicionou, em reunião rea-
lizada na quarta-feira (2/6), unanimemente contrário à rea-
lização da competição no Estado. Recomendação no mes-
mo sentido foi enviada ao Município de Goiânia na terça-
feira (1º/6). O Conselho Estadual de Saúde emitiu nota de
repúdio à realização da competição.

O documento, endereçado ao governador Ronaldo
Caiado pelo procurador-geral de Justiça Aylton Flávio
Vechi, e enviado também ao secretário de Estado da
Saúde, Ismael Alexandrino, é assinado pelos promo-
tores de Justiça com atuação na área de Saúde em Goiâ-
nia Marcus Antônio Ferreira Alves , Heliana Godói de
Sousa Abrão , Marlene Nunes Freitas Bueno e Joel Pa-
cífico de Vasconcelos.

Na recomendação, os membros do MP citam a alta taxa
de ocupação dos leitos de unidade de terapia intensiva
(UTI) e enfermaria nos hospitais estaduais, municipais e
privados de Goiânia destinados a tratar casos de Covid-
19. Citam ainda os decretos municipais da capital, que res-
tringem inúmeras atividades comerciais com o objetivo
de evitar aglomerações.

MP deu prazo de cinco 5 para que Executivo apresente resposta
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MP recomenda
não realização
da Copa América
em Goiás

Samuel Straioto

A busca por entrada no Re-
gime de Recuperação Fiscal
(RRF), não é exclusividade de
Goiás. O Rio Grande do Sul,
Minas Gerais e Rio de Janeiro
são outros estados que tentam
ingressar no programa. Em
Goiás, o tem levantado debates
na Assembleia Legislativa e en-
tre os servidores públicos, nas
outras unidades federativas, o
tema também levanta bastan-
te polêmico e há inúmeras di-
ficuldades para entrada no RRF.
O regime foi criado em 2017
para socorrer estados em de-
sequilíbrio fiscal.

De acordo com a Lei Com-
plementar 178/21, que cria o
novo RRF, o Plano terá dura-
ção de dez anos. Nos primei-
ros 12 meses desse período, o
estado fica livre do pagamen-
to das dívidas com a União e
as garantias pelo Governo Fe-
deral. Nos nove anos seguin-
tes, as parcelas vão sendo re-
tomadas gradativamente. No
caso de Goiás, o Supremo Tri-
bunal Federal (STF) determi-
nou o ingresso no RRF. Como
informado pela reportagem
nos últimos dias, projeto au-
toriza o estado a participar do

programa está sendo anali-
sado na Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Redação da
Assembleia Legislativa. De-
putados cobram informações
sobre a recuperação fiscal e
um plano de desenvolvimen-
to. No final do mês, a matéria
estará apta a ser analisada a
PEC do Teto de Gastos.  

Em Minas Gerais, a venda
de estatais é uma condição
para que o Estado possa ade-
rir ao Regime de Recuperação
Fiscal (RRF), do governo fe-
deral. O governador Romeu
Zema (Novo) defende desde o
início do seu governo que o
RRF é a única saída viável
para o Estado sair da crise fis-
cal, que dura anos. O projeto
de adesão ao regime está pa-
rado na Assembleia desde
2019, assim como o plano de
venda da Codemig. Segundo
deputados, esses projetos só
serão avaliados após a vota-
ção do acordo de R$ 37,68 bi-
lhões com a Vale, para inde-
nizar o Estado por danos cau-
sados pelo rompimento da
barragem em Brumadinho,
em 2019. O projeto de lei que
inclui a indenização da Vale
no Orçamento do Estado tam-
bém está parado na Assem-

bleia, desde fevereiro. 
No Rio Grande do Sul, os

deputados estaduais aprova-
ram em março deste ano as al-
terações na lei gaúcha do Re-
gime de Recuperação Fiscal,
que prevê mudança nos pa-
râmetros da lei para que o go-
verno possa aderir ao RRF do
governo federal. Foi criada
uma Comissão Especial da As-
sembleia Legislativa, presidi-
da pelo deputado Frederico
Antunes e criada para acom-
panhar a adesão do Rio Gran-
de do Sul ao RRF. Os trabalhos
da comissão gaúcha foram ci-
tados por deputados estaduais
de Goiás nesta semana na As-
sembleia Legislativa. Até abril

de 2021, o Rio Grande do Sul
deixou de pagar cerca de R$
12 bilhões em dívidas com a
União por conta de liminar
concedida em 2017. Após as
mudanças aprovadas pelo
Congresso Nacional, esse sal-
do poderá ser refinanciado
sem multas em 360 meses e
com encargos de IPCA mais
4% ao ano, os mesmos do res-
tante da dívida, que no total
chega a R$ 69 bilhões.

Já o Rio de Janeiro está em
situação mais adiantada ape-
sar da complexidade. O go-
verno estadual entregou no úl-
timo dia 25) o pedido de ade-
são do Rio de Janeiro ao novo
RRF. O prazo para que o Go-

verno Federal dê uma res-
posta é de dez dias. Caso a so-
licitação seja aceita, o estado
terá até seis meses para apre-
sentar um Plano de Recupe-
ração Fiscal com reformas es-
truturantes.  Para avançar no
programa federal, o Rio terá
de fazer reformas como a ad-
ministrativa e a previdenciá-
ria. O governo estadual afir-
mou que a dívida total com a
União é de R$ 126,77 bilhões.
O Rio já havia entrado no
RRF, mas por descumprimen-
to de algumas contrapartidas,
foi retirado do programa e
conseguiu o reingresso provi-
sório por meio de liminar no
STF. (Especial Para O Hoje)

Além de Goiás, outras unidades da fede-
ração buscam aprovação de leis e privati-
zações para entrada no Regime de Recu-
peração Fiscal do governo federal

Dissidência no Patriota põe em
xeque candidatura em 2022 

Mais do que o pedido de anulação da con-
venção do Patriota, ocorrida no final de maio,
com a participação inusitada do senador Flá-
vio Bolsonaro, judicializada, o racha no partido
pode levar à dissolução de diretórios estaduais
que contestaram o ato, expurgando os que tam-
bém se opõem a uma eventual filiação do pre-
sidente Jair Bolsonaro. E é aí que entra o pre-
sidente da legenda, em Goiás, Jorcelino Braga.
Secretário-geral do diretório nacional, Braga
é um dos signatários da re-
presentação protocolada
no Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) pela ala dissi-
dente. Quando da primei-
ra tentativa de atrair Bol-
sonaro, em 2017, o presi-
dente nacional do Pa-
triota, Adilson Bar-
roso, acenou para
oferecer Estados-
chaves para o grupo
do então pré-candidato a
presidente. E Goiás era
um deles. 

Pode desandar 
Uma eventual intervenção no diretório es-

tadual do Patriota coloca em xeque os planos po-
lítico-eleitorais da legenda, que tenta viabilizar
o nome do ex-prefeito de Trindade, Jânio Dar-
rot, como candidato a governador. 

Desencanto 
Nem precisava de pesquisas. Mas o Tribunal

Superior Eleitoral concluiu, após estatísticas, o
desinteresse de jovens de 16 a 24 anos em se fi-
liar a partidos políticos. Apenas 1,86% dos
13,28% do eleitorado jovem tem filiação. 

Sem representatividade 
O desinteresse de ir às urnas, em Goiás, le-

vou o TRE a cancelar 792 mil títulos eleitorais,
o que mostra que cada vez mais candidatos a
cargos eletivos estão se elegendo cada vez
mais com menos votos. 

Sem emendas 
Líder do Governo na Alego, Bruno Peixoto

(MDB) rejeitou as emendas apresentadas
pela oposição ao projeto do Executivo que
prevê autorização para aderir ao Regime de
Recuperação Fiscal. Proposta vai ao plenário
na terça-feira. 

Essencial  
O presidente da Alego, Lissauer Vieira

(PSB), enviou oficio ao governador Ronaldo
Caiado, em que comunica sobre a promul-
gação da lei que reconhece as atividades re-
ligiosas como serviços essenciais. 

Copa em xeque 
A Câmara de Goiânia deve assinar na pró-

xima semana, pedido para a não realização
da Copa América na cidade, que será enca-
minhado às autoridades municipais e esta-
duais. Anselmo Pereira é um dos vereadores
que questionam o evento. 

MP entra em cena 
Quem assina recomendação para a não

realização da Copa América, em Goiânia, é o
procurador-geral de Justiça, Aylton Vecci, e
vai chegar às mãos do secretário de Saúde, Is-
mael Alexandrino. 

Jogo duro 
Tudo indica que não haverá consenso de

chapa única para a presidência da Associa-
ção Goiana dos Municípios. É que agora o
prefeito de Goianira, Carlão da Fox, que dei-
xa o PSDB para se filiar ao DEM, entra na dis-
puta contra Wilson Tavares (DEM), prefeito
de Gameleira. 

2 Relator-geral do novo Código de Pro-
cesso Penal, o deputado João Campos (Po-
demos) se reuniu com o presidente do
STF, Luiz Fux, para conversar sobre a im-
plementação do juiz de garantia. 
2 O projeto de lei que muda o nome do
Parque Areião para Washington Novaes
está na pauta da Câmara de Goiânia.

CURTAS
t

Venceslau Pimentel | xadrez@ohoje.com.br

Xadrez

Estados enfrentam dificuldade
para ingresso no RRF

Comissão Mista aprovou ingresso de Goiás ao Regime de Recuperação Fiscal

Maykon Cardoso
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A psicologia da violência policial

Dino Bastos

O ano de 2020 foi completamente atípico
para inúmeros segmentos ao redor do mundo, in-
cluindo a área de negócios. No entanto, as ex-
pectativas para o próximo ano são bastante po-
sitivas, com muitas possibilidades e inovações. Se-
tores como o marketing e a comunicação digital
vão se destacar ainda mais com estratégias vol-
tadas para a experiência do usuário, que podem
ter consequências positivas na geração de re-
sultados para os negócios.

O fato de passarmos cada vez mais tempo co-
nectados aos smartphones, tablets e computa-
dores faz com que a vivência do consumidor se
torne um recurso cada vez mais necessário de
aproximação entre marca e público. Durante o
Key Trends 2021, um evento de perspectivas e
tendências para o mundo da comunicação e
marketing, organizado pelo portal Mundo Mar-
keting e pela Kmaleon, plataforma de busca e
comparação de ferramentas digitais, revelou-se
que uma das principais tendências para o setor
será o investimento na experiência do usuário
aliado às narrativas de cada negócio.

Perfis em redes sociais, sites e/ou blogs são
como uma porta de entrada para o usuário. Dian-
te disso, cada organização pode investir em nar-
rativas que aproximem o consumidor de seu ne-
gócio por meio das sensações vividas no mo-
mento da navegação. Apesar de parecer um tra-
balho voltado para os profissionais de design ou
de tecnologia, a estratégia necessária requer
um trabalho multidisciplinar, envolvendo as
áreas de governança, comunicação e análise de
dados, o que permite que o processo final, de-
senvolvido pela empresa, seja integrado.

A experiência do usuário consiste na união dos
atributos que causam satisfação no internauta, ou
seja, no prazer que ele tem ao navegar pelo site

ou blog, na geração de valor a partir do conteúdo,
produto ou serviço e no atendimento recebido.

A rede de lojas Magazine Luiza utiliza a ino-
vação e a tecnologia para dar suporte ao con-
sumidor. Um dos desafios da marca, para rea-
lizar os mais de 250 mil atendimentos por mês,
era manter o lado humano nas soluções dos
problemas. Logo nos primeiros meses que a es-
tratégia foi introduzida, houve uma diminuição
de 16% do tempo de atendimento e um au-
mento de 15% na produtividade digital, com
destaque para a agilidade na solução dos pro-
cessos, resolvidos em menos de duas horas para
cerca de 90% dos clientes da loja.

As melhorias proporcionadas pela expe-
riência do usuário para as instituições são inú-
meras. Além disso, outras formas de negócio po-
dem ser trabalhadas simultaneamente, como a
análise de dados para gerenciar melhor o aten-
dimento, mais agilidade nas soluções de pro-
blemas, entre outros benefícios.

Para 2021, com a perspectiva de melhora fi-
nanceira e o retorno gradual de novas oportuni-
dades de emprego, as instituições terão que tra-
çar novas estratégias para conquistar mais clien-
tes, além de fidelizar ainda mais o público-alvo.

As empresas deverão aprender a lidar
com o avanço tec-
nológico cada vez
mais rápido, e, para
não perder espaço
no mercado, quem
estiver mais prepa-
rado e melhor adap-
tado vai conseguir
atrair ainda mais
usuários, fazendo
com que se eles se
tornem seus próxi-
mos clientes.

Manoel L. Bezerra Rocha

Ultimamente, não tem sido raro os episódios de
violência policial contra pessoas indefesas, na
maioria das vezes, pelo crônico e covarde sadismo
e, como nos casos mais atuais, por “preferência po-
lítica”. As duas coisas, porém, podem coexistir.

A denominação “preferência política” decorre
da ausência de uma terminologia mais condizen-
te com esse estado de coisas que, equivocadamente
ou por bondade, convencionou-se denominar de
“ideologia”, mas que, em verdade, nada tem de ideo-
lógico. É difícil acreditar que pessoas ignorantes pos-
sam ter ideologia. Ignorantes têm apenas igno-
rância. A existência de uma ideologia pressupõe um
conjunto de ideias, de pensamentos, de visões de
mundo, que constroem um pensamento político ou,
no âmbito filosófico, uma dialética teórica acerca
da existência humana e o seu posicionamento ante
os mistérios do universo.

A partir dessas conceituações, fica claro que de-
finir a ação truculenta da polícia como sendo
uma motivação ideológica, seria o mesmo que su-
por que as coisas inanimadas têm consciência. Res-
ta claro que suas condutas não são pautadas por
quem raciocina politicamente, mas, ao contrário,
são apenas seres toscos que agem por impulso ou
pulsão, o que pode perfeitamente ser explicado pela
sociologia e pela psicanálise.

O atual momento político é propício para a jun-
ção de fatores extremamente perigosos. Os afi-
cionados pelos discursos autoritários de apologia
à violência do presidente Jair Bolsonaro veem ne-
les uma oportunidade para exteriorizarem seus
instintos mais primitivos e suas pulsões sexuais
reprimidas. As polícias, notadamente as militares,
além dessa identificação com a violência, vêm tor-
nando-se insubordinadas, quebrando a disciplina
e a hierarquia em relação às cadeias de comandos,
realizam abordagens motivadas por preferência
política, em um verdadeiro patrulhamento polí-
tico. Essas abordagens e repressões violentas, ge-
ralmente, atendem a aos desígnios de grupos re-
beldes, uma espécie de “milícia ideológica” des-
garrada do comando e controle dos governadores
e secretários de segurança, mas extremamente fiel
aos sectarismos bolsonaristas.

Durante muito tempo, as pessoas politicamente
ignorantes, para fugir de um assunto que não do-
minavam, diziam que “política não se discute”, quan-
do deveria ser o contrário. As consequências dessa
carência intelectual estamos vivenciando, com o vá-
cuo político-institucional e a ausência de lideranças
capazes de qualificar o debate sobre questões de al-
tíssima relevância para o país. Nunca os idiotas se
sentiram tão desavergonhados e esse despudor
leva-os a tratarem as questões políticas e sociais da

única forma que conhecem: o ataque violento, o xin-
gamento, a intimidação, a força física. Não atacam
apenas as opiniões divergentes, mas desprezam os
fatos, os atuais e os históricos, inclusive negando a
ciência. Nutrem um verdadeiro pavor e ódio à cul-
tura e suas formas de manifestações. 

Não é que estamos vivendo um tempo obscuro
e tenebroso. A verdade é que estamos em uma épo-
ca em que as pessoas de mentes obscuras e tene-
brosas resolveram ter voz, perderam a modéstia e
resolveram levantar-se dos submundos dantescos
onde viviam intelectualmente aprisionadas. E fi-
zeram isso ao mesmo tempo, tornando-se tantas.
Tendo formado essa multidão de obtusos e cultu-
ralmente indigentes, é inevitável que episódios in-
civilizados ocorram, pois, com o agrupamento, to-
dos os instintos primitivos são libertados, provo-
cando em cada indivíduo a sensação de proteção
e segurança, estimulando-os. 

De acordo com o sociólogo e filósofo francês Gus-
tave Le Bom, em sua obra “A psicologia das multi-
dões”, as principais características do indivíduo que
se encontra na massa são o desaparecimento da
personalidade individual consciente e o apareci-
mento da personalidade inconsciente. Pelo fenô-
meno do contágio, sugestão ou imitação, é na
multidão que os monstros são soltos.

Para o psicanalista Sigmund Freud, os indiví-
duos na massa são sempre encantados pela figu-
ra de um líder que exerce sobre eles fascínio que
remete ao fenômeno psicológico do complexo de
Édipo, geralmente provocado por pulsões de uma
sexualidade reprimida. A opção pela violência
das multidões seria, para Freud, um sinal de esta-
do afetivo que desponta na libido pelo outro, ou po-
dendo também ser a projeção do alter ego. Quan-
do esse erotismo resvala na pessoa do mesmo sexo,
o indivíduo, cuja homossexualidade é reprimida
por fatores externos, como a consciência, reage com
ações violentas. 

De outra forma, mas também como um
meio de satisfação do impulso libidinoso, o in-
divíduo pode praticar a violência como uma
maneira de “agradar” ao seu objeto de dese-
jo. Para isso, a repressão violenta contra
quem se opõe àquele que o inconsciente de-
seja sexualmente,
pode ser considera-
da tanto como uma
repressão à própria
sexualidade, quan-
to uma forma de
manifestação de afe-
to e “fidelidade”
erótica àquele a
quem o tem como lí-
der ou inspirador.

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO

Manoel L. Bezerra Rocha,
advogado criminalista

Dino Bastos, CEO do Grupo
Partners e vice-presidente
de Comunicação e Marke-
ting da Sucesu Minas

Desafios
A China tem enfrentado desafios inesperados nos

últimos tempos. A guerra comercial com os Estados
Unidos afetou sua economia mais do que o previsto.
Suas exportações entraram em declínio ao redor do
mundo, alcançando uma diminuição ainda maior
quando o destino comprador são os americanos. Dian-
te disso, Pequim vem trabalhando alternativas para
evitar um débacle ainda mais significativo. No meio
deste caminho está a tecnologia 5G, que tem condi-
ções de redirecionar a China para seus objetivos, re-
cuperando o espaço perdido, inserindo o país em po-
sição privilegiada ao redor do mundo.

Márcio Coimbra
Brasília

Desemprego
Um dos fatores que agrava a questão do de-

semprego no Brasil é o fim do auxílio emergencial.
A última parcela foi paga neste mês. Em janeiro, par-
te 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
combinação perversa. Hoje, esse quadro é agrava-
do pela epidemia do novo coronavírus. A imuni-
zação em massa da população é medida que se im-
põe com a maior celeridade possível. Retirar o país
desse quadro de adversidades não é atribuição ex-
clusiva do governo federal. A tarefa exige igual es-
forço do Legislativo. Cabe ao Congresso apressar a
aprovação de reformas estruturais, como a tribu-
tária e a administrativa, a fim de facilitar o reen-
contro do país com a via do desenvolvimento, in-
dispensável para mitigar os danos causados pelo de-
semprego e pela crise epidemiológica.

Gabriela Gomes
Trindade 

{
Nosso compromisso é
com as pessoas que
mais precisam. Por
isso, nos preocupamos
em montar cestas que
atendam às
necessidades dessas
famílias, que em
muitos casos são
numerosas

De acordo com a diretora-geral da
OVG, Adryanna Melo Caiado, cada
uma dessas cestas atende uma fa-
mília de até cinco pessoas. Somente
em 2021, o Governo de Goiás já in-
vestiu cerca de R$ 50 milhões na
proteção social, com foco na segu-
rança alimentar das famílias em si-
tuação de vulnerabilidade. 

Experiência do usuário como
tendência para o marketing 

@jornalohoje
em nota, o exército informou que "não res-
tou caracterizada a prática de transgressão
disciplinar por parte do general Pazuello"
e que "arquivou-se o procedimento admi-
nistrativo que havia sido instaurado". 
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@jornalohoje
“Fiquei depressivo com o presidente fazendo
manifestação no mesmo dia em que eu
perdi o meu pai com a Covid”, lamentou o in-
ternauta sobre a manifestação convocada
pelo presidente Bolsonaro.

Bruno Almeida

@ohoje
“Senti muito a queda de cabelo durante a
minha infecção por Covid, mas a perda de
olfato e paladar são as piores sensações
dessa doença”, relatou a internauta sobre a
descorberta das causas da perda de olfato.

Maria Junqueira
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O governo do Estado fechou suas contas
nos quatro primeiros meses do ano com fol-
ga suficiente para honrar toda a despesa com
juros e amortizações, caso o Supremo Tri-
bunal Federal (STF) não tivesse desobrigado
o governo temporariamente a fazer frente
àquele tipo de gasto. Mais uma vez, espe-
cialmente por conta do comportamento das
receitas e da suspensão liminar dos paga-
mentos de juros, demais encargos e correção
da dívida, o governo continua a demonstrar
timidez nos investimentos, embora estes te-
nham experimentado um salto neste ano, ex-
plicado em parte em função dos níveis mui-
to baixos registrados em 2020.

O perdão fiscal em vigor e o afrouxamen-
to das medidas de restrição à circulação de pes-
soas desde os meses finais do ano passado aju-
daram a turbinar as receitas, favorecidas ain-
da pelo avanço continuado das transferências
correntes de recursos da União para o Estado.
Na soma total, a receita líquida primária ex-
perimentou um salto de 25,84% entre os pri-
meiros quatro meses de 2020 e o mesmo qua-
drimestre deste ano, subindo de R$ 7,994 bi-
lhões para R$ 10,060 bilhões (alta de R$ 2,066
bilhões, em valores aproximados).

A despesa primária total efetivamente
paga cresceu com vigor, mas em intensida-
de menor do que as receitas, saindo de R$
7,542 bilhões para R$ 8,617 bilhões, numa
elevação de 13,80% (ou mais R$ 1,045 bi-
lhão). Aqueles valores incluem, entre os gas-
tos pagos, também restos a pagar proces-

sados e não processados igualmente pagos
no período. Como resultado final, o saldo pri-
mário disparou de R$ 421,671 milhões para
quase R$ 1,443 bilhão, crescendo nada me-
nos do que 242,15%. O aumento foi relevante
também em termos relativos, já que o re-
sultado primário passou a representar
15,04% da receita corrente líquida acumu-
lada nos quatro meses iniciais deste ano,
diante de uma fatia modesta de 5,52% entre
janeiro e abril do ano passado.

Modéstia no investimento
Os dados do relatório resumido da exe-

cução orçamentária do Estado, disponíveis
no portal Goiás Transparente, mostram me-
lhoras em praticamente todos os principais
indicadores, abrindo folga inclusive para um
crescimento mais importante para os in-
vestimentos. Incluindo restos a pagar, o Es-
tado investiu R$ 197,751 milhões entre ja-
neiro e abril deste ano, o que representou au-
mento nominal de 71,81% em relação aos R$
115,100 milhões investidos no mesmo in-
tervalo de 2020. Na aparência, um desem-
penho vigoroso. Na verdade, mesmo em va-
lores nominais, o investimento continua
muito baixo. Comparados à receita corren-
te líquida de cada período, o investimento
saiu de apenas 1,51% para somente 2,06%.
Entre janeiro e abril de 2018, o valor inves-
tido, considerando os mesmos critérios, ha-
via atingido R$ 380,033 milhões, o equiva-
lente a 5,62% da receita líquida.

2 Aparentemente, haveria
espaço para um investimen-
to pouco mais robusto neste
ano, considerando-se, entre
outros fatores, que o Estado
não teve que desembolsar
um único centavo para pa-
gamento de juros e amorti-
zações. Em 2019, antes que
aqueles compromissos fos-
sem suspensos pelo STF, em
decisão liminar proferida
em junho daquele ano pelo
ministro Gilmar Mendes, ju-
ros e amortizações haviam
exigido o desembolso de R$
678,094 milhões também en-
tre janeiro e abril.
2 Para registro, ainda no
primeiro quadrimestre de
2019, o Estado realizou um
superávit primário (receias
menos despesas) de R$ 1,148
bilhão, o que chegou a equi-
valer a 15,25% da receita lí-
quida, muito próximo do per-
centual registrado nos mes-
mos quatro meses deste ano.
2 Uma fatia mais generosa
daquela “economia” com ju-
ros e amortizações poderia
ter sido reservada para os
investimentos, ao que suge-
rem os números da gestão fis-
cal. Num exercício apenas
hipotético, o investimento te-
ria que quase triplicar para

assegurar a mesma fatia al-
cançada em 2018 (ou seja,
perto de 5,6% da receita lí-
quida). Nessa estimativa, se-
ria necessário investir em
torno de R$ 539,14 milhões.
2 Mas haveria espaço fiscal
para acomodar esse aumen-
to? Os números oficiais su-
gerem que sim. A realização
de investimentos naqueles
níveis geraria um impacto
de R$ 341,39 milhões sobre o
resultado primário, que seria
reduzido para algo em torno
de R$ 1,101 bilhão e ainda
sim seria 161% maior do que
no quadrimestre inicial de
2020, cobrindo com alguma
folga os R$ 648,670 milhões
em juros, encargos e varia-
ções monetárias apropria-
das pelo critério de compe-
tência no mesmo período.
2 Na verdade, o resultado
nominal (receitas menos des-
pesas, incluindo juros) baixa-
ria de R$ 794,089 milhões para
R$ 452,70 milhões, aproxima-
damente, diante do déficit de
R$ 458,342 milhões observado
entre janeiro e abril do ano
passado. O Estado não deixa-
ria de consolidar a recupera-
ção na área fiscal, favorecida
pela suspensão dos juros, e po-
deria criar condições mais fa-

voráveis para sustentação da
economia regional num mo-
mento de pressões crescentes
da pandemia sobre a ativida-
de econômica.
2 De volta ao demonstrativo
dos resultados fiscais do qua-
drimestre, o Imposto sobre a
Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS) foi o principal
fator a explicar o avanço das
receitas primárias, crescen-
do 26,1% no quadrimestre ao
passar de R$ 3,443 bilhões
para quase R$ 4,343 bilhões.
As transferências correntes
aumentaram 35,17%, de R$
1,737 bilhão para R$ 2,348 bi-
lhões. As duas fontes de re-
cursos, em conjunto, explica-
ram 73,1% do crescimento
das receitas no período.
2 No lado das despesas, a fo-
lha de pessoal e encargos re-
gistrou variação de apenas
4,90% (abaixo da inflação, por-
tanto, acumulada em 6,76%
nos 12 meses até abril). A des-
pesa com pessoal saiu de R$
5,265 bilhões para R$ 5,523 bi-
lhões. As demais despesas cor-
rentes, no entanto, saltaram
31,89%, de R$ 2,192 bilhões
para R$ 2,890 bilhões e res-
ponderam por pouco mais de
dois terços do aumento dos
gastos primários totais.

Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

Superávit primário do Estado triplica
nos quatro primeiros meses deste ano

O presidente Jair Bolsonaro sancionou projeto de
lei complementar que institui o Marco Legal das
Startups e do Empreendedorismo Inovador. A medi-
da tem o objetivo de fomentar a criação de empresas
inovadoras no seu modelo de negócio, produto ou ser-
viço. A matéria foi aprovada pelo Congresso Nacional
no último dia 11 de maio.

Pela definição da nova lei, que entra formalmente em
vigor, são consideradas startups as organizações em-
presariais ou societárias com atuação na inovação apli-
cada a modelo de negócios ou a produtos e serviços ofer-
tados. Essas empresas devem ter receita bruta anual de
até R$ 16 milhões e até dez anos de inscrição no Cadas-
tro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). Também precisam
declarar em seus atos constitutivos que fazem uso do mo-
delo de negócio inovador em sua atividade.

"A sanção do Marco Legal das Startups é de extrema
importância para o ecossistema de empreendedorismo
inovador. Conceitua juridicamente o que é uma startup,
estabelece tratamento diferenciado e positivo para elas
e traz segurança jurídica para empreendedores e in-
vestidores. Prevê, também, o incentivo para que gran-
des empresas, o Estado e pessoas físicas invistam em star-
tups, como forma de fomentar a inovação no mercado
brasileiro", afirma Saulo Michiles, diretor jurídico da Co-
tidiano Aceleradora de Startups e vice-presidente da Co-
missão de Direito Digital e Startups da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil no Distrito Federal (OAB-DF).

Entre as novidades da nova lei está a criação do “am-
biente regulatório experimental” (sandbox regulatório),
que é um regime diferenciado onde a empresa pode lan-
çar novos produtos e serviços experimentais com me-
nos burocracia e mais flexibilidade no seu modelo, se-
gundo o governo.

Outra inovação é a previsão da figura do investidor-
anjo, que não é considerado sócio nem tem qualquer di-
reito à gerência ou a voto na administração da empre-
sa, não responde por qualquer obrigação da empresa,
mas é remunerado por seus aportes.

O texto cria também a modalidade especial de licita-
ção pública para contratação de startups. Pela medida, a
administração pública poderá contratar pessoas físicas
ou jurídicas, isoladamente ou em consórcio, para o tes-
te de soluções inovadoras por elas desenvolvidas ou a se-
rem desenvolvidas, com ou sem risco tecnológico.

O edital da licitação deverá ser divulgado com ante-
cedência de, no mínimo, 30 dias corridos até a data de
recebimento das propostas.

Com o resultado da licitação, será fechado o Contra-
to Público para Solução Inovadora (CPSI) com as startups
selecionadas, com vigência limitada a 12 meses, pror-
rogável por igual período. O valor máximo a ser pago às
startups é de R$ 1,6 milhão por contrato.

Veto
Em nota, a Secretaria-Geral da Presidência da Re-

pública informou que foi vetado o dispositivo que cria-
va uma renúncia fiscal que não fazia parte do projeto
original. O veto foi um pedido do Ministério da Econo-
mia, porque o texto não veio acompanhado da avalia-
ção quanto ao impacto orçamentário e sem indicação de
medidas compensatórias.

Produção industrial
A produção industrial brasileira caiu 1,3% na passa-

gem de março para abril. Foi a terceira queda seguida do
setor, que acumula perda de 4,4% nesses três meses. O
dado, da Pesquisa Industrial Mensal, foi divulgado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Apesar do recuo de março para abril, a indústria re-
gistrou um crescimento de 34,7% na comparação com
abril de 2020. Essa foi a maior alta neste tipo de com-
paração desde o início da série histórica, em 2002.

No acumulado do ano, houve alta de 10,5%. Já no
acumulado de 12 meses o crescimento chega a 1,1%.
É a primeira alta neste tipo de comparação depois de
22 meses em queda.

Na comparação de abril com março, a produção
caiu em 18 das 26 atividades industriais pesquisadas
pelo IBGE. Entre as principais quedas estão as regis-
tradas pelo ramo de coque, produtos derivados do pe-
tróleo e biocombustíveis (-9,5%) e de produtos ali-
mentícios (-3,4%). (ABr)

Criação de empresas inovadoras será fomentada

Investimentos têm queda 
de 4,7% em março, diz Ipea

BALANÇO

Econômica
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Marco Legal
das startups é
sancionado e
entra em vigor

O volume de investimentos
da economia brasileira teve
queda de 4,7% em março, na
comparação com fevereiro. O
dado faz parte do indicador do
Instituto de Pesquisa Econô-
mica Aplicada (Ipea) que mede
a formação bruta de capital
fixo (FBCF). A pesquisa avalia
os investimentos para aumen-
to da capacidade produtiva da
economia e para reposição da
depreciação do estoque de ca-
pital fixo em setores como má-
quinas e equipamentos, cons-
trução civil e outros.

Segundo o Ipea, apesar da
queda frente ao mês anterior,

os investimentos cresceram
27% em relação a março do
ano passado, primeiro mês das
medidas restritivas adotadas
no Brasil para conter a circu-
lação do novo coronavírus.

Com o resultado de março
deste ano, o primeiro trimestre
de 2021 teve alta de 4,6% na
FBCF, em relação ao último tri-
mestre de 2020. Na comparação
com primeiro trimestre do ano
passado, o início deste ano teve
alta de 17%. Em doze meses, a ex-
pansão acumulada dos investi-
mentos é de 2%. A pesquisa do
Ipea mostra que o mês de mar-
ço teve queda de 11% nos in-

vestimentos em máquinas e
equipamentos. O recuo foi mais
forte na importação desses itens
(-12,8%), enquanto a produção
nacional de máquinas e equipa-
mentos destinada ao mercado in-
terno teve retração de 5,8%.

Apesar do resultado negati-
vo em março, o primeiro tri-
mestre do ano foi encerrado
com alta de 25,6% no investi-
mento em máquinas e equipa-
mentos. O resultado do período
foi impactado pela importação
de plataformas de petróleo, que
provocou uma alta trimestral de
82,7% no consumo aparente
dos itens. (ABr)
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O Governo de Goiás já en-
tregou cerca de 14 mil cestas
básicas em 40 bairros de Goiâ-
nia. A ação faz parte da tercei-
ra etapa da Campanha de Com-
bate à Propagação do Corona-
vírus, e é uma união de esfor-
ços da Organização das Volun-
tárias de Goiás (OVG), Gabine-
te de Políticas Sociais (GPS) e
Secretaria de Estado de De-
senvolvimento Social (Seds).
Os itens são distribuídos de
porta em porta voluntários e
colaboradores da OVG, com o
apoio da Polícia Militar, Corpo
de Bombeiros e Guarda Civil
Metropolitana. Em todo o Es-
tado, somente nesta fase que
começou no mês de maio, mais
de 95 mil cestas já foram doa-
das a quem mais precisa. O ob-
jetivo é garantir a segurança
alimentar das famílias em vul-
nerabilidade social.

Somente nesta quarta-feira
(02/06), 1,8 mil cestas foram
entregues a moradores dos se-
tores Itamaracá, Estrela Dalva,
Brisas da Mata, Albino Boa-
ventura e Granja Cruzeiro do
Sul, na região Noroeste da ca-
pital. Residente do Setor Albino
Boaventura, Eliara Carvalho
Ferreira, de 22 anos é uma das
beneficiadas pela ação, diz que
não recebeu apenas uma cesta
básica, mas uma dose de espe-
rança. “Só Deus sabe o que é
abrir o armário e não ver ne-
nhum alimento. Não tem dor
maior para uma mãe que não
ter alimento para dar para os fi-
lhos na hora do almoço, mas
hoje eu posso dizer que tenho
fartura. Uma cesta dessas vai
nos manter por quase um mês,
só tenho a agradecer por se

lembrarem de nós”, conta a be-
neficiária, que tem dois filhos. 

Para a presidente de honra
da OVG e coordenadora do GPS,
primeira-dama Gracinha Caia-
do, é uma grande alegria saber
que a cada dia mais pessoas têm
seus direitos garantidos, por
meio da segurança alimentar.
“O governador Ronaldo Caiado
trabalha diuturnamente para
reduzir as desigualdades em
Goiás, e estamos, de cesta em
cesta e de porta em porta, con-
seguindo garantir a segurança
alimentar do povo goiano.
Hoje temos o orgulho em sa-
ber que milhares de famílias
estão com as despensas abas-
tecidas, durante esse mo-
mento tão difícil pelo qual
todo o País passa”, comenta.

A entrega de cestas em
Goiânia já beneficiou famílias
vulneráveis de bairros das re-
giões Sudoeste, Oeste e No-
roeste. A doação para o interior
também continua na sede da
Conab, onde os representantes
das prefeituras retiram os ali-
mentos para fazer a distribui-

ção nos municípios. A Campa-
nha beneficia ainda assenta-
mentos rurais e quilombos, to-
talizando em apenas três se-
manas mais de 95 mil cestas
distribuídas e mais de 150 mu-
nicípios beneficiados.

De acordo com a diretora-
geral da OVG, Adryanna Melo
Caiado, cada uma dessas ces-
tas atende uma família de até
cinco pessoas. “Nosso com-
promisso é com as pessoas
que mais precisam. Por isso,
nos preocupamos em montar
cestas que atendam às neces-
sidades dessas famílias, que
em muitos casos são numero-
sas. Pensando nisso, o gover-
nador Ronaldo Caiado deter-
minou que nossas cestas fos-
sem as mais completas possí-
veis, com arroz, feijão, açúcar,
óleo de soja, café, sal, macar-
rão, molho de tomate, farinha
de mandioca, sardinha e fubá
de milho”, pontua.

R$ 50 milhões para
proteção social em 2021

Somente em 2021, o Gover-

no de Goiás já investiu cerca de
R$ 50 milhões na proteção so-
cial, com foco na segurança
alimentar das famílias em si-
tuação de vulnerabilidade. 

Em março, o governador
Ronaldo Caiado autorizou o
repasse de R$ 28 milhões aos
246 municípios do Estado,
por meio de cofinanciamento
da Assistência Social, para
utilização em despesas emer-
genciais geradas pela pande-
mia, o que inclui aquisição de
cestas básicas e ações de pro-
teção social. 

O valor se soma ao investi-
mento de R$ 21 milhões desti-
nados para a compra de cestas
básicas, que estão sendo dis-
tribuídas aos municípios. 

Além disso, o Governo de
Goiás e a OVG têm promovi-
do orientação e capacitações
para viabilização e utilização
do recurso repassado. Este
foi o maior montante finan-
ceiro do Brasil destinado por
governadores diretamente
para a Assistência Social dos
municípios. 

Ação faz parte da
terceira etapa da
Campanha de
Combate à
Propagação do
Coronavírus,
iniciada no mês
de maio

Governo e OVG distribuem 14
mil cestas básicas em Goiânia

Ação é 
realizada pela
Organização das
Voluntárias de
Goiás (OVG) com
apoio da polícia
militar e do
corpo de
Bombeiros

Fora disso, pode ocorrer
improbidade administrativa
para mandatários públicos.

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

Vai dar M
Está na fila da votação no Plenário

da Câmara dos Deputados o texto do
64º Acordo de Livre Comércio entre
Brasil e Chile, a Mensagem 369/19. O
documento já foi ratificado pelo Chile
e não passou pelas comissões da Câ-
mara, indo ao Plenário direto em re-
gime de urgência. Mas o texto foi mo-
dificado pelo relator Aluisio Mendes
(PSC-MA), o que é inconstitucional
(parlamentares não podem mudar
nem emendar acordos internacionais,
apenas aprovar ou rejeitar). E a Lide-
rança do Governo dorme no ponto.

Toga & batom 
A próxima vaga do TSE vai para

uma mulher. O STF aprovou a lista
tríplice com os nomes das advoga-
das Ângela Baeta Neves, Marilda Sil-
veira e Maria Cláudia Bucchianeri.
Uma delas será a nova ministra
substituta da Corte.

Desafio 
Conhecido pela austeridade nos

gastos do gabinete e por ser contra a
reeleição, o senador Reguffe (Podemos-
DF) tem um desafio, então, para 2022,
findando o mandato: ou tenta a Câ-
mara Federal ou o Governo do DF.

Convite à porta
A deputada federal Paula Belmonte

foi convidada a se desfiliar do Cida-
dania por causa do apoio constante ao
presidente Jair Bolsonaro. Conversa
com o comando do PROS.

Hereditário 1
A turma da ‘nova política’ quer en-

trar em 2022 com o clã nos projetos
eleitorais. A deputada Bia Kicis (PSL-
DF) pretende lançar à Câmara do DF
o filho Samuel Kicis, do mesmo parti-
do. O Senador Izalci estuda lançar o
herdeiro Sérgio Lucas a deputado fe-
deral. Falta o PSDB local topar. 

Hereditário 2
Filho do ex-ministro do STF Sepúlveda Perten-

ce, o advogado Evandro Pertence entrou de cabe-
ça na disputa pela seccional DF. “Estamos na capi-
tal do Brasil, no centro do Poder, e nossa OAB teve
um papel histórico que precisamos retomar. Hoje,
os flertes com uma ruptura institucional são claros
e não podem ser aceitos”.

O outro lado
Mal resolve a encrenca da PM com os movi-

mentos de esquerda do Recife e o Governo de Per-
nambuco se vê diante de outro problema. Movi-
mentos Sociais e Centrais Sindicais marcaram ma-
nifestações em todo o País pelo impeachment do
presidente Bolsonaro no próximo dia 19. Essa tur-
ma também é forte na capital.

Juiz à mesa
O presidente do Supremo Tribunal Federal, mi-

nistro Luiz Fux, e o deputado João Campos (Republi-
canos-DF), relator-geral do projeto do novo Código de
Processo Penal, se encontraram para debater o avan-
ço da proposta na Câmara. Em destaque, a imple-
mentação da função do juiz de garantias.

Marcas no pódio
O Comitê Olímpico do Brasil fechou parceria

com a Fiber Knit, fabricante de máscaras com fil-
tro e tecido antiviral, e com a Kameleon Bags, fa-
bricante de malas com garrafas pet recicladas, para
licenciamento de produtos do Time Brasil. Os pa-
trocinadores Riachuelo e Havaianas também já li-
cenciaram uma linha de produtos que geram
royalties para o COB.

Ciência respira
O Fundo Brasileiro para a Biodiversidade abre

amanhã inscrições para a 4  aedição do programa Bol-
sas FUNBIO – Conservando o Futuro. Destinará R$ 1
milhão a estudantes de mestrado e doutorado com
bolsas para pesquisas de campo. 

O desconhecido OpB
Em pesquisa da C6 Bank/Ipec, 69% dos entrevis-

tados revelaram não conhecer bem o Open Banking,
sistema financeiro aberto que prevê o compartilha-
mento de informações bancárias dos clientes entre as
instituições visando aumentar a concorrência.  

Projetos prioritários serão analisados para apreciação

O Escritório de Prioridades Estratégicas da Prefeitura
de Goiânia deve se reunir nas próximas semanas com a Se-
cretaria de Governo e demais pastas para avaliar e discutir
os projetos prioritário que estão em andamento na capi-
tal e outros que devem ser tirados do papel

No último dia 18, o titular do Escritório de Prioridades
Estratégicas, Fabio Cammarota, apresentou ao secretariado
municipal o sistema de monitoramento e avaliação que será
usado pela gestão para acompanhar os projetos prioritá-
rios definidos em conjunto com o prefeito Rogério Cruz. No
dia da apresentação, Cruz deu o recado: “Cada um de nós
tem sua responsabilidade. Eu não quero que ninguém aqui
faça algo sozinho. Cada um depende do outro, todo mun-
do trabalha em conjunto”.

Segundo o prefeito Rogério Cruz, a utilização do sis-
tema de monitoramento apresenta uma mudança de cul-
tura com objetivo de otimizar a gestão de resultados. “A
ideia é estabelecer uma metodologia de trabalho guiada
pelas métricas pactuadas no Plano de Governo”, subli-
nhou o prefeito. “Não tem ninguém melhor do que ele
(Cammarota), que foi o idealizador do plano de Gover-
no, para estar conosco”, acrescentou Rogério Cruz ao fa-
lar do idealizador do sistema. 

Nos últimos dias, uma série de reuniões já foram reali-
zadas entre o Escritório de Prioridades e outras secretarias,
no sentido de aproximar as pastas. No cargo há pouco mais
de 30 dias, Cammarota tem defendido nos encontros que o
Escritório serve como um meio para buscar soluções para
entregas dos projetos.

Escritório 
de prioridades
se reúne para
definição da pauta

O Ministério Público de
Goiás (MP-GO) instaurou Pro-
cedimentos de Investigação
Criminal (PICs) para apurar se
houve abuso de autoridade
durante abordagens pratica-
das por policiais militares na
Cidade Ocidental e em Trin-
dade. Os PICs foram instaura-
dos pelo Núcleo de Controle
Externo da Atividade Policial
(NCAP) e pelas Promotorias
de Justiça com atribuição nes-
sa área em cada comarca. Nas
portarias, é destacado que,
entre as funções institucio-
nais do MP, inclui-se o contro-
le externo da atividade poli-
cial, nos termos do artigo 129,
VII, da Constituição Federal.

Também é observado que,
em casos de grande repercus-
são que demandem atuação
institucional despersonaliza-
da, na modalidade concentra-
da, o NCAP do MP-GO prestará
auxílio ao promotor natural
que assim o solicitar, de acor-
do com os artigos 2º e 5º, do Ato
PGJ nº 33/2021, e com o artigo
20, da Resolução nº 7/2018, do
CPJ, ambos do MPGO.

Cidade Ocidental
A Portaria nº 2/2021 refere-

se ao caso de Cidade Ocidental.
Conforme relatado, com a am-
pla divulgação na internet, che-
gou ao conhecimento do MP-
GO notícia sobre fato às 11h12
de 28 de maio, apontando a
conduta dos policiais militares
lotados no 33º Batalhão da Po-
lícia Militar de Goiás (PMGO)
durante a abordagem. Os dois
policiais realizavam patrulha-
mento no Lago Jacob, em Ci-
dade Ocidental, quando avis-
taram um rapaz praticando es-
portes e decidiram abordá-lo. A
investigação pretende apurar
se a abordagem foi feita “de for-
ma abrupta e desproporcio-
nal, infringindo normas ope-
racionais da corporação”.

Também está em investi-
gação a possível prática de
constrangimento, com grave
ameaça. O PIC tem objetivo de
apurar a autoria e a materiali-
dade do possível crime militar
previsto no artigo 222, do Có-
digo Penal Militar e de buscar
futura responsabilização pe-
rante o Poder Judiciário.

Trindade
A Portaria nº 3/2021 foi

instaurada para apurar notí-
cia sobre fato ocorrido por

volta das 17 horas de 31 de
maio, em Trindade,quando
três policiais lotados no 22º
BPM, irresignados com a afi-
xação de um adesivo com a
frase “Fora Bolsonaro Geno-
cida” afixada no capô de um
veículo, determinaram que o

professor Arquidone Bites
Leão o retirasse.

Narra a portaria que, como
o professor se negou a atendê-
los, um deles começou a ler
trechos da Lei de Segurança
Nacional e afirmou que o pro-
fessor estaria cometendo cri-
me contra a honra do presi-
dente da República e que, caso
não retirasse o adesivo, seria
preso. Como houve nova ne-
gativa, os policiais militares
prenderam o professor e se-
guiram até a Delegacia de Po-
lícia de Trindade.

No local, Arquidones Bites
permaneceu na viatura, em
custódia da equipe militar, um
dos policiais militares narrava

os fatos ao delegado de Polícia
Civil, que se recusou a lavrar o
auto de prisão em flagrante por
entender pela ausência de jus-
ta causa. Em seguida, os mili-
tares levaram o professor, ain-
da preso, até a sede da Polícia
Federal, em Goiânia, onde ele
prestou depoimento a delega-
do da Polícia Federal, que tam-
bém entendeu não haver indí-
cios da prática do delito.

De acordo com a portaria,
a conduta dos policiais mili-
tares configura, em tese, a
prática de crime militar, pos-
to que tinha por objetivo cons-
tranger a vítima, por meio de
violência e grave ameaça, a fa-
zer o que a lei não manda.

Imagens das abordagens policiais
em dois municípios goianos virali-
zaram na internet com acusações
de abuso de autoridade

MP abre investigação sobre
abordagens policiais em Goiás

Professor de
história em
Trindade foi preso
por cartaz escrito
“Fora Bolsonaro
Genocida”



Com a confirmação da
realização da Copa Améri-
ca 2021 no Brasil, a Con-
mebol divulgou que quatro
cidades vão receber os jo-
gos: Brasília (DF), Rio de Ja-
neiro (RJ), Cuiabá (MT) e
Goiânia (GO). A capital
goiana vai ter o estádio
Olímpico, que também foi
palco da Copa do Mundo
Sub-17, para receber sete
partidas da competição,
incluindo um jogo da Se-
leção Brasileira e duas par-
tidas das quartas de final,
além de mais quatro con-
frontos da fase de grupos.
O estádio Serra Dourada
vai servir como suporte.

O primeiro duelo que
Goiânia vai receber será
entre Paraguai e Bolívia
no dia 14 de junho, o se-
gundo dia de competições.
O estádio Olímpico ainda
terá os confrontos entre
Colômbia e Venezuela; Co-
lômbia e Peru; Equador e
Peru, além de Brasil e
Equador que encerra a
fase de grupos. Pelas quar-
tas de final serão dois jo-
gos: o segundo colocado
do grupo B contra o ter-
ceiro colocado do grupo A
e também o primeiro do
grupo A contra o quarto do
grupo B.

O jogo de abertura será
Brasil e Venezuela, no dia 13
de junho, às 18h (horário de
Brasília), no Mané Garrin-
cha, em Brasília. Na segun-
da rodada, a Seleção Brasi-

leira enfrenta Peru e Co-
lômbia no Nilton Santos,
no Rio de Janeiro, e encerra
a primeira fase em Goiânia.
O Maracanã será o palco da
grande decisão, agendada
para o dia 10 de julho.

“Não podemos politizar
esse assunto de Copa Amé-
rica. Porque estamos tendo
Campeonato Brasileiro,
Sul-Americana, Libertado-
res e Eliminatórias. Tive-
mos os estaduais. Qual a
diferença se protocolos até
mais rígidos de segurança
serão tomados? É preciso
pensar na saúde e ter coe-
rência”, disse o governa-
dor de Goiás, Ronaldo
Caiado nas redes sociais,
reforçando, também, que
não vai “gastar um centa-
vo com a competição”.

Agenda
A Copa América ocor-

rerá entre os dias 13 de ju-
nho e 10 de julho, com a
participação de 10 sele-
ções divididas em dois gru-
pos. Argentina, Bolívia,
Chile, Paraguai e Uruguai
estão no Grupo A. Brasil,
Colômbia, Equador, Peru e
Venezuela formam o Gru-
po B. Além da Argentina, a
previsão inicial da Con-
mebol era fazer o torneio
também na Colômbia, que
tinha desistido anterior-
mente pela grave crise so-
cial que tomou conta do
país. (Felipe André, espe-
cial para O Hoje)

Goiânia recebe um
jogo da Seleção
Brasileira e mais seis
da Copa América

ESTÁDIO OLÍMPICO
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Breno Modesto

Prestes a entrar em campo
para mais uma rodada da Sé-
rie B do Campeonato Brasilei-
ro, o Vila Nova segue apre-
sentando os reforços que fo-
ram anunciados pelo clube ao
longo dos últimos dias. No iní-
cio da tarde de ontem, três jo-
gadores estiveram na sala de
imprensa do Colorado para
suas primeiras entrevistas co-
letivas pela nova equipe.

O primeiro a falar foi o vo-
lante Deivid, que esteve em
campo nos últimos dois jogos
do Tigre. O primeiro, diante do
Botafogo, acabou sendo fatídi-
co para o jogador, que acabou
expulso de campo ainda no
primeiro tempo. O atleta con-
ta que, após o ocorrido, pediu
desculpas ao técnico Wagner
Lopes e ao restante do elenco e
que pretende se redimir, dan-
do muito muitas alegrias ao
torcedor vilanovense. 

“Não foi aquilo que eu es-
perava. Mas, na minha car-
reira, eu também já passei por
outras adversidades. Isso é co-
mum para um jogador. Infe-
lizmente, essa foi a minha se-
gunda expulsão ao longo dos
mais de 350 jogos em que
atuei. Então, eu pedi desculpas
para os meus companheiros e
para o treinador (Wagner Lo-

pes). Sei que todos estão sujei-
tos a isso, mas é bola para
frente. É trabalhar. Acredito
que o meu segundo jogo (dian-
te do Bahia) foi bem melhor.
Com a adaptação ao clube, ao
método de trabalho e à filoso-
fia do treinador, tenho certeza
que vou dar muitas alegrias
aos torcedores”, disse Deivid.

Quem também já está no
Vila Nova há alguns dias, in-
clusive sendo relacionado
para os últimos confrontos, é
o zagueiro Ricardo, que, ao
lado de Renato e Cardoso, veio
da Aparecidense. No Tigre, o
defensor conta que espera ree-

ditar a parceria que fez Rena-
to no Camaleão. 

“O Renato é um zagueiro
muito bom. Se não me enga-
no, nós jogamos juntos quase
todas as partidas. Eu fiquei
fora apenas uma vez. É bom
estar com ele novamente, por-
que nós já nos conhecemos, já
temos um entrosamento. Mas
(a escalação) é com o treina-
dor. Se tivermos de jogar jun-
tos novamente, vamos jogar
da melhor maneira possível.
Caso não aconteça, eu tenho
certeza de que, quem jogar,
vai dar a vida pelo Vila Nova”,
comentou Ricardo.

Por fim, falou o atacante
Fernandinho, que veio do San-
to André. Questionado sobre
sua atual condição física, o jo-
gador revela que ainda não
está pronto para disputar um
jogo completo.

“Estou trabalhando desde
quando eu cheguei, em busca
da minha melhor performan-
ce, mas ainda não tenho con-
dição de atuar durante 90 mi-
nutos. Mas estou trabalhando
firme para chegar à condição
ideal o quanto antes e ficar à
disposição do Wagner Lopes”,
revelou Fernandinho. (Espe-
cial para O Hoje)

Colorado
apresenta mais
três reforços 
para a temporada
de 2021

Afonso Cardoso

Mais três caras novas

Expulso na
primeira
rodada da
Segundona,
Deivid quer
dar a volta
por cima com
a camisa 
do Tigre
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Victor Pimenta

O Goiás volta a campo pela
segunda rodada do Campeo-
nato Brasileiro da Série B nes-
ta sexta-feira (04). O clube es-
meraldino fará sua estreia em
casa na competição nacional
diante do Confiança, às 17h30,
no estádio da Serrinha. O trei-
nador Pintado pode ter muitas
novidades no confronto, en-
quanto o time sergipano terá
velho conhecido no banco.

Goiás
Após uma baixa atuação na

estreia fora de casa diante do
Sampaio Corrêa, o Goiás deve
ter mudanças no confronto
desta sexta-feira (04), diante
do Confiança, quando estreia
em casa no Brasileiro da Série
B. Se no último confronto seis
jogadores foram novidades,
nesta sexta-feira, o treinador
Pintado pode ter mais seis no-
vidades, sendo que Albano foi
para o banco, mas ainda não es-
treou oficialmente.

Isso porque dois reforços fo-
ram oficializados nas redes so-
ciais do clube, mas cinco con-
tratados já foram regularizados
no BID e pode ficar à disposição
do treinador. São os casos do la-
teral-direito Apodi, do volante
Rezende, do meia Luan Dias e
dos atacantes Éverton Brito e
Dadá Belmonte.

Em relação a última partida,
o time titular pode ter algumas
alterações. Contratado para a
lateral-direita, Apodi deve as-
sumir o lugar de Ivan e já ini-
ciar nos onze iniciais. Breno,
Caio Vinícius e Rezende, bri-
gam por duas vagas no meio-
campo. Albano disputa vaga
com o meia Élvis. No ataque,
Dadá Belmonte também pode
estrear e Bruno Mezenga co-
meçar de titular, sendo assim,
deixando Dieguinho e Vinicius
Lopes no banco esmeraldino.

Confiança
O dragão sergipano realizou

na manhã desta quarta-feira
seu último treino antes de em-
barcar para Goiânia visando a

partida diante do Goiás, pela se-
gunda rodada do Campeonato
Brasileiro da Série B.

O treinador Rodrigo Santa-
na montou um treino de ata-
que contra defesa em campo
reduzido e ele pode ter uma no-
vidade no confronto diante do
Goiás, o atacante Alex Henri-
que, que já foi regularizado e
embarca juntamente com a
delegação.

O novo reforço do Dragão é
bastante conhecido no futebol
goiano tendo passado pelo Vila
Nova e recentemente a Apare-
cidense, onde o artilheiro das
duas últimas edições conhece
bem o Goiás, tendo marcado
dois gols nos últimos três jogos
contra o clube.

Por conta das dificuldades,
o Confiança chegou em Goiânia
somente na manhã desta quin-

ta-feira e realizou um treino à
tarde no CT do Atlético Goia-
niense. (Especial para O Hoje)

Goiás estreia em
casa na Série B e
recebe equipe do
Confiança, poden-
do ter muitas mu-
danças

Para conquistar Confiança 

Bruno Mezenga e Apodi, que já foi regularizado, devem ser novidades entre os onze iniciais em busca de vitória em casa 

Rosiron Rodrigues / Goiás EC

aData: 05 de junho de 2021. Horário e local: 17h30, estádio
hailé Pinheiro, Goiânia. Arbitragem: adriano Barros Carnei-
ro (Ce); Assistentes: elicarlos Franco de oliveira (Ba) e eleu-
tério Felipe Marques Júnior (Ce). Quarto árbitro: Gabriel
dos Santos Queiroz (Go)

t
tÉCNiCa

Goiás: tadeu; apodi (ivan),
David Duarte, reynaldo,
hugo; Breno, rezende, Él-
vis; alef Manga, Bruno Me-
zenga, Dieguinho (Dadá
Belmonte)
Técnico: Pintado

Confiança: rafael Santos; lean-
dro Silva, Victor Sallinas, Barei-
ro, João Paulo; Gilberto, Sergi-
nho, Daniel Penha; Neto Berola,
Willians Santana (alex henri-
que) e luidy
Técnico: rodrigo Santana

xGoiás Confiança

FICHA
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João Paulo Alexandre

A divulgação de Goiânia
como uma das sedes da Copa
América em 2021 animou o
ramo hoteleiro da Capital. Mes-
mo sem público, o evento -
que já tem início previsto para
o próximo dia 13 de junho - é
visto por muitos como uma al-
ternativa para tentar diminuir
os impactos causados pela pan-
demia do novo coronavírus. Já
o Ministério Público de Goiás
(MP-GO) recomendou que Es-
tado e Goiânia não sediem jo-
gos da Copa América.

A presidente do Sindicato
dos Hotéis de Goiânia, Anaiad
de Assis Lopes, destaca que os
hotéis filiados à entidade estão
prontos para receber jogado-
res e delegações que possam
vir a jogar na capital goiana.
“Faz parte da essência de
quem trabalha com hospitali-
dade receber pessoas em nos-
sos empreendimentos. A ho-
telaria sempre trabalhou com
rigorosos procedimentos de
segurança biológica, mas cer-
tamente que nesse período
de pandemia adotamos pro-
tocolos específicos e chance-
lados por institutos de grande
credibilidade”, pontua.

Goiânia conta com 8 mil
apartamentos nos hotéis es-
palhados pela cidade. Anaiad
garante que diante de todo o
aparato, os estabelecimentos
estão preparados para rece-
ber todos com segurança, mas
destaca a preocupação sobre
os cumprimentos dos proto-
colos que foram prometidos
pela Conmebol.

“Um detalhado planeja-
mento é preciso para que o
evento não se torne uma pro-
blemática na situação epide-
miológica do Covid em nosso
país. Procedimentos como pré-
via testagem por métodos se-
guros como o RT-PCR em todos

os envolvidos é um dos pilares
de contenção de disseminação
do vírus”, destaca.

Anaiad pontua que também
é importante a vacinação dos
profissionais que atuam na
área e que, segundo ela, está
tratando com pessoas que via-
jam para todo o canto do Brasil
e do Mundo. “Nós já devería-
mos estar sendo vacinados por-
que a gente tem o contato di-
reto com pessoas que estão em
trânsito regional, nacional ou
internacional e isso nos torna
um vetor muito perigoso de
transmissão. A gente tem uma
margem de risco de contami-
nação muito considerável, prin-
cipalmente o pessoal do nosso
front de atendimento como re-
cepção, garçons e também nos-
sas camareiras”, pontua.

Segundo ela, o atual de-
creto que está em vigor em
Goiânia determina que hotéis
e similares funcionem com
65% da capacidade máxima.

Esperança
A gerente do Quality Hotel,

Joelma Alves, destaca que as
informações ainda são muito
imprecisas, principalmente
sobre os protocolos que de-
verão ser incorporados aos
já existentes no local, mas
não esconde a expectativa de
que a Copa faça a situação de
ocupação no hotel melhorar,
já que sofreu uma drástica
queda durante a pandemia.

“A Copa pode ser uma aju-
da nesse momento complica-
do que estamos vivendo. Nós
conseguimos abrir bem na
segunda onda da pandemia e
precisamos fazer um aporte
para calçar as contas opera-
cionais. Ou seja, a atividade
hoteleira não está se pagando.
Dessa forma, a competição
pode contribuir com a me-
lhora da minha demanda e o
capital de giro”, pontua.

Joelma reforça que aguarda
um possível contato da agência
contratada para intermediar o
contato entre as federações e os
hotéis. Ela destaca que o hotel
era muito buscado para pes-
soas que iriam em shows e

eventos que ocorriam na re-
gião antes da pandemia. Agora,
a  expectativa é apostar ainda
mais nos protocolos de segu-
rança para atrair jogadores,
dirigentes e outras pessoas que
participam da Copa América.

“Há uma preocupação ain-
da maior com os protocolos
que serão adotados. Poderia
ser liberado algumas pessoas
para verem os jogos? Poderia,
mas ainda estamos viven-
ciando uma pandemia mun-
dial e temos que verificar
esse momento. Estamos ten-
tando trazer médicos, joga-
dores para ficar conosco. A
verdade é que, sempre quan-
do surge um evento nível Bra-
sil e global, acaba criando
boa expectativa”, destaca.

A coordenadora comercial
do Hotel Maione, Fernanda
Oliveira, destaca que um even-
to dessa magnitude causa cer-
ta euforia no ramo, principal-
mente que, fora da pandemia,
a expectativa era de que todos
os quartos fossem reservados.
“Turismo de esporte gera sim

bastante receita para os meios
de hospedagem, quando há
público e torcida principal-
mente. Neste caso, acredito
que receberemos os times e
profissionais que trabalharão
nos jogos. A expectativa é que
os times fiquem nos hotéis
de categoria mais elevada:
Castros, Mercure, K, Golden
Lis, etc”, reforça.

Segundo ela, os protoco-
los que já estão em vigor no
hotel são os que deverão ser
mantidos durante o período
dos jogos. Atualmente, o hotel
dispõe de web check in e car-
dápios online, check in, check
out e café da manhã com ho-
rário marcado para evitar
aglomeração, medidor de tem-
peratura digital e tapetes ger-
micidas nas entradas de ser-
viço e social, scanner ultra-
violeta e caixa para esterili-
zação de itens na recepção.

Também conta com dispen-
ser de álcool gel e álcool Swab
em Sache nas áreas comuns e
apartamentos, restaurantes
com distanciamento de mesas
em local aberto e arejado, lim-
peza e esterilização de aparta-
mentos e salas de eventos, com
máquina de ozônio e lâmpadas
ultravioleta antes e depois da
camareira entrar para realizar
a limpeza convencional, inter-
valo mínimo de 24h entre hos-
pedagens e eventos, rígida hi-
gienização e esterilização das
áreas comuns, etc.

“Nós possuímos o Selo Tu-
rismo Responsável Limpo e
Seguro e o selo Safe Travels,
criado pelo Conselho Mun-
dial de Viagens e Turismo
que consiste na garantia da
segurança dos viajantes, além
de executar todos os protoco-
los de higienização oficiais
do Ministério do Turismo,da
Organização Mundial da Saú-
de e do decreto municipal de
Goiânia”, pontua Fernanda.

As partidas disputadas em
Goiânia podem ser distri-
buídas entre o Estádio Olím-
pico, no Centro da Capital, e
o Antônio Accioly, em Cam-
pinas. O Hoje apurou que o
presidente do Atlético Goia-
niense, Adson Batista, mos-
trou interesse que a casa ru-
bro-negra seja palco de jogos
da disputa. De acordo com
ele, a Conmebol demonstrou

interesse, mas tudo depende
se os jogos do Brasileirão
não serão afetados.

Mas o Atlético destaca que,
caso não recebam jogos, o es-
tádio e o Centro de Treina-
mento do clube podem ser
usados como campo de trei-
namento para as equipes que
vão jogar em Goiânia. Porém,
isso tudo está sendo avaliado
e o clube se pronunciará ofi-

cialmente quando tudo esti-
ver resolvido.

O Vila Nova e o Goiás não
foram procurados. O presi-
dente do clube alviverde, Pau-
lo Rogério Pinheiro, já desta-
cou que não tem interesse de
liberar o estádio Hailé Pi-
nheiro para sediar os jogos da
Copa América. 

O governador de Goiás, Ro-
naldo Caiado (DEM), postou

em uma rede social as exigên-
cias direcionadas à Conmebol
para a realização da disputa na
capital goiana. Segundo ele,
todas foram aceitas, entre elas
estão a ausência de torcida, um
esquema bolha para proteção
de atletas, arbitragem, comis-
são técnica, imprensa e todos
os envolvidos direta e indire-
tamente com o processo. Assim
como a vacinação de todos.

Além disso, o governador re-
chaçou o direcionamento de
qualquer investimento esta-
dual para o evento.

O prefeito de Goiânia, Ro-
gério Cruz (Republicanos), se
isentou sobre a realização da
Copa na Capital ao afirmar
que os estádios que podem re-
ceber os jogos são adminis-
trados pelo governo estadual.
(Especial para O Hoje)

Expectativa é de amenizar sofrimento prejuízo, mas há a preocupação sobre protocolos sanitários

Jogos podem ser disputados no Olímpico e Accioly

Gerente de um hotel em Goiânia, Joelma não esconde a expectativa de que a Copa faça a situação de ocupação no hotel melhorar

Olímpico (foto) e Antônio Accioly podem ser palcos das partidas ou dos treinos das equipes

Anúncio da Copa América em
Goiás anima ramo hoteleiro

Jota Eurípedes
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O Estado já soma 52 óbitos de mulheres grávidas e
puérperas em decorrência da Covid-19, no período en-
tre o início da pandemia, em março de 2020, até o últi-
mo dia 15 de maio. O total de casos confirmados da doen-
ça em gestantes goianas é de 2.115.

Na Capital, segundo dados do Observatório Obstétrico
Brasileiro Covid-19 (OOBr Covid-19), foram registrados 127
casos confirmados e 13 óbitos. O relatório mostra ainda que,
em Goiânia 41,58% destas gestantes foram internadas em
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 13,13% chegaram a
ser intubadas para o tratamento da doença.

Em Aparecida de Goiânia, segunda cidade mais po-
pulosa do Estado, o OOBr Covid-19 aponta 32 casos con-
firmados de gestantes com a doença. Destas, 48,28% fo-
ram internadas em UTIs e 10,34% foram intubadas. No
município, 5 gestantes faleceram em decorrência da
doença. Anápolis e Rio Verde, tiveram, respectiva-
mente, 21 e 12 casos confirmados de gestantes com Co-
vid-19. Destes, são 10 óbitos em Anápolis e outros 5 na
cidade de Rio Verde.

Cuidados
A superintendente de Vigilância em Saúde da Secreta-

ria de Estado da Saúde (SES-GO), Flúvia Amorim, explica
que este é um dos públicos mais suscetíveis a complicações
pela Covid-19 devido às condições hormonais e fisiológi-
cas da gestação e pós-parto. Além disso, com o avanço de
novas variantes do coronavírus, houve aumento de casos
da doença, com elevação no número de óbitos em todos os
grupos de risco, o que inclui grávidas e puérperas.

A coordenadora de Assessoria de Redes de Atenção
em Saúde da Superintendência de Atenção Integral à
Saúde (Sais) da SES-GO, Paula dos Santos Pereira, deta-
lha que já foram registrados cerca de 30 óbitos de ges-
tantes jovens em Goiás. "São mulheres que deixaram seus
filhos e famílias. É triste as pessoas ainda não verem o
impacto dessas mortes e a importância de evitá-las", pon-
tua Paula.

Dados do Centro de Controle e Prevenção de Doen-
ças (CDC) dos Estados Unidos apontam que a chance de
uma grávida infectada pelo vírus ser internada em uma
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é 62% maior que ou-
tras mulheres na mesma faixa de idade. Já a possibili-
dade de a gestante necessitar de intubação e ventilação
mecânica foi 88% maior do que no público feminino ge-
ral.

Recomendações 
Entre as recomendações essenciais a serem efetivadas

durante a pandemia pelas gestantes e puérperas, a SES-
GO orienta a manutenção do distanciamento social, pre-
venindo a exposição ao vírus; a opção pelo regime
home-office pelas trabalhadoras grávidas; a lavagem fre-
quente das mãos; uso de álcool em gel e máscara; a rea-
lização adequada do pré-natal e a restrição de contatos
com pessoas que tenham sintomas de Covid-19. 

Caso apresente qualquer sintoma de infecção pela Co-
vid-19, a gestante deve procurar assistência médica ime-
diata. Os partos cirúrgicos (cesarianas) devem ser evi-
tados, com a opção pelo parto natural (normal). De acor-
do com orientações do Ministério da Saúde, as gestan-
tes que apresentarem qualquer tipo de comorbidades de-
vem ser incluídas no grupo prioritário para a vacinação.
Entretanto, para tal, elas devem receber doses das va-
cinas Pfizer e Coronavac. 

Para minimizar os riscos da Covid-19 em mulheres grá-
vidas e puérperas, o Governo de Goiás promoveu a atua-
lização dos profissionais que atuam nas unidades de saú-
de da atenção primária, os chamados postinhos de saúde,
sobre o fluxo de atendimento às pacientes com suspeita de
infecção pelo coronavírus, medidas de prevenção e es-
tratificação de risco.(Especial para O Hoje)

Somente em Goiânia foram registrados 13 óbitos

Já pelo segundo ano conse-
cutivo as celebrações do dia de
Corpus Christi, que acontecem
em diversos pontos de Goiânia,
foram adaptadas ao momento
de pandemia. A tradicional
confecção de tapetes, realiza-
da na Praça Cívica, foi uma das
homenagens que não aconte-
ceu, também em 2021. Com
isso, muitas paróquias se or-
ganizaram para que a data
não passasse em branco. Para
isso, respeitaram os protocolos
de segurança exigidos.

A Paróquia Nossa Senhora
Aparecida e Santa Edwiges, por
exemplo, localizada no setor
Nova Suíça, realizou missas res-
peitando o distanciamento e
aferindo a temperatura dos pre-

sentes. Além disso, a Paróquia
realizou uma carreata, que per-
correu as principais ruas dos se-
tores Nova Suíça e Bueno.

Em Trindade, município
que recebe a tradicional Ro-
maria do Divino Pai Eterno e
que já anunciou que neste
ano a celebração será reali-
zada em formato online, o
Santuário Basílica do Divino
Pai Eterno também teve pro-
gramação especial no feriado,
que incluiu desde a Santa Mis-
sa e Adoração ao Santíssimo
na Igreja Matriz, no período
da manhã e uma Carreata,
do Santuário Basílica para a
Igreja Matriz, eventos que fo-
ram transmitidos ao vivo para
evitar a disseminação da Co-

vid-19 na cidade, que já tem
9.235 casos confirmados da
doença e 343 óbitos.

Atividades Religiosas
Em maio, o veto do gover-

nador Ronaldo Caiado ao pro-
jeto de lei que reconhece as ati-
vidades religiosas como servi-
ços essenciais durante a pan-
demia de Covid-19 foi derru-
bado por deputados estaduais.
À ocasião, o Plenário derrubou,
por 28 votos contra dois, o
veto do chefe do Poder Execu-
tivo Estadual sobre a proposta.
Com isso, igrejas estão autori-
zadas a funcionar mesmo com
decretos de isolamento social.
(Maiara Dal Bosco, Especial
para O Hoje)

Corpus Christi tem celebrações
adaptadas devido à pandemia

Goiás tem 52
óbitos por
Covid-19 de
grávidas e
puérperas

tRÁPIDAS

Ministra goiana tem proposta aceita
pelo fim da greve na Petrobras

A ministra do Tribunal Superior do Tra-
balho, Delaíde Miranda Arantes, apresentou
proposta pelo fim da greve dos petroleiros
e foi aceita pela Petrobras Biocombustível
S.A. (PBio) e os sindicatos representativos
dos trabalhadores. Em audiência por vi-
deoconferência, ficou combinado que pode
haver a suspensão da greve dos trabalha-
dores, com a condição de que a Petrobras
se sente à mesa de negociação e participe do
dissídio de greve. A greve foi deflagrada no
dia 20/5 pelo Sindicato dos Petroleiros do Es-
tado da Bahia (Sindipetro/BA), pelo Sindi-
cato dos Trabalhadores na Indústria da Des-
tilação e Refinação do Petróleo do Estado de
Minas Gerais (Sindipetro/MG) e pelo Sindi-
cato dos Trabalhadores das Empresas Pró-
prias e Contratadas na Indústria e no Trans-
porte de Petróleo, Gás, Matérias-Primas, De-

rivados, Petroquímica e Afins, Energias de
Biomassas e Outras Renováveis e Combus-
tíveis Alternativos no Estado do Rio de Ja-
neiro (Sindipetro/RJ). As categorias pedem
a incorporação dos empregados pela Pe-
trobras no processo de privatização da
subsidiária. Mas a PBio vem sustentando
que a absorção de pessoal, ainda que con-
cursado, pela Petrobras fere o artigo 37 da
Constituição Federal.  Diante da proposta
apresentada pela ministra Delaíde Arantes
de suspender a greve e chamar a Petro-
bras para o diálogo, a PBio pediu a ga-
rantia de que a greve fosse suspensa. Ao
final, prevaleceu a proposta da ministra
para que as entidades realizem assem-
bleia para suspensão da greve e que a Pe-
trobras participe de nova audiência, para
continuar o diálogo.

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

Jurídica

O cidadão com débitos
junto à Justiça Eleitoral
pode emitir a Guia de Re-
colhimento da União (GRU)
e pagar as multas devidas
pela internet, sem a neces-
sidade de ir ao cartório
eleitoral, uma vez que nes-
te período de pandemia o
atendimento presencial
está suspenso. O serviço

está disponível no Portal do
Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE) e pode ser aces-
sado a qualquer momento.
Com o pagamento, quem
não votou nem justificou a
ausência às eleições ou
não se apresentou aos tra-
balhos eleitorais fica em si-
tuação regular com a Jus-
tiça Eleitoral.

Pendência eleitoral

Vacinas contra Covid-19 em
laboratórios veterinários

A Câmara dos Deputa-
dos aprovou o regime de
urgência para o Projeto de
Lei 1343/21, do Senado Fe-
deral, que permite aos labo-
ratórios fabricantes de va-
cinas veterinárias produzi-
rem vacinas contra a Covid-
19. Para isso, esses labora-
tórios deverão cumprir to-

das as normas sanitárias e as
exigências de biossegurança
próprias dos estabeleci-
mentos destinados à produ-
ção de vacinas humanas,
conforme regulamento. Com
o regime de urgência, o pro-
jeto poderá ser incluído na
pauta de votação das próxi-
mas sessões do Plenário.

2 STJ – Fuga e nervosismo
não justificam invasão de
domicílio.

2 Assembleia Legislati-
va de Goiás - foi aprovado
em primeira votação o pro-
jeto de lei nº 1004/20, com o
objetivo de garantir a pa-
cientes idosos a informação
acerca de seu direito de
manter acompanhante no
período em que estiver in-
ternado ou em observação,
em hospitais de Goiás.

A 2ª Turma do TRF1 ne-
gou provimento à apelação
de uma universidade fe-
deral contra a sentença
que garantiu a uma pro-
fessora da instituição de
ensino o direito a fruição
de licença para acompa-
nhar cônjuge que se des-
colou para outro estado
para cursar doutorado.

TRF1 garante
direito de
professora
acompanhar 
o estudo do
marido

CNJ investiga juiz federal suspeito
de favorecer madeireiras

O CNJ intimou o juiz fe-
deral Antonio Carlos Almei-
da Campelo para defesa em
reclamação disciplinar que
investiga indícios de infração
em decisões judiciais, ins-
taurada a pedido do Minis-
tério Público Federal. Titular
da 4ª Vara da Seção Judiciá-
ria do Pará, unidade do TRF1,
o juiz responde por proferir
decisões judiciais conside-
radas incomuns, várias delas
durante as férias ou em au-
sências de magistrados de
outras varas em processos
que não são de sua compe-
tência originária e sempre
em ações penais, segundo

relatório apresentado pela
corregedora nacional de Jus-
tiça, ministra Maria Thereza
de Assis Moura. Entre os fa-
tos que embasam o relatório
consta a decisão proferida
em janeiro deste ano em
processo de crime ambiental
em que o juiz determinou a
liberação de madeira que
havia sido apreendida no
âmbito da Operação Han-
droanthus, a maior operação
de apreensão de madeira já
ocorrida no país, com mais
de 131 mil m³ em toras in-
terceptadas em balsas na di-
visa dos estados do Pará e
Amazonas.
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Assim como aconteceu em
março deste ano, o sistema
funerário de Goiânia deve fi-
car sobrecarregado nos pró-
ximos dias devido ao au-
mento no número de mortes
por Covid-19. De um dia para
o outro nesta semana foram
cerca de novas 5 mil mortes
registradas no painel epide-
miológico da Secretaria de
Saúde do Estado (SES-GO). 

Em março, o Sindicato das
Empresas Funerárias, Cemi-
térios e Crematórios de Goiâ-
nia e Região Metropolitana,
observou um aumento de
350% nos serviços funerários
para vítimas de Covid-19. A de-
manda se tornou crescente e
acelerada desde no primeiro
trimestre deste ano. Na época,
os agentes funerários sofre-
ram bastante pressão pela
quantidade de óbitos diários. 

Atualmente, já são mais de
617 mil casos de doença pelo
Covid-19)no território goiano.
Destes, há o registro de 587.362
pessoas recuperadas e 17.267
óbitos confirmados. No Estado,
há 462.744 casos suspeitos em
investigação. Já foram des-
cartados 279.861 casos. Tam-
bém há 17.267 óbitos confir-
mados de Covid-19 em Goiás
até o momento, o que signifi-
ca uma taxa de letalidade de
2,8%. Há 351 óbitos suspeitos
que estão em investigação.

A SES culpa um problema
no registro pelo salto elevado
no número de mortes nos úl-
timos dias. “Nos últimos dias,
o sistema de notificação de
síndrome gripal leve e-SUS
Notifica, do Ministério da Saú-
de, passou por uma instabili-
dade que gerou impacto no
registro das notificações”. En-
tretanto, a pasta informa que

a equipe técnica do Departa-
mento de Informática do SUS
(DataSUS) solucionou a situa-
ção, que está regular atual-
mente. Dessa forma, houve
um represamento das notifi-
cações, impactando no nú-
mero de casos registrados. 

Taxa de ocupação 
em 90%

Há cerca de quatro dias
conforme vem sendo mostra-
do pelo O Hoje, a taxa de ocu-
pação de leitos em Unidade de
Terapia Intensiva (UTI) da rede
estadual se mantém em 90%. O
número aumentou após duas
semanas de flexibilizações. As
enfermarias exclusivas para
Covid-19 estão com 66% ocu-
padas. De acordo com a supe-
rintendente de Vigilância em
Saúde, Flúvia Amorim, não há
como definir se Goiás vive
uma terceira onda ou repique
da segunda. Isto porque ainda
não ocorreu uma redução de
casos de forma efetiva. “Exis-
tem entendimentos diferen-
tes, mas essa definição pouco
importa. O que importa é que
estamos caminhando sim para
uma subida de casos, com

transmissão acelerada do ví-
rus”, ressalta. 

Flexibilização 
Como aconteceu nas últi-

mas vezes, a flexibilização é
um dos fatores que tem con-
tribuído para o aumento de ca-
sos, aponta a superintendente.
“Quando você flexibiliza, a po-
pulação entende que a pande-
mia acabou ou que está muito
tranquila. Aí vemos muitos
eventos, gente sem máscara,
boates abertas, que são lugares
de alto risco de contamina-
ção. Não vivemos um mo-
mento em que, mesmo com a
flexibilização, as pessoas man-
têm os cuidados, infelizmente.
A gente precisa rever a forma
e avaliar melhor como faze-
mos essa flexibilização. Preci-
samos de um plano, apren-
dendo com os erros e com os
acertos de outros lugares”.

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

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

3ª onda
Para o secretário de saúde

Ismael Alexandrino, do ponto
de vista técnico, como ainda
não teve uma queda abaixo
de 50% de ocupação ainda,
caso comece a subir nova-
mente, se trata de um repique
de segunda onda e não de
uma terceira onda, ainda. “A
gente não teve aquele sobe fa-
tor e desce”, frisa. 

Ele explica que o indicador
R, que mensura a velocidade
de transmissão, vem aumen-
tando há aproximadamente
três semanas, está acima de 1,
em 1.2, e isso pode fazer com
que outras taxas subam nos
próximos dias. “Ele tem a ca-
pacidade de puxar os outros
indicadores, como por exem-
plo a procura dos pacientes
nas unidades, posteriormente
as internações, podendo im-
pactar nas taxas de ocupação
e de óbitos, também”, expli-
cou. (Especial para O Hoje)

Sindicato das Empre-
sas Funerárias, Cemi-
térios e Crematórios
de Goiânia reclama
de sobrecarga

Aumento do número de mortes volta
a sobrecarregar sistema funerário 

Dados do Operador Nacio-
nal do Sistema Elétrico (NOS)
dão conta que os reservató-
rios de hidrelétricas do Su-
deste e do Centro-Oeste che-
garam ao final do mês de
maio com o armazenamento
médio mais baixo para o mês
desde 2001, ocasião em que o
Brasil enfrentou um raciona-
mento de energia. A queda
nos níveis dos reservatórios
alerta para possíveis crises
nos setores hídrico e elétrico
e em Goiás, o Governador Ro-
naldo Caiado já estabeleceu
medidas para enfrentamento
da estiagem e economia de re-
cursos naturais.

Neste cenário, o decreto es-
tadual traz ações de enfrenta-
mento da estiagem nas bacias
hidrográficas do Rio Meia Pon-
te, na Grande Goiânia e do Rio
Ribeirão Piancó, em Anápolis.
As medidas definem regras
para o fornecimento de água e
têm o objetivo de evitar qual-
quer tipo de racionamento e o
decreto passa a vigorar até o
fim do período de seca. Ainda
de acordo com o governador, o
decreto de segurança hídrica é
para solicitar a toda a popula-

ção que tenha consciência na
utilização da água. Além disso,
o uso das bacias pode ficar
restrito para atividade agro-
pecuária, industrial, comer-
cial, de lazer e outros usos.

O documento definiu ain-
da que a captação de água no
Alto Rio Meia Ponte, em Goiâ-
nia, e no Ribeirão Piancó, em
Anápolis, tem prioridade para

o consumo humano e a hi-
dratação de animais. Neste
último, há um levantamento
dos reservatórios e poços ar-
tesianos existentes, bem como
identificação das pessoas que
utilizam água destes rios.
“Ninguém quer impedir as
pessoas que produzem, mas
sim buscar o momento de uso
da água que seja compatível

para que não haja sobrecarga
durante um período único”,
explicou Caiado.

Ações
O plano de ações foi dividi-

do em três eixos principais. O
primeiro, sob responsabilidade
da Semad, fará a gestão da cri-
se, definindo critérios de res-
trição de outorga, captação e

suspensão do abastecimento.
Também cabe à Secretaria de
Meio Ambiente o monitora-
mento telemétrico e a comu-
nicação com a sociedade sobre
o cumprimento de medidas.

O segundo eixo, sob coman-
do da Secretaria de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (Sea-
pa) tem a função de imple-
mentar medidas de apoio aos
agricultores, para que façam o
uso e manejo da água de forma
racional. À pasta também cabe
orientar os produtores rurais na
execução de ações de recupe-
ração de pastagens degrada-
das nas bacias, conservação de
solos e ações de estímulo à pro-
dução sustentável.  

O terceiro eixo traz as ações
realizadas pela Saneago, que
incluem a redução das perdas
físicas de água na rede de dis-
tribuição, apoio às medições te-
lemétricas feitas em pontos de
captação de água e o apoio a
implementação de mecanis-
mos hidráulicos em barragens.
Além de campanhas de edu-
cação e conscientização da po-
pulação para economia de
água. (Maiara Dal Bosco, Es-
pecial para O Hoje)

Reservatórios no Centro-Oeste chegam a 28,9%
SECA

Armazenamento médio é mais baixo para o mês desde 2001

Em março o
sistema de
serviços
funerários
registrou
aumento de
350%. Cenário
pode se repetir
com aumento
das mortes
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Líderes de 40 países e
várias organizações e em-
presas comprometeram-
se anteontem (2) a contri-
buir com quase US$ 2,4
bilhões para o mecanis-
mo Covax distribuir vaci-
nas contra covid-19 aos
países mais pobres.

O presidente da Aliança
Global das Vacinas (Gavi),
José Manuel Durão Barroso,
considerou que os compro-
missos assumidos numa cú-
pula  internacional, organi-
zada juntamente com o go-
verno do Japão, "lançam
um caminho para o fim da
pandemia".

O Covax atingiu 9,6 bi-
lhões de euros em finan-
ciamento para a compra
de vacinas e 807 milhões
para entregas. O valor de-

verá permitir a proteção
de quase 30% da população
adulta em 91 países de ren-
dimentos mais baixos, com
entregas previstas para este
ano e o início de 2022.

Os países participantes
da cúpula de hoje compro-
meteram-se ainda a doar
mais de 54 milhões de doses
que têm em excesso, atin-
gindo uma reserva total su-
perior a 132 milhões de do-
ses para o Covax.

Em 2021 e 2022, o Covax
tem prevista a entrega de
1,8 bilhão de doses de vaci-
nas contra a covid-19.

O governo do Japão, re-
presentado pelo primeiro-
ministro Yoshihide Suga,
aumentou de 200 milhões
para 1 bilhão sua contri-
buição ao Covax. (ABr)

Cúpula internacional
arrecada mais US$ 2,4 bi
para distribuir vacinas

A Organização das Nações
Unidas (ONU) apelou ontem
(3) aos países que cumpram os
compromissos de recuperar 1
bilhão de hectares de terra,
para enfrentar as crises cli-
máticas e de biodiversidade.

A recuperação de pelo me-
nos 1 bilhão de hectares de-
gradados na próxima década é
uma forma de enfrentar as
ameaças das alterações climá-
ticas, perda de natureza e po-
luição, diz a ONU em relatório
hoje divulgado no âmbito da
Década das Nações Unidas
para a Restauração dos Ecos-
sistemas 2021-2030.

Os países, afirma a organi-
zação, também precisam
acrescentar compromissos
idênticos em relação aos ocea-
nos, segundo o relatório do
Programa das Nações Unidas
para o Ambiente (PNUA) e da
Organização das Nações Uni-
das para a Alimentação e Agri-
cultura (FAO).

O documento destaca que
a humanidade está utilizan-
do cerca de 1,6 vezes a quan-
tidade de serviços que a na-
tureza pode fornecer de for-
ma sustentável.

Isso significa, de acordo
com o relatório, que os esforços
de conservação por si só são in-
suficientes para prevenir um
colapso em larga escala dos
ecossistemas e perda de biodi-
versidade. Os custos globais
da recuperação terrestre, não
incluindo a parte marinha, es-
tão estimados em pelo menos
US$ 200 bilhões por ano até
2030, sendo que, estima a ONU,
cada dólar investido na res-

tauração cria até US$ 30 de be-
nefícios econômicos.

Os ecossistemas que re-
querem uma recuperação ur-
gente incluem terras agríco-
las, florestas, prados e sava-
nas, montanhas, turfeiras,
áreas urbanas, zonas de água
doce e oceanos.

O relatório diz ainda que as
comunidades que vivem em
quase 2 bilhões de hectares
degradados de terra incluem
algumas das mais pobres e
marginalizadas do mundo.

"Esse documento apre-
senta também os motivos pe-
los quais todos nós temos de
nos empenhar no esforço glo-
bal de recuperação. Basean-
do-se nas mais recentes pro-
vas científicas, expõe o papel
crucial desempenhado pelos

ecossistemas, desde florestas
e terras agrícolas a rios e
oceanos, e traça as perdas
que resultam de uma má ges-
tão do planeta", escreveram
no prefácio do documento o
diretor executivo do PNUMA,
Inger Andersen, e o diretor-
geral da FAO, QU Dongyu.

Eles acrescentam que a
"degradação já afeta o bem-es-
tar de cerca de 3,2 mil milhões
de pessoas - ou seja, 40% da
população mundial", e que
em cada ano se perdem ser-
viços ecossistêmicos que va-
lem mais de 10% da produção
econômica global.

A recuperação dos ecos-
sistemas consiste em travar e
inverter a degradação, o que
resulta em ar e água mais
limpos, mitigação de condi-

ções meteorológicas extre-
mas, melhor saúde humana e
recuperação da biodiversida-
de, incluindo melhor polini-
zação das plantas.

Segundo a ONU, a restau-
ração contribui ainda para a
realização de vários Objeti-
vos de Desenvolvimento Sus-
tentável (ODS), incluindo a
saúde, água limpa, e paz e se-
gurança, e para os objetivos
das três "convenções do Rio"
sobre Clima, Biodiversidade
e Desertificação.

A recuperação, se combi-
nada com a redução da con-
versão dos ecossistemas na-
turais, pode ajudar a evitar
60% das extinções de biodi-
versidade esperadas. Além do
que, diz o relatório, pode ser
altamente eficiente na pro-

dução de benefícios econô-
micos, sociais e ecológicos. A
agroflorestação, por exemplo,
tem o potencial de aumentar
a segurança alimentar para
1,3 mil milhão de pessoas.

As duas agências da ONU
responsáveis pelo relatório
lançam hoje também uma
ferramenta para monitorar
os esforços de restauração,
que permite aos países me-
dir o progresso dos projetos
de restauração em ecossis-
temas-chave.

A Assembleia-Geral da ONU
declarou 2021-2030 como a dé-
cada para a recuperação dos
ecossistemas, liderada pelo
PNUA e pela FAO. A iniciativa
visa a acelerar a promoção
global da recuperação de ecos-
sistemas degradados. (ABr)

Relatório foi
divulgado hoje
pela organização

ONU pede a países recuperação
de 1 bilhão de hectares de terra

A Assembleia-Geral da ONU declarou 2021-2030 como a década para a recuperação dos ecossistemas

A Nasa, a agência espacial
norte-americana, anunciou na
última quarta-feira (2) planos
para lançar duas novas mis-
sões científicas a Vênus entre
2028 e 2030 - as primeiras em
décadas - para estudar a at-
mosfera e a história geológica
do vizinho planetário mais
próximo da Terra.

A agência espacial dos Es-
tados Unidos disse que está
disponibilizando cerca de US$
500 milhões para o desenvol-

vimento de cada uma das
duas missões, apelidadas de
Davinci+ (abreviação de At-
mosphere Venus Investiga-
tion of Noble Gases, Chemistry
and Imaging) e Veritas (um
acrônimo para Venus Emissi-
vity, Radio Science, InSAR, To-
pografia e Espectroscopia).

A Davinci+ medirá a com-
posição da densa atmosfera
de Vênus para melhorar a com-
preensão de como ela evoluiu,
enquanto a Veritas mapeará a

superfície do planeta para aju-
dar a determinar sua história
geológica e por que se desen-
volveu de forma tão diferente
da Terra, informou a Nasa.

A Davinci+ também deve
proporcionar as primeiras ima-
gens de alta resolução de ca-
racterísticas geológicas únicas
em Vênus, que podem ser com-
paráveis   aos continentes da Ter-
ra e sugerem que Vênus tem pla-
cas tectônicas, de acordo com o
anúncio da Nasa. (ABr)

Nasa planeja duas 
novas missões a Vênus

ESTUDO

A agência espacial disse que está disponibilizando cerca de US$ 500 mi para cada uma das missões

Líderes mundiais se comprometeram a contribuir 



Lanna Oliveira

Com um álbum recém lan-
çado, o rei do axé, Luiz Caldas,
se apresenta em uma trans-
missão ao vivo neste sábado
(5), às 21h30, no projeto #Fes-
tivalCulturaEmCasa. O cantor,
compositor, multi-instrumen-
tista e produtor brasileiro, é co-
nhecido por ter sido precursor
do axé, gênero musical que
criou um novo movimento no
circuito baiano na década de
80. O show ocorre pelo site cul-
turaemcasa.com.br. Lançada
em abril de 2020, a plataforma
#CulturaEmCasa tem a mis-
são de ampliar o acesso da
população a conteúdos cultu-
rais gratuitamente.

Nesta apresentação virtual,
o músico, que já compôs mais
de mil canções, traz sua histó-
ria e sua participação na cria-
ção do movimento Axé Music.
Luiz Caldas passeia por todos
os estilos musicais e toca qua-
se todos os instrumentos com
maestria. Em 2020 ele com-
pletou 50 anos de carreira e,
então, o que se tem é o perfil de
um artista virtuoso, que não
apenas vem escrevendo uma
trajetória artística sem prece-
dentes, como tem deixado um
legado inigualável para a mú-
sica brasileira.

Além do show, Luiz Caldas
ainda tem novidades. O can-
tor baiano acabara de lançar
o álbum de forró ‘Remelexo
Bom’. "A sonoridade desse
disco é original, é muito raiz",
descreve o artista. Com dez
canções autorais, o álbum
conta com diversas partici-
pações, entre elas a do amigo
Carlinhos Brown. Disponível
no site do cantor, luizcal-
das.com.br, este é o 11º disco
de forró que ele grava. Desde
2013, todo mês de junho, ele
lança um álbum de forró com
o intuito manter intacta a
raiz desse estilo.

Contemplando o forró em
uma versão mais tradicional e
genuína, Luiz diz que não é fã
dos "modismos" que foram in-

corporados ao longo dos anos
nesse estilo musical e opina:
"Tem certo tipo de música que
não necessita de evolução, elas
já são evoluídas ao ponto de se-
rem únicas". O cantor e com-
positor detalha que o disco de
forró é uma forma de manter
a originalidade do estilo mu-
sical, já que com o tempo, no-
vos instrumentos e demais es-
tilos estão sendo impostos à
música nordestina.

Luiz Caldas diz que esse
disco foi gravado da mesma
maneira que Luiz Gonzaga, o
Rei do Baião, gravava. De acor-
do com ele, a gravação foi fei-
ta como era antigamente, que
era com o regional, o mesmo
grupo que tocava choro, toca-
va forró. Então, era violão de 7
cordas, cavaquinho, instru-
mentos que as pessoas nem
acham que existam no forró. A
paixão pelo gênero vem de
longa data. Ligado ao estilo

desde essa época, o forró sem-
pre esteve ao seu redor por ser
uma música bastante aprecia-
da por seus pais. 

"[O forró] Entrou na minha
vida e ficou. Durante todo
tempo que passei por bailes,
eu toquei muito forró. Uma
festa que nunca deixei de to-
car, desde o tempo dos bailes.
Quando eu comecei a gravar,
de certa forma, a música que
a gente usava no trio elétrico,
ela é junina, que é o galope,
um estilo que sempre foi gra-
vado, não só por Luiz Gonza-
ga, Jackson [do Pandeiro] e
por outros grandes. Já havia
essa semelhança muito gran-
de", explica. Luiz ainda cita
Luiz Gonzaga e Zé Nilton
como referências do forró.

Participações especiais
Participaram do novo ál-

bum de trabalho, os sanfo-
neiros Marquinhos Café, Jus-

siê do Acordeon, Daniel No-
vaes e Theus Oliveira trazen-
do uma vibe dançante para o
disco. Para gravar todos esses
músicos, a tecnologia foi
grande aliada. Em tempos de
pandemia, não foi possível
reunir os músicos, nem en-
contrar os amigos, então cada
um fez sua gravação e o re-
sultado ficou por conta da
edição. Outra participação
emblemática do disco é a de
Carlinhos Brown, ele canta a
música ‘Carta de Zé’.

“A música conta uma his-
tória bem interessante. Eu
fiz uma brincadeira com o
lance dele [Brown] ter o mes-
mo nome de um dos três san-
tos, que é Santo Antônio. Daí
essa irmandade que a gente
tem e musicalmente a gente
está muito ligado à música
brasileira em todos os segui-
mentos. Ficou bem diverti-
do", disse Luiz sobre o amigo
e artista que tem como nome
de batismo Antônio Carlos.
Nós não estamos acostuma-
dos a ver Brown cantando
forró, e segundo Luiz Caldas,
o resultado é maravilhoso.

Além dos parceiros Reinal-
do Barbosa e Paulinho Caldas,
o compositor Cesar Rasec as-
sina junto com Luiz as músicas
‘Carta de Zé’ e ‘Forró Zé Bode’.
A coprodução do disco é de Na-
gib Barroso. O mestre Luiz
Caldas, por sua vez, assina di-
reção, produção, arranjos, gra-
vação, violões, cavaquinho e
voz. A percussão é de Claudi-
nho Guimarães. Enfim, nesta
apresentação do fim de sema-
na pode-se esperar muita mú-
sica boa e novidades desse ál-
bum lançado na última terça-
feira (1º). (Lanna Oliveira é
estagiária do jornal O Hoje)
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Luiz Caldas acaba de lançar
o disco ‘Remelexo Bom’ e o
apresenta neste sábado (5)
no #FestivalCulturaEmCasa

Essência

O rei do Axé, 
agora no forró

Carlinhos Brown
é uma das
participações do
disco recém
lançado, o que
resultou em uma
mistura boa 
de se ouvir



Estudar, entrar na facul-
dade, trabalhar e se aposen-
tar. Para enriquecer, é preci-
so ir além da doutrina ensi-
nada desde a infância e que
funcionou no passado. Hoje,
não mais. Em ‘Fique Rico In-
vestindo de Maneira Simples’,
o especialista em Finanças e
Economia André Fogaça
aponta o caminho: unir a
educação financeira com o
investimento em ações.

Distante da realidade da
maioria dos brasileiros e per-
meado de dúvidas, o tema é
abordado justamente no sen-
tido de aproximar quem tem
pouca afinidade com núme-
ros, planilhas e a bolsa de
valores. Por isso, os caminhos
para ter uma vida financeira
livre são apresentados de for-
ma didática e objetiva. A ideia
não é se tornar um especia-
lista e gastar horas do dia
para ver o patrimônio au-
mentar, nem deixar de apro-
veitar a vida hoje.

Segundo André Fogaça, só-
cio-fundador do GuiaInvest, o
processo de investimento pre-
cisa ser efetivo, porém sim-
ples, caso contrário as pessoas
não conseguem aderir. Além
disto, a sofisticação não ne-
cessariamente traz melhores

resultados, “mas com certeza
toma mais tempo dos inves-
tidores e aumenta despro-
porcionalmente o risco”. Com
base nesta premissa, o autor
desenvolveu um método pró-
prio, o Kiss.

Acrônimo para Keep In-
vesting Simple and Safe, algo
como ‘siga investindo de for-
ma simples e segura’, a pro-
posta é detalhada já na pri-
meira parte do livro, publi-
cado pelo selo MAP (Mentes
de Alta Performance) da Luz
da Serra Editora. Os funda-
mentos da acumulação de ri-
queza, a mentalidade cor-
reta para investir em ações,
as formas de ser remunera-

do com esse investimento e
como evitar os erros mais co-
muns compõem os capítulos
iniciais.

Um entendimento geral
da dinâmica do mercado de
ações cede lugar, na última
parte do livro, aos pilares
fundamentais para que o pro-
cesso sistemático de investi-
mento seja efetivo. Tudo ba-
seado na experiência do autor
como investidor, em simula-
ções com ações reais, na abor-
dagem dos investidores de
sucesso e nos estudos de caso
da comunidade GuiaInvest.

Sobre o autor
André Fogaça é investidor

em ações desde 2004, além de
sócio-fundador do GuiaIn-
vest, plataforma digital que
ajuda pessoas de todas as ida-
des e classes sociais a inves-
tirem para conquistar uma
vida mais livre, plena e feliz. 

Ao fazer isso, Fogaça re-
volucionou o setor de edu-
cação financeira no Brasil e
conquistou uma família de
mais de 450 mil investido-
res, entre seguidores, alu-
nos, assinantes e fãs entu-
siasmados espalhados pe-
los 5 continentes, somando
mais de 28 países. 
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Malhação - sonhos
lucrécia se emociona e pede

que Jade cuide mais de si mes-
ma. Bárbara não revela que foi
Sol quem a incentivou a provo-
car uma crise alérgica em Wal-
lace. rené avisa a Dandara que
deixará sua casa. Duca se pre-
para para encontrar alan, e Co-
bra alerta heideguer. Duca vê
henrique e Bianca se beijando.
João se emociona com a parti-
da do pai. Nando acolhe rené.
Dalva tem um mau pressenti-
mento. Duca chega ao local do
encontro sem perceber que
está sendo seguido pelos ca-
pangas de heideguer. 

Gênesis
abimeleque nota a ausência

de Najla. Sara questiona ismael.
Sara é firme com ismael. o rei se
irrita. Sara manda abraão fazer
uma difícil escolha. ismael culpa
Sara pelo seu destino. abraão
encontra o rei. omar revê leo-
ra. No deserto, agar tenta am-
parar ismael. Massá surpreende
rafiq e seus homens. agar e is-
mael são surpreendidos por um
anjo. abraão sela uma aliança
com abimeleque. omar implo-
ra o perdão de leora. Nove
anos depois, abraão é sur-
preendido por Deus, que pede
um sacrifício.

a Vida da Gente
Manuela se recusa a falar

com ana e iná se penaliza
com a situação das irmãs. olí-
via reclama com Dora do con-
vívio com Sofia e Bárbara. Nan-
da aconselha rodrigo a pro-
curar Manuela. ana afirma
que não vai mais viajar e eva
fica furiosa. Suzana tenta con-
vencer Cícero a ajudar renato.
iná convida Moema para ir ao
baile. Jonas elogia Ângela para
Cléber. lúcio se encontra com
ana. Manuela fala para rodri-
go que não abandonará Júlia.
Celina recrimina lúcio por ser-
vir de confidente de ana.

Triunfo do amor
Bernarda dá algumas mor-

didas na salada, engasga e pen-
sa: “estou queimando de dentro
para fora! Minhas entranhas
estão queimando! ahhh! Mi-
nhas entranhas estão pegando
fogo! ” ela cai no chão. Cruz e
Fernanda trazem a pequena Vi-
tória para o piquenique na Casa
Sandoval. a Vovó Vitória faz um
grande estardalhaço. tio Max a
apresenta aos primos. helena
reclama de suas condições.
“apenas um banheiro para to-
dos esses quartos”, diz ela. eva
diz que se não gostar do lugar,
pode ir embora. 

império
Ísis e João lucas se beijam.

Érika consegue gravar a histó-
ria de lorraine e ismael. Fer-
nando vê Cristina e Vicente
juntos e se enfurece. téo fica
animado para contar a José al-
fredo a verdade sobre ismael.
Maurílio marca um jantar com
Marta. Danielle provoca José
Pedro. Cláudio tem mais uma
festa de casamento cancelada,
e Beatriz o consola. Érika avisa
a lorraine que gravou a con-
fissão que ela e ismael fizeram
para Juliane. Salvador é cha-
mado para participar de uma
fuga do manicômio.

RESUMO
t
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Protesto sobre
aceitação
Dragqueens cantoras, Sara e Nina,
lançam single ‘Céu de Framboesa’
nesta sexta-feira (4)

Elysia Cardoso

As dragqueens canto-
ras, Sara e Nina, se prepa-
ram para lançar o primei-
ro single oficial do álbum
‘Céu de Framboesa’. A mú-
sica, que leva o nome títu-
lo do álbum, é de produção
independente e distribui-
ção da Tratore, poderá ser
ouvida a partir dessa sex-
ta-feira (4) em todas as
plataformas digitais, além
de clipe dirigido por Luis
Felipe Sá e Pedro Murad
no Youtube. 

‘Céu de Framboesa’ tem
como refrão a veemente
afirmativa: “seja o que for
você” e, é desse pressupos-
to que Sara e Nina se pro-
põem seguir a diretriz do
álbum, cada um tendo o di-
reito e a liberdade de sim-
plesmente ser. “Foi a pri-
meira música composta no
álbum. Pedro Barbosa ti-
nha uma melodia inicial e
alguns versos escritos,
quando nos apresentou a
composição dizendo ser a
nossa cara. Concordamos
plenamente e percebemos
ali o ponto de partida para
iniciar um trabalho auto-
ral”, contam Sara e Nina.

As cantoras dizem que
sua inspiração veio da sim-
bologia do número ‘12’, que
representa a busca pelo
equilíbrio, pela elevação e
pela justiça, trazendo a sen-
sação de oposição e com-
plementariedade. A ideia
da particularidade de ser o
que se é, onde todas as sin-
gularidades cabem em um
único indivisível, respei-
tando a diversidade de cada
um. “Este número traz a
sensação de equidade, e esta
é a missão que temos com
“Céu de Framboesa”: ver
todo mundo brilhando e vi-
vendo juntos em suas dife-
renças”, ressalta Nina.

Sobre a data de lança-
mento elas exaltam a im-
portância do momento, pois
simboliza mais do que sim-
plesmente uma data. “Es-

colhemos junho, pois é mais
do que especial, é o mês do
orgulho LGBTQIA+. Um pe-
ríodo em que é muito im-
portante para as pessoas
LGBTQIA+ serem vistas por
todos, serem escutadas e
nós queremos estar pre-
sentes nesse coro, encor-
pando esse grito que preci-
sa ecoar, ganhar o mundo,
transformar multidões. Esse
é o mês para que a gente
lembre que ser quem so-
mos é motivo de orgulho
sempre”, evidencia Nina.

O clipe, que tem um tom
de comédia romântica, tem
como objetivo principal de-
monstrar a explosão de se
libertar, a leveza da auto
aceitação. “O clipe é sobre
a beleza única e lúdica de
um pôr do sol onde o céu
fica framboesa. Uma cor
que flerta com tons de ver-
melho, rosa e lilás, ou seja,
um céu que contrapõem
ao azul, ao normativo, ao
masculino. Além disso, uma
fruta ácida e doce, para ser
desfrutada com suas ambi-
valências e multiplicida-
des”, comenta Sara.

Sara e Nina construíram
juntas um histórico de atua-
ção artística engajado, li-
bertador e em diálogo com
a diversidade nas questões
de identidade de gênero e
sexualidade. O trabalho da
dupla cria uma reflexão so-
cial e a conscientização da
diversidade como potência
humana. Elas primam por
empatia para erradicar as
intolerâncias. E a vontade
de criar um trabalho auto-
ral, surgiu desta necessida-
de em expressar artistica-
mente suas vivências ao
longo dos cinco anos que
estão juntas.

O álbum completo sairá
em julho deste ano, mas en-
quanto isso já é possível ou-
vir nas plataformas de
streaming a música ‘Movi-
mento de Translação’, bem
como o lyric vídeo no canal
do YouTube das cantoras.
(Especial para O Hoje)

Canção é o
primeiro single
oficial do álbum

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

NOTA AO LEITOR
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Descomplicando 
o investimento
Especialista em Finanças e Economia, André Fogaça ensina
a conquistar a liberdade financeira com método simples 

André Fogaça ajuda pessoas de todas as idades 
e classes sociais a investirem de forma plena 
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O Governo de Goiás, por
meio da Secretaria de Estado
de Cultura (Secult), promoveu,
ao longo dos últimos meses,
encontros virtuais com re-
presentantes de diversos seg-
mentos do setor cultural goia-
no, para preparar os novos
editais da Lei Aldir Blanc. A
pasta também realizou uma
consulta pública on-line com
a população. Foram 169 su-
gestões, das quais 95% foram
acatadas. As reuniões resul-
taram em editais simplifica-
dos, inclusivos, acessíveis e
que contemplam as especifi-
cidades de diversas áreas.

Os novos 20 editais da Lei
Aldir Blanc, que totalizam
cerca de R$ 50 milhões de
reais, vão contemplar as
áreas de artes visuais, arte-
sanato, audiovisual, arte fe-
minina, pontos de cultura,
circo, cultura popular, cultu-
ra kalunga e quilombola,
crianças e adolescentes, dan-

ça, fomento a bibliotecas co-
munitárias e museus, festi-
vais, direitos humanos, hip
hop, letras, teatro e música.
Projetos focados nas tradi-
ções, no saber goiano e tam-
bém na trajetória da cultura
do nosso povo também estão
inclusos. Representantes de
todos esses segmentos parti-
ciparam das rotinas produti-
vas de formatação dos editais. 

Esta também é a opinião
de Ademir Luiz, presidente
da União Brasileira dos Es-
critores - Seção Goiás. “É
fundamental que as entida-
des culturais e a comunida-
de artística somem forças
com o Governo para avan-
çar na área da cultura, e
sinto que essa sintonia está
cada vez mais forte e pre-
sente", acentua. 

A presidente do Conselho
Municipal de Cultura, Rhainy
Aghata, destaca a efetividade
das reuniões entre as equipes
técnicas da Secretaria de Cul-
tura e setores culturais goia-
nos. “As reuniões com a Secult
foram importantes, um mo-
mento de escuta ativa, um
momento em que pudemos
escutar as sugestões e recla-
mações e tirar algumas dúvi-
das sobre os novos editais da
Lei Aldir Blanc. Essas propo-
situras foram fundamentais
para a construção dos novos
chamamentos, principal-
mente nesse momento de
emergência cultural”, afirma.

Os interessados devem aces-
sar o site da Secretaria de Cul-
tura (www.cultura.go.gov.br),
e também as redes sociais da
pasta, para acompanhar todas
as atualizações referentes ao
lançamento dos novos editais.
A abertura das inscrições
acontece no dia 15 de junho.

Parceria entre Governo de Goiás e setor
cultural resulta em editais democráticos

Última live 
Ícone na 'chamada era das

lives', Gusttavo lima anun-
ciou que fará sua última apre-
sentação virtual no período de
pandemia. o show derradei-
ro ocorre nesta sexta-feira
(4), às 21h. a despedida de
Gusttavo das apresentações
virtuais marca a inauguração
do teatro híbrido zoome hal-
lat teatro B32, em São Paulo,
e estará disponível apenas
pelo aplicativo do zoome.tV.
a venda de ingressos para
acompanhar o show virtual já
está disponível. Quando: sex-
ta-feira (4). onde: aplicativo:
(zoome.tV). horário: 21h. 

Lançamento literário 
o escritor e médium odil

Campos lança seu novo livro
intitulado 'em Busca da Ver-
dade' nesta sexta-feira (4), às
19h30 pelo instagram da edi-
tora Flor de lis. No encontro
virtual gratuito, o autor vai in-
teragir com o público e res-
ponder às questões sobre a
obra e a espiritualidade, à

qual se dedica há mais de
quatro décadas. Primeiro vo-
lume da trilogia Novos tem-
pos, este romance é a décima
publicação do autor. Quando:
sexta-feira (4). onde: (@edi-
toraflordelis). horário: 19h30.

Estilo musical 
o 'estação livre' desta

sexta-feira (4) fala sobre o
funk e seu mercado que mo-
vimenta milhões de reais e
milhões de pessoas. Duran-
te o programa, o público
confere reportagens sobre o
estilo musical, suas polêmi-
cas, subgêneros, agencia-
mento de carreira e muito
mais. Com apresentação de

Cris Guterres, vai ao ar iné-
dito a partir das 22h, na tV
Cultura. No estúdio, Cris re-
cebe Gabriel Junqueira de
andrade, fundador e cura-
dor do Coala Festival. Quan-
do: sexta-feira (4). onde: tV
Brasil. horário: 22h.

Mundo dos dragões 
Segue até o dia 13 de ju-

nho, das 10h às 22h a ‘expo-
sição internacional – Dra-
gões’, composta por seres
que invadiram o Passeio das
Águas Shopping. Com movi-
mentos e sons diversos, eles
despertam a curiosidade de
adultos e crianças, além de
proporcionar uma incrível
viagem ao mundo misterio-
so desses seres. o público é
transportado ao mundo da
fantasia com a mostra inter-
nacional e gratuita. ao todo,
são 10 réplicas robotizadas.
Quando: até 13 de junho.
onde: avenida Perimetral
Norte, N°8.303, Bairro Fa-
zenda Caveiras – Goiânia.
horário: das 10h às 22h. 

Gustavo Lima realiza última apresentação virtual, hoje (4)

Governo de Goiás lança 20 editais para projetos culturais

AGENDA
t

CUltUral HORÓSCOPO
t

Tiago abravanel sobre a
tia Patrícia: “acham que
temos uma intimidade que
a gente não tem”

tiago abravanel usou as
redes sociais para afastar
mal-estar com Patrícia abra-
vanel após ela ser acusada de
fazer comentário homofóbico
em programa na tV. em seu
perfil, o neto de Silvio Santos
rebateu afirmando que
"orientação sexual não é uma
questão de opinião" e voltou
para minimizar a polêmica
entre a família. em seu ins-
tagram, o apresentador co-
meçou agradecendo o apoio
que recebeu dos internautas
depois de sua manifestação
contra a fala de Patrícia abra-
vanel. "Preciso agradecer o
carinho de vocês, agradecer
as mensagens de amor, de
afeto, de respeito. Falar que o
que está acontecendo e o ví-
deo que postei é sobre evo-
lução, sobre evolução através
do amor, do respeito, e estou
disposto", disse. (rahabe Bar-
ros, Purepeople)

Ex-BBB sarah exibe barriga
4 dias após lipo e avalia re-
cuperação: “Entre altos e
baixos”

Sarah andrade mostrou
pela primeira vez o resultado
de sua lipoaspiração de alta

definição, a lipo laD. Neste
fim de semana, a ex-BBB se
submeteu algumas mudan-
ças no corpo através de in-
tervenções cirúrgicas na clí-
nica JK estética avançada,
em São Paulo, e mostrou a
barriga enquanto fazia uma

drenagem linfática nesta
quarta-feira (2). Pela clínica
queridinha das celebridades
ludmilla, rafaella Santos e
mais, Sarah andrade realizou
o sonho de colocar prótese
de silicone nos seios, definiu
a barriga com a lipo laD,

realçou o bumbum com uma
lipoenxertia glútea e passou
pelo procedimento renu-
vion, para tratar a flacidez do
corpo. (rahabe Barros, Pu-
repeople)

Laryssa ayres termina na-
moro com Maria Maya e ex
da atriz vive novo roman-
ce, diz jornal

laryssa ayres e Maria
Maya não estão mais namo-
rando. No fim do ano passa-
do, as duas desmentiram os
rumores de crise no relacio-
namento, mas a assessoria
da atriz confirma o término
oficial. Segundo a porta-voz,
a loira permanece querendo
manter sua intimidade longe
dos holofotes. "ela prefere
se manter reservada, como
sempre fez na sua vida pú-
blica", declarou. Segundo in-
formações do ‘extra’, Maria
Maya, filha do diretor brasi-
leiro Wolf Maya, já vive um
novo romance. Uma fonte do
jornal afirma que a artista
tem sido vista com nova com-
panhia por São Paulo, en-
quanto laryssa ayres está
passando temporada em Bú-
zios, região dos lagos, no rio
de Janeiro, e compartilhando
alguns momentos da viagem
pelas redes sociais. (rahabe
Barros, Purepeople)

CELEBRIDADES

Juliette é mesmo dona
de si! Depois de tantas
especulações sobre seu
futuro artístico e recusa
para ser a morena de
Luan Santana, a paraiba-
na decidiu fechar contra-
to com a TV Globo, emis-
sora na qual foi revelada
ao participar e se consa-
grar campeã do ‘BBB21’. A
novidade foi confirmada
pela casa e comemorada
pela advogada: "Fico mui-
to contente e feliz em ser
embaixadora do Globo-
play! Sempre adorei o
conteúdo da plataforma e
acho muito importante o
fomento e apoio à cultura
nacional e à uma empre-
sa brasileira. Fazer parte
disso é um presente e me

conforta poder, dessa for-
ma, usar a visibilidade
que ganhei para a finali-
dade de divulgar filmes e
séries do nosso país e le-
var entretenimento e cul-
tura para tantos brasi-
leiros", declara Juliette
em comunicado à im-
prensa. (Rahabe Barros,
Purepeople)

Juliette é da Globo! 
Campeã do 'BBB21' assina
contrato com a emissora

ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

Dia de demonstrar suas ideias,
de se posicionar, de dizer o que
pensa, de se expor. Você só tem a
ganhar se vencer qualquer bar-
reira e obstáculo para tomar ini-
ciativa de ir em direção à realização
dos seus projetos e planos. Vale a
pena se arriscar um pouco.

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

Ótimo dia para rever seus va-
lores. Você provavelmente vai se
dar conta de que algumas coisas
já não significam nada e de que
outras, ao contrário, têm um va-
lor imenso. Podem ser coisas,
pessoas e até trabalho. alguma
coisa que deixa de trazer satisfa-
ção decepciona.

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

o dia exige inovação e bas-
tante iniciativa. Não adianta es-
perar cair do céu, porque não vai
acontecer nada de especial hoje
se você não se adiantar e buscar
caminhos novos. É importante
manter a visão de que existem so-
luções, basta criá-las.

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

o dia vai impor limites e de-
safios. Problemas e restrições
podem surgir no seu trabalho,
exigindo muito da sua energia. É
necessário manter uma atitude
de responsabilidade sobre suas
escolhas e manter a chama da
vontade acesa em seu coração.

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

esse dia te desafia a fazer ajus-
tes, rever posicionamentos e se po-
sicionar de forma menos radical. o
bom desse dia é que esses apren-
dizados acabam te colocando cada
vez mais em harmonia com as
pessoas à sua volta, desenvolven-
do bons relacionamentos.

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

o dia traz uma sobrecarga de
trabalho ou de preocupação. Seja
como for, o desafio é ser corajoso
e obstinado, além de não deixar
que nada nem ninguém tire sua
autoconfiança. Bom dia também
para ser útil aos demais, colocan-
do-se à disposição para ajudar.

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

as relações ainda estão em
foco. Neste dia, você pode ter di-
versas conversas que te dão in-
sights importantes sobre sua
própria vida. esse dia te desafia
a conquistar sabedoria e a con-
seguir ter uma visão global da si-
tuação antes de tomar qualquer
decisão definitiva.

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

o dia pede calma e esse pode
ser o desafio: conseguir ter calma
e amorosidade em meio a uma si-
tuação que exige pulso firme e co-
ragem. Mas há meios de ser firme
sem perder a gentileza. aposte
nisso, porque vai ser muito mais in-
teligente do que perder a razão.

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

o dia pode ser delicado para
as relações. É preciso ter muito
entrosamento e reciprocidade
para não ficar apenas na crítica
ou na desconfiança. o dia te de-
safia a mostrar sua fragilidade e
a pedir ajuda. Vai ser importan-
te e bem mais confortável poder
dizer a verdade.

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

o dia pede revisão e recome-
ço. Pode ser necessário refazer um
trabalho por não achar que está
bom o bastante ou por causa da
recusa das pessoas responsáveis.
respire fundo e busque inspiração
em seu repertório. Faça pausas
para que exista o ócio criativo.

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

Se alguém pode tomar as ré-
deas do seu dia, esse alguém é
você. Seja sábio, use sua criati-
vidade e sua capacidade de se
concentrar para dar conta das
responsabilidades deste dia.
Conclua metas e objetivos. Você
está com grande força para isso
hoje. Será um dia produtivo.

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

hoje o dia te favorecerá se
você conseguir ouvir seu sexto
sentido e sair da sua zona de
conforto, agindo com coragem,
não se deixando assustar. Não
deixa de ser um dia desafiador e
cheio de obstáculos, mas você
tem toda a força para realizar o
que deseja hoje.

Anne Vilela
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Nesta sexta-feira (4), o Itaú
Cultural coloca no ar, em seu
site conteúdo especial para ce-
lebrar o centenário de nasci-
mento da estilista Zuzu Angel
(1921-1976), comemorado no
dia 5 (sábado). Ao lado de
amplo e histórico material
dedicado a ela no hotsite o
conteúdo traz novos olhares
sobre ela, em conversas com
Virginia Siqueira Starling, que
está escrevendo a sua bio-
grafia, o estilista Ronaldo Fra-
ga, que em 2020 lhe prestou
homenagem no São Paulo Fas-
hion Week, e a jornalista Hil-
degard Angel, sua filha caçu-
la, que traz antigos e novos
olhares sobre a mãe.

Nascida na cidade de Cur-
velo, em Minas Gerais, Zuleika
de Souza Netto ficou conheci-
da nacional e internacional-
mente como Zuzu Angel, esti-
lista e figurinista e uma das
responsáveis pela criação de
um mercado nacional de
moda. Em 1971, o seu filho
Stuart Angel, de 26 anos, foi
preso e morto pelo regime.
Ela usou o seu trabalho e re-
conhecimento para denunciar
essa morte e como forma de
protesto contra a política e a
violência do Estado brasileiro
durante a ditadura.

“A gente tem de conhecer
Zuzu a fundo porque ela nos
ensinou e continua a ensinar
o que podemos fazer com as
nossas próprias mãos, com
criatividade, e como achar
força em um momento de di-
ficuldade para poder falar o
que acredita”, diz Virginia ao

site do Itaú Cultural. “Ela fez
o que achava que tinha de fa-
zer. A gente não pode deixar
passar essa história em bran-
co e falar 'ah! ela enfrentou a
ditadura', mas, sim, entender
porque ela a enfrentou e por-
que isso era importante para
ela”, complementa.

A biógrafa destaca, ainda,
que, além de mãe, militante e
estilista, Zuzu era uma em-
presária que acreditava na
moda brasileira e que so-
mente poderia ser reconhe-
cida internacionalmente se
fosse legítima. A afirmação é
confirmada pelo estilista Ro-
naldo Fraga. Na época da Ocu-
pação, gravou um depoimen-
to em vídeo sobre a sua rela-
ção com ela e agora voltou a
falar para o site do Itaú Cul-
tural sobre a importância da
estilista para a moda do país.

“Zuzu Angel foi a primeira
estilista a falar em legitimida-
de da moda brasileira, o pri-
meiro nome feminino em um
universo dominado por ho-
mens. Principalmente, se de-
dicou a este ofício, em uma
época em que o Brasil era mui-
to dependente das notícias do

que era lançado na Europa”,
analisa Fraga. “Imagina o que
era se inspirar em Lampião e
Maria Bonita em 1971”, diz.

Para ele, a figura de Zuzu
também é marcada pela co-
ragem de usar seu ofício como
costureira e criadora como
uma forma de manifesto:
“quando você vê a trajetória
dela, entende que não é úni-
ca só no Brasil; é única no
mundo. Na história da moda
você não tem um inglês, ita-
liano, francês, alemão que te-
nha usado a moda de forma
tão radical como denúncia
do governo como ela fez. Acho
que Zuzu, hoje, deveria ser es-
tudada para além das escolas
de moda”, conclui Fraga.

Herança
Nessa celebração aos 100

anos de nascimento desta per-
sonalidade revolucionária e
marcante na história e cultu-
ra do Brasil, o site do Itaú Cul-
tural reúne, ainda, o olhar
de Hildegard, que assinou
com a equipe da instituição e
o cenógrafo Valdy Lopes Jn, a
curadoria da Ocupação Zuzu,
e leva o legado da mãe a ou-

tras gerações com o Instituto
Zuzu Angel (IZA).

Hildegard fala sobre quem
foi Zuzu para a moda brasilei-
ra e como a moda e o modo de
se vestir de cada um são um ato
político. A jornalista comenta
também como definiria quem
foi a sua mãe para alguém jo-
vem, que não a conheceu. Ela
tenta vislumbrar como Zuzu
reagiria e se relacionaria
atualmente e faz uma refle-
xão sobre se é possível pensar
o país por meio da moda.
Conta, ainda, o que considera
que ainda falta ser dito sobre
a estilista, uma vez que mui-
to já se falou sobre a sua atua-
ção pessoal e profissional.

No site, o público pode as-
sistir, ainda, ao depoimento
dado por Hildegard para a
Ocupação Zuzu. Ela fala, emo-
cionada, sobre o início do tra-
balho da mãe como costurei-
ra e a abertura da primeira
boutique, dá luz aos conceitos
de algumas das coleções de
Zuzu, da legitimidade da
moda brasileira, o início da
carreira internacional. E a
busca pelo filho desaparecido.
(Especial para O Hoje) 

Site do Itaú Cultu-
ral celebra 100
anos da estilista
Zuzu Angel com no-
vas entrevistas e
destaca os mate-
riais da Ocupação

Homenagem ao centenário

EsTREia

Invocação do Mal 3: a ordem
do Demônio (the Conjuring:
the Devil Made Me Do it, 2021,
eUa). Duração: 1h52min. Dire-
ção: Michael Chaves. elenco:
Patrick Wilson, Vera Farmiga,
ruairi o'Connor. Gênero: ter-
ror. invocação do Mal 3: a or-
dem do Demônio revela uma
história assustadora de terror,
assassinato e um desconheci-
do mal que chocou até os ex-
perientes investigadores de
atividades paranormais ed (Pa-
trick Wilson) e lorraine Warren
(Vera Farmiga). Um dos casos
mais sensacionais de seus ar-
quivos, começa com uma luta
pela alma de um garoto, depois
os leva para além de tudo o
que já haviam visto antes, para
marcar a primeira vez na his-
tória dos estados Unidos que
um suspeito de assassinato
alega ter tido uma possessão
demoníaca como defesa. Ci-
neflix aparecida: 14h30, 14h50,
16h55, 17h15, 19h20, 19h40.

EM CaRTaZ

Godzilla vs Kong (God Vs King,
2021, eUa). Duração: 1h54min.
Direção: adam Wingard.  elen-
co: Kyle Chandler, Millie Bobby
Brown, alexander Skarsgård.
Gênero: ação, aventura, fic-
ção científica. No primeiro cros-
sover do MonstroVerso, Kong
e seus protetores embarcam
em uma jornada perigosa para
encontrar seu verdadeiro lar.

entretanto, tudo sai do con-
trole quando um Godzilla en-
furecido, começa a deixar um
rastro de destruição pelo pla-
neta. esse combate épico entre
os dois titãs, instigado por for-
ças ocultas, é apenas o come-
ço do mistério que jaz no nú-
cleo da terra. Será que o mun-
do sobreviverá ao duelo de
monstros? Cineflix aparecida:
14h40, 17h05, 19h30.

Rogai por Nós (the Unholy,
2021, eUa). Duração: 1h39min.
Direção: evan Spiliotopoulos.
elenco: Jeffrey Dean Morgan,
Cary elwes, William Sadler. Gê-
nero: terror. rogai por Nós
conta a história de alice, uma jo-

vem com deficiência auditiva
que, após uma suposta visita da
Virgem Maria, é inexplicavel-
mente capaz de ouvir, falar e cu-
rar os enfermos. À medida que
a notícia se espalha e pessoas
de perto e de longe se reúnem
para testemunhar seus mila-
gres, um jornalista decadente
(Jeffrey Dean Morgan), que es-
pera reviver sua carreira, visita
a pequena cidade da Nova in-
glaterra para investigar o fe-
nômeno. Quando eventos ter-
ríveis começam a acontecer
por toda parte, ele começa a
questionar se esses fenômenos
são obras da Virgem Maria ou
algo muito mais sinistro. Cine-
flix aparecida: 19h50.

Mortal Kombat (Mortal Kom-
bat, 2021, eUa). Duração:
1h50min. Direção: Simon
McQuoid. elenco: lewis tan,
Jessica McNamee, Josh law-
son. Gênero: ação, artes mar-
ciais. em Mortal Kombat,
Shang tsung, imperador da
exoterra, envia seu melhor
guerreiro, Sub-zero, para as-
sassinar o jovem Cole Young.
temendo pela segurança da fa-
mília, Cole vai em busca de So-
nya Blade seguindo a indicação
de Jax, um major das Forças es-
peciais, que tem a mesma es-
tranha marca de dragão com a
qual Cole nasceu. logo, ele se
vê no templo do lorde raiden,
um Deus ancião e guardião do

Plano terreno, que abriga to-
dos que possuem a marca. No
templo, ele treina com os ex-
perientes guerreiros liu Kang,
Kung lao e Kano, enquanto se
prepara para lutar contra os
inimigos da exoterra em uma
batalha pelo universo. Será
que Cole irá longe o suficiente
para desbloquear sua arcana -
o imenso poder da sua alma -
a tempo de salvar não apenas
a família, mas interromper os
planos de Shang tsung de
uma vez por todas? Cineflix
aparecida: 17h30.

Cruella (Cruella, 2021, eUa).
Duração: 2h14min. Direção:
Craig Gillespie. elenco: emma
Stone, Mark Strong, emma
thompson. Gênero:  Comédia,
drama, família. ambientado na
londres dos anos 70 em meio
à revolução do punk rock, o fil-
me da Disney mostra a história
de uma jovem vigarista cha-
mada estella (emma Stone). in-
teligente, criativa e determina-
da a fazer um nome para si
através de seus designs, ela
acaba chamando a atenção da
Baronesa Von hellman (emma
thompson), uma lenda fashion
que é devastadoramente chi-
que e assustadora. entretanto,
o relacionamento delas desen-
cadeia um curso de eventos e
revelações que farão com que
estella abrace seu lado rebelde
e se torne a Cruella, uma pes-
soa má, elegante e voltada para
a vingança. Cineflix aparecida:
13h40, 14h45, 16h25, 19h10.

‘Invocação do Mal 3: A Ordem do Demônio’ revela uma história de assassinato
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Zuleika de Souza
Netto ficou
conhecida 
nacional e
internacionalmente
como Zuzu Angel,
estilista e
figurinista 



A autoridade
monetária
também
trabalha para o
devolver uma
moeda digital
para o Brasil 

Nielton Soares

Os brasileiros têm cerca de
R$ 8 bilhões esquecidos em
bancos e outras instituições fi-
nanceiras, segundo dados do
Banco Central (BC). Os valores
são identificados como saldo
credor de contas encerradas,
parcelas de empréstimo e ta-
rifas cobradas indevidamente.
Além disso, há recursos “es-
quecidos” após encerramento
de grupos de consórcio e cotas
de capital a devolver em coo-
perativas de crédito.

No intuito dos clientes rea-
verem os valores, o BC anun-
ciou, na última terça-feira (1º),
que vai criar um novo sistema
que permitirá consultas even-
tuais de saldos em instituições
financeiras. A plataforma irá
chamar Sistema de Informa-
ções de Valores a Receber
(SRV). A estimativa é que esse
sistema já esteja funcionando
no fim deste ano.

Segundo o comunicado da
autoridade monetária, o SVR
“será composto de informa-
ções de saldo credor de contas
encerradas, parcelas de em-
préstimo e tarifas cobradas
indevidamente, recursos não
procurados após encerra-

mento de grupos de consórcio
e cotas de capital a devolver
em cooperativas de crédito,
entre outros”.

Para o banco, boa parte
das pessoas desconhece ou
não se lembra que possui es-
ses saldos. Além disso, os va-
lores baixos podem ser moti-
vo para que pessoas e em-
presas não procurem as ins-
tituições financeiras. Com a
plataforma, essa situação
deve facilitar a comunicação

entre os bancos e os clientes.
Os bancos e instituições pri-

vadas e públicas deverão re-
meter dados e informações ao
BC a partir do mês de outubro.
A comunicação deve ocorrer
de forma mensal e trimestral
no caso de recursos sobre gru-
pos de consórcios.

Consultas
As consultas aos prová-

veis saldos a receber, poderão
ser feitas tanto por pessoas fí-

sicas quanto jurídicas. E deve
funcionar semelhante aos re-
latórios já disponibilizados
pelo BC. O acesso será por
meio de login, de consulta ao
Sistema Registrato, disponível
no site do BC, e também via
Cadastro de Clientes do Siste-
ma Financeiro (CCS).

No sistema haverá infor-
mações como de contas de de-
pósitos em moeda nacional
encerradas com saldo dispo-
nível; contas de pagamento
pré-paga e pós-paga encerra-
das com saldo disponível, con-
tas de registro mantidas por
sociedades corretoras de títu-
los e valores mobiliários, por
sociedades distribuidoras de tí-
tulos e valores mobiliários uti-
lizadas para registro de ope-
rações de clientes encerradas
com saldo disponível.

Também serão disponibili-
zadas tarifas cobradas indevi-
damente, não devolvidas ou
sujeitas à devolução em de-
corrência de formalização de
compromissos com entidades
e órgãos reguladores ou de
fiscalização e controle e par-
celas ou obrigações relativas a
operações de crédito cobra-
das indevidamente, não de-
volvidas ou sujeitas à devolu-
ção em decorrência de forma-
lização de compromissos com
entidades e órgãos reguladores
ou de fiscalização e controle.

E ainda de cotas de capital

e rateio de sobras líquidas de
beneficiários e participantes
de cooperativas de crédito, re-
cursos não procurados relati-
vos a grupos de consórcio en-
cerrados e outras situações
que envolvam valores a de-
volver pelas instituições.

Moeda digital  
O BC anunciou na quarta-

feira (02/06) também a criação
de diretrizes para a criação de
uma moeda digital no país.
Por nota, a instituição infor-
mou que “tem promovido dis-
cussões internas e com seus
pares internacionais visando
ao eventual desenvolvimen-
to” da moeda. E, assim,
“acompanhar o dinamismo
da evolução tecnológica da
economia brasileira”.

O coordenador dos tra-
balhos voltados para a nova
moeda do BC, Fabio Araujo,
esclareceu que o estudo quer
diferenciar a proposta das
criptomoedas já disponíveis
no mercado. “Os criptoati-
vos, como o Bitcoin, não de-
tém as características de
uma moeda mas sim de um
ativo. A opinião do Banco
Central sobre criptoativos
continua a mesma: esses são
ativos arriscados, não regu-
lados pelo Banco Central, e
devem ser tratados com cau-
tela pelo público”, disse. (Es-
pecial para O Hoje)
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Negócios

O BC vai lançar sis-
tema para que
clientes possam
consultar sobre va-
lores de cotas, con-
sórcios e cobranças
indevidas  

Brasileiros devem receber R$ 8 bi
“esquecidos” em bancos








