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Despesa bruta com
pessoal em Goiás sofre
corte de R$ 1,3 bilhão
em 12 meses
Economia 4

Pesca é liberada
com restrições
no Rio Araguaia
Seguem proibidos a realização de
eventos como shows musicais e
festas em geral, bem como a rea-
lização de campeonatos de pesca
esportiva ou esportes náuticos
que impliquem em aglomeração.
Cidades 10

�
leia nas Colunas

Xadrez:Neymar entra em cam-
panha para contra a Copa Amé-
rica no Brasil. 
Política 2

Jurídica: Para o STF, proibição
de corte de energia durante a
pandemia é constitucional.
Cidades 10

Livraria: “Meninos malabares”,
livro reportagem sobre traba-
lho infantil no Brasil.
Essência 14

Educação financeira se prova
essencial para superar

sequelas econômicas da crise

LariSSa BrioSo

Opinião 3

Queda no PIB da
construção civil
frustra setor
A estimativa para o PIB do setor
em 2021 caiu de 4% para 2,5%.
Setor enfrentou falta de insu-
mos no início da pandemia e se
recuperou, mas não foi sufi-
ciente para atingir a expectati-
va que o setor tinha para o pri-
meiro trimestre deste ano.
Negócios 17

Íris pode mediar
aliança entre
DEM e MDB 
Governistas buscam influência
do ex-prefeito de Goiânia, Iris
Rezende para avançar em con-
versas com MDB e Daniel Vile-
la para 2022. O governador Ro-
naldo Caiado (DEM) tem sinali-
zado interesse na aliança entre
DEM e MDB, mas trata o as-
sunto com cautela.
Política 5

Recuperação do
Araguaia terá
R$ 11 milhões
Na comemoração do Dia Mun-
dial do Meio Ambiente, o go-
vernador de Goiás anuncia  um
investimento de R$ 11 milhões
para o programa Juntos pelo
Araguaia. Medida deve recupe-
rar 160 hectares de mata.
Política 6

Goiás estreia
em casa e vence
Confiança pela Série B
Pela segunda rodada do Cam-
peonato Brasileiro a equipe es-
meraldina ganhou do Confiança-
SE por 2 a 0 subindo na tabela,
ocupando momentaneamente a
segunda posição. Os gols foram
marcados por Alef Manga e Bru-
no Mezenga. Esportes 8

Regime de Recuperação
não veta realização 
de concursos públicos
O Regime de Recuperação Fiscal (STF) não deve
impedir a realização de concursos públicos caso
seja aprovado em Goiás. A matéria que tramita
na Assembleia Legislativa prevê uma série de res-
trições para elevação de gastos com funciona-
lismo público, mas especialista vê cenário favo-

rável para a realização dos concursos para re-
posição de vagas tanto na Segurança Pública, Edu-
cação e na Saúde. Com a aprovação do Regime,
o estado deixa o ambiente de Calamidade Públi-
ca,  possibilitando a realização dos concursos des-
de que não eleve as despesas do Estado. Política 2

Cerca de 80 denúncias de aglomeração ou festas
clandestinas são registradas em Aparecida de Goiâ-
nia, segundo dados da Guarda Civil. Cidades 9

aparecida registra 80 denúncias
de festas clandestinas por dia

Essência 16

A elegância e o conforto
do cashmere cai bem 
em todas as estações

Essência

Até o início da noite desta desta sexta-feira (4) 139 das 158 vagas ofertadas pela rede de saúde particular em
Goiás estavam ocupadas. A Associação dos Hospitais Privados de Alta Complexidade do Estado de Goiás (Ah-
paceg) registrou crescimento de 15% no número de internações nos últimos dias. Cidades 11

Hospitais particulares ficam sem vagas de UTIs para Covid
lotação

Som das ruas e crítica
social em single do
rapper Kawe
Essência 13

Tabagismo está
associado a mais de 50
problemas de saúde
Essência 14
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Raphael Bezerra

Goiânia na liderança de geração de empregos no Esta-
doO município de Goiânia foi o que mais gerou empregos
nos primeiros quatro meses de 2021 em Goiás. Segundo da-
dos do Ministério da Economia, a capital tem saldo de
12.830 novas vagas de emprego com Carteira de Trabalho
assinada durante o período. Ao todo, foram 76.729 ad-
missões contra 63.899 desligamentos.

Levantamento do Novo Caged (Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados) mostra que de janei-
ro a abril foram criados 50.929 novos postos de tra-
balho em todo o Estado. Goiânia lidera com ampla
vantagem, seguida por Aparecida de Goiânia (3.911),
Anápolis (3.373), Cristalina (1.821), Santa Helena
(1.484), Catalão (1.399), Goianésia (1.391), Mineiros
(1.003), Luziânia (942) e Jataí (862).

Quando são levados em consideração apenas os nú-
meros de abril, em Goiás foram criadas 11.018 novas va-
gas de empregos com carteira assinada. Um total 53.389
admissões contra 42.371 demissões. Com os dados,
Goiás mantém a primeira colocação entre os estados da
Região Centro-Oeste no acumulado do ano e também
para o mês de abril. Na estratificação por municípios,
com os dados de abril, Goiânia também lidera a gera-
ção de empregos no estado com 2.081 vagas. (Especial
para O Hoje)

Em Goiás, muinicípio foi o principal gerador de empregos 

Goiânia na
liderança de
geração de
empregos 

Nathan Sampaio

Após a decisão unânime
dos ministros do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), que de-
terminou a adesão do Estado
de Goiás ao Regime de Recu-
peração Fiscal (RRF), a Pro-
posta de Emenda Constitucio-
nal (PEC) foi para a Assem-
bleia Legislativa de Goiás (Ale-
go) onde, nesta semana rece-
beu sugestões de emendas dos
deputados em reuniões que
devem seguir por mais algu-
mas semanas até que seja vo-
tada em sua integralidade. 

Com a adesão ao RRF, que
altera o Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias
(ADCT) da Constituição de
Goiás, haverá importantes mu-
danças na política e na econo-
mia do Estado, que poderá
dentre outros pontos, pagar as
dívidas em mais anos com ju-
ros menores, além de poder
realizar novos concursos.

Em relação aos concursos,
quem explica é o advogado
Agnaldo Bastos. O especialista
em Direito Administrativo e
em causas envolvendo con-
cursos públicos e servidores
públicos, conta que, no projeto

da PEC, há a inclusão de um
anexo próprio, por carreiras e
órgãos, na Lei de Diretrizes
Orçamentárias anual, que pre-
vê a autorização da realiza-
ção de concursos públicos des-
tinados à reposição de vagas.

“Isso acontece porque, com
a aprovação da PEC do RRF
ocorrer, o Estado sai do am-
biente de Calamidade Finan-
ceira, decretada em janeiro de
2019, e que foi reconhecida,
aprovada e posteriormente
prorrogada pela Alego, e passa
a ter a possibilidade dos con-
cursos. Porém, não poderão ser
feitos concursos que aumen-
tem a despesa de Goiás, até
porque há outras leis que im-
pedem isso”, afirma Agnaldo.

O advogado reforça que
concursos destinados à Segu-
rança Pública, que tem vagas
em aberto por conta de pes-
soas exoneradas, que se apo-
sentaram, ou que faleceram,
poderão acontecer com mais
frequência. “A projeção é de
que, nos próximos meses ou
anos, possam acontecer con-
cursos mais pontuais. Então,
com a inclusão do Estado nes-
te Regime de Recuperação Fis-
cal, apesar de não ser o ideal

para o universo dos concursos,
pelo menos é uma luz no final
do túnel de melhoria em rela-
ção à situação da volta à reali-
zação de concursos no Estado
de Goiás”, conclui.

O próprio governador de
Goiás, Ronaldo Caiado, du-
rante uma coletiva para in-
formar oficialmente sobre a
notícia de que Goiás poderá
aderir ao RRF, citou que con-
cursos poderão ser realiza-
dos. Caiado comentou, ainda,
que também poderão ocorrer
reposições de vagas para as
áreas da Saúde e Educação. 

Processo da PEC do RRF
Nas últimas terça e quarta-

feira (1 e 2/6) começaram as
discussões nas comissões da Ale-
go para aprovar as emendas
com regras para este novo regi-
me fiscal. O projeto de lei nº
4996/21, de autoria do governo,
para adequar à Lei nº 20.511, de
11 de julho de 2019 ao RRF tam-
bém já foi aprovado neste mes-
mo período. A proposição auto-
riza, ainda, o Poder Executivo a
converter o Programa de Rees-
truturação e de Ajuste Fiscal
em Programas de Acompanha-
mento e Transparência Fiscal.

Na ocasião, o texto da PL
chegou a receber emendas dos
deputados Delegado Eduardo
Prado (DC), Delegado Hum-
berto Teófilo (PSL), Karlos Ca-

bral (PDT), Antônio Gomide
(PT), Major Araújo (PSL), Talles
Barreto (PSDB) e Hélio de Sou-
sa (PSDB). No entanto, o líder
do governo, deputado Bruno
Peixoto (MDB), solicitou vista e
devolveu a matéria, apresen-
tando voto em separado, rejei-
tando votos em separado dos
parlamentares. O que manteve
o projeto original.

No decorrer da próxima
semana, novas discussões en-
volvendo o RRF devem ser
realizadas entre deputados em
comissões na Alego. A expec-
tativa é de que, até o início de
2022, Goiás ingresse ao Regime
de Recuperação Fiscal. (Espe-
cial para O Hoje)

Deputados avaliam emenda na PEC para estimular realização de concursos públicos

Deputados da Alego sugeriram emendas
para a PEC do Regime de Recuperação Fis-
cal que, dentre outros pontos, permitirá
que o Estado volte a realizar concursos

Neymar em campanha contra
Copa América no Brasil 

A política - que invadiu a ciência, por con-
ta de questionamentos sobre medidas para
evitar, disseminar e curar pacientes com Co-
vid-19 - entra literalmente em campo. Goiâ-
nia, que vive a expectativa de sediar parti-
das da Copa América, pode ficar sem o
evento, ou, mais provavelmente, com uma
Seleção Brasileira sem jogadores “estran-
geiros". Quem já está entre
as quatro linhas, no boico-
te ao torneio, é Neymar Jr,
que já teria convocado para
o motim Casemiro, Marqui-
nhos, Thiago Silva, Danilo e
o goleiro Alisson. As inves-
tidas do grupo - que quer
poupar o técnico Tite -
faz campanha junto a jo-
gadores de outras sele-
ções, como a do Equador.
Nas redes sociais, o
craque da Seleção
tem recebido apoio
de seguidores. 

A favor  
Bolsonarista de carteirinha, o senador goia-

no Luiz do Carmo (MDB) diz ser a favor da Copa
América no Brasil e rechaça críticas ao presi-
dente Jair Bolsonaro. Tem parlamentar pedin-
do a cabeça do técnico Tite. 

A conferir 
Com tramitação protolocar que atende ao re-

gimento interno, o deputado tucano Talles Bar-
reto entrega relatório sobre a PEC da extinção
do Tribunal de Contas dos Municípios na pró-
xima semana, pela manutenção do órgão. 

Rolê em Formosa 
No feriado de Corpus Christ, no dia que o pre-

sidente Jair Bolsonaro passeava por Formosa, de
moto, mas sem máscara, a prefeitura, coman-
dada por Gustavo Marques (Podemos), infor-
mava sobre 8.428 casos confirmados de Covid-
19 e 85% dos leitos de UTI ocupados. 

Fora de cena 
Em mais um pitaco sobre a sucessão em

2022, a ex-primeira-dama Iris de Araújo
mostra que o xadrez não terá Iris Rezende
como uma de suas peças, mas que ele
construiu o tabuleiro e colocou os jogado-
res para a disputa.

Sem aliança 
O MDB de Daniel Vilela não deve mes-

mo fechar aliança como PT, em Goiás, de-
pois de ouvir do ex-presidente Michel Te-
mer que a cúpula emedebista quer dis-
tância de Lula. Agora trabalha para atrair
o governador gaúcho Eduardo Leite (PSDB). 

Com a palavra 
Caberá à ministra Rosa Weber, do STF,

decidir que se a CPI da Covid estará auto-
rizada a convocar para depor oito gover-
nadores. A ação, que tem Ronaldo Caiado
como um dos signatários, não tem data
para ser julgada. 

Cacifado  
Nem bem assumiu a presidência da Fe-

deração Goiana dos Municípios (FGM), o
prefeito de Campos Verdes, Haroldo Naves
(MDB) foi eleito 4º vice-presidente da Confe-
deração Nacional dos Municípios. 

Passar a limpo 
Mesmo com a eleição para a escolha

do novo presidente da Associação Goia-
na dos Municípios marcada para o fim
deste mês, já há consenso entre os can-
didatos sobre uma auditoria nas contas
da diretoria, comandada pelo ex-pre-
feito de Hidrolândia, Paulo Sergio Re-
zende (PSDB). 

2 Por decreto do governador Ronaldo
Caiado, está proibida a realização de
quaisquer atividades que impliquem
em aglomeração de pessoas para o
lazer e o turismo na grande região do
Rio Araguaia. 

CURTAS
t

Venceslau Pimentel | xadrez@ohoje.com.br

Xadrez

Legislação permite concursos
públicos mesmo com o RRF

Maykon Cardoso
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Educação financeira é
essencial para superar a crise

Juliana Algodoal 

Existe uma cultura entre nós, brasileiros, de
que a oratória é um dom. Ou seja, uma caracte-
rística nata de cada pessoa - e não uma habili-
dade. Como se fosse uma qualidade restrita a pes-
soas extrovertidas, falantes etc. "Coisa que Deus
dá", como muitos dizem por aí.

A consequência disso recai sobre o ambiente
corporativo. Grandes executivos, de grandes
empresas, muitas vezes tendo péssimo desem-
penho em congressos, palestras, conferências, en-
tre outros eventos do gênero.

Culpa deles? Nem tanto. Afinal, a consciência
quanto à importância de saber se expressar
bem em público chega tarde por aqui - e, às ve-
zes, não há tempo para se aprimorar e, assim, evi-
tar os constrangimentos.

Nos Estados Unidos, por exemplo, desde mui-
to cedo as crianças são incentivadas a falar em
público e lidar com a exposição nas mais varia-
das ocasiões. As escolas oferecem aulas de ora-
tória em todas as etapas de ensino.

Também há tradicionalmente desafios voltados
ao público infantil; prêmios aos alunos que con-
seguem fazer o melhor discurso. Ou seja, motiva-
ção e reforço positivo para que eles se apresentem
diante do público e descubram suas habilidades
com a fala. E esse processo é contínuo nos demais
períodos escolares, até a universidade.

O resultado todos sabem. Executivos ameri-
canos (sejam juniors ou sêniors) sempre vão mui-

to bem em suas apresentações - inclusive em ou-
tras línguas.

A nós cabe, sobretudo, concordar que existe
uma cultura equivocada sobre a oratória, aqui no
Brasil. E que ela impacta o nosso ambiente cor-
porativo. Afinal, gera custos de treinamento; atra-
sa a evolução de carreiras e, às vezes, até mesmo
desperta impressão (injusta) de despreparo em
relação aos executivos.

Empresas estrangeiras, aliás, custam a en-
tender a necessidade de financiar este tipo de ca-
pacitação - justamente por se tratar de uma de-
fasagem pouco comum a elas.

Portanto, é certo que, muito mais do que
‘dom’, é preciso treino, preparo e o conhecimento
das técnicas de aprimoramento da fala.

O Brasil tem grandes profissionais da comu-
nicação corporativa - muitos, inclusive, reconhe-
cidos internacionalmente. Aqui, são desenvolvi-
das técnicas das mais
inovadoras e difundi-
das no mundo inteiro.

O que falta (não
resta dúvida) é des-
mistificar culturas
equivocadas e ante-
cipar ao máximo o
contato dos nossos
futuros executivos
com a oratória - se
possível, ainda na
fase escolar.

Larissa Brioso

O ano de 2020 trouxe inúmeros prejuízos fi-
nanceiros para grande parte da população e, em
2021, a crise sanitária continuou também refletindo
prejuízos no bolso dos brasileiros. De acordo com
o Serasa, hoje no Brasil, são mais de 62 milhões de
inadimplentes, sendo que metade desses estão com
a renda inteira comprometida, e esse "superendi-
vidamento" acaba fazendo com que as pessoas fi-
quem com o "nome sujo". Em paralelo, a pesquisa
Pnad Contínua, do IBGE, divulgada em abril reve-
lou outro cenário alarmante, mostrando que 14,4
milhões de brasileiros estão desempregados. Ou
seja, o cenário econômico e a realidade financei-
ra complicada provou que cuidar das finanças pes-
soais é essencial para contornar situações impre-
visíveis em relação ao dinheiro.

No Brasil, conversar sobre dinheiro e ensinar
educação financeira para as crianças não é algo
comum. O que acontece é que os adultos têm que
aprender na prática e, na maioria das vezes, da
pior forma possível. Essa escassez de ensina-
mentos sobre educação financeira ainda é mui-
to presente e somado a isso está o baixo salário
que grande parte da população brasileira recebe.
Em comparação com outros países mais desen-
volvidos essa diferença salarial é enorme.

Se todos os brasileiros que perderam o em-
prego ou que tiveram a redução da renda durante
a pandemia tivessem uma reserva de emergên-
cia, provavelmente, o número de pessoas pas-
sando fome não seria tão grande quanto o que es-
tamos enfrentando. Porém essa realidade ainda
é muito distante da maioria da população.

Quando falamos de comportamentos e deci-
sões financeiras, estamos ao mesmo tempo fa-
lando de ações baseadas não só na parte racio-
nal, mas também no emocional de cada um. E
todas essas questões que os brasileiros enfren-
tam levam o nosso inconsciente a acreditar em
crenças limitantes. Como por exemplo, de que
nunca será possível ter sua casa própria ou qui-
tar as dívidas, e em casos mais extremos, até a

ideia de que o dinheiro não nos traz felicidade.
Esses pensamentos, na grande maioria das ve-
zes, geram aversão a querer saber mais sobre di-
nheiro e sobre como lidar da melhor maneira
com as finanças pessoais.

Nós já sabemos que mesmo após a conten-
ção da doença que enfrentamos nesta pande-
mia, ainda vão restar muitas sequelas finan-
ceiras e a recuperação da economia no Brasil
pode ser muito lenta.

Para reverter essa situação, enxergo que a me-
lhor solução atualmente para os brasileiros é in-
vestir em educação financeira de base, para ser en-
sinada ainda na infância. Vimos alguns avanços
em relação a esse tema quando o estudo passou
a integrar o currículo escolar como matéria trans-
versal, porém a realidade da educação financei-
ra estar nas casas da população ainda é muito dis-
tante. Principalmente neste momento onde gran-
de parte das crianças não estão tendo acesso às au-
las, nem em modelo presencial, nem à distância.

Para quem não sabe por onde começar, mas
tem interesse por mudar essa realidade e se em-
poderar sobre suas finanças, aconselho buscar
por canais e influenciadores que ensinam gra-
tuitamente sobre o tema. Existem milhares pes-
soas com esses perfis na internet e até alguns que
trabalham conteúdos específicos para nichos,
como os voltados para a população de baixa ren-
da, para mulheres, para quem já conseguiu cer-
ta estabilidade e quer começar a investir.

Eu acredito que ensinar sobre educação fi-
nanceira seja um dever também do Estado e
podemos comparar
com outros países
que aplicam essa
disciplina o resulta-
do em como as pes-
soas lidam melhor
com as finanças. Po-
rém, enquanto essa
realidade é distan-
te, podemos fazer a
nossa parte.

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO

Larissa Brioso, Educadora
Financeira da Mobills

Juliana Algodoal é PhD em
Análise do Discurso em Si-
tuação de Trabalho - Lin-
guística Aplicada 

Relançamento
Para que gosta de filmes de super heróis, na úl-

tima semana um anúncio para lá de bombástico
trouxe uma pergunta à tona. Vale a pensa relançar
um filme que não teve o sucesso esperado? O filme
da Liga da Justiça vai receber o “corte do Zack Sny-
der”, diretor que foi afastado pela diretoria da War-
ner Bros e substituído por Joss Whedon. Agora ele
vai ganhar o filme dele, com a visão dele após três
anos de petições online feitas por fãs, e ainda se for
um sucesso pode finalmente completar a trilogia,
com outro filme do Superman e a sequência da Liga
da Justiça. 

Carla Maria
Aparecida de Goiânia

Hipocrisia
A hipocrisia e a falta de noção de um largo ce-

nário da sociedade chegam a ser ridículas até para
os jogadores do futebol brasileiro. Esses jogadores
que só vivem cercados de pessoas que concordam
com tudo o que lhe diz respeito, um baita desserviço,
claramente não tem noção do que passa com a so-
ciedade e só estão preocupados em jogar e voltar a
receber 100% do salário, e se os clubes não pagarem,
mesmo com a crise, ainda são processados.

Antônio Carlos
Goiânia

{
Nós estamos

reforçando a

preservação desses

focos de água, na

data em que

celebramos o Dia

Internacional do

Meio Ambiente, para

deixar as nascentes

mais protegidas com

a presença das

árvores nas

proximidades 

e evitar a 

erosão do solo
Luan Alves, presidente da Agência
Municipal do Meio Ambiente
(Amma), sobre o restabelecimento
de árvores nos locais que cercam as
nascentes é indispensável para pre-
servação das fontes de água.

Oratória é desafio extra para
os executivos brasileiros

@jornalohoje
“Bacana, o brasileiro sempre sendo passado
para trás. Ninguém "esquece" dinheiro, as fi-
nanceiras fizeram algo para que os clientes
não tivessem conhecimento a respeito dos
valores de direito.”, comentou a internauta
sobre a devolução que os bancos devem
fazer para os brasileiros.

Camila Araújo

@ohoje
“Eita que saudade desse cara dancei muito”,
comentou a internauta sobre o rei do axé,
Luiz Caldas, que se apresenta em uma
transmissão ao vivo neste sábado (5), às
21h30, no projeto #FestivalCulturaEmCasa. 

Surama Alves

@jornalohoje
o Ministério Paralelo em ação. Vídeos
comprovam aconselhamento feito por
médicos a Bolsonaro em pleno Palácio do
Planalto. Enquanto emails da Pfizer se-
guiam sem resposta, grupo levantava
desconfiança sobre vacinas e tinha osmar
Terra como "padrinho".
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A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, destacou
a tecnologia como resposta do agronegócio à “crise de
reputação” internacional que o Brasil enfrenta no tema
meio ambiente. Ao falar para uma plateia de investidores
no Fórum Brasil de Investimentos 2021, essa semana, a
ministra foi questionada sobre o tema, tendo em vista
que o setor vem sendo cobrado diante do aumento das
queimadas e do desmatamento, o que pode prejudicar
o recebimento de fundos.

“Nós crescemos a produtividade nesses anos. [Foram]
400% contra um aumento de área de 40 e pouco porcento.
Isso só veio através de tecnologia”, argumentou. A ministra
destacou a exigência mundial por uma agricultura susten-
tável. “O Brasil já vem fazendo isso há muito tempo”.

A ministra rejeitou a ideia de uma má reputação, ex-
plicitada em uma pergunta. “Um único ponto que o Bra-
sil precisa melhorar e caminhar é o desmatamento ilegal
zero. Nós temos que caminhar para esse desmatamento ile-
gal. E com isso eu estou muito segura”, afirmou.

Cadastro Ambiental Rural
A ministra Tereza Cristina também destacou o lança-

mento, no início de maio, da ferramenta de análise dina-
mizada que vai agilizar a verificação do Cadastro Ambiental
Rural (CAR) como uma resposta efetiva para fazer avan-
çar o Código Florestal. “Vamos fazer isso mais rapidamente,
de maneira célere. Já temos dez estados que fizeram con-
vênio conosco para receberem essa ferramenta”, disse.

De acordo com a ministra, com a análise será possí-
vel mostrar as reservas existentes e que poderão ser co-
locadas à disposição, por exemplo, de investidores “para
pagamento de serviço ambiental para aqueles que têm
falta e para aqueles que têm sobra”. A expectativa da mi-
nistra é fazer “um grande ativo ambiental do Brasil”.

Investimentos em queda
O volume de investimentos da economia brasileira

teve queda de 4,7% em março, na comparação com fe-
vereiro. O faz parte do indicador do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea) que mede a formação bruta
de capital fixo (FBCF).

A pesquisa avalia os investimentos para aumento da
capacidade produtiva da economia e para reposição da
depreciação do estoque de capital fixo em setores como
máquinas e equipamentos, construção civil e outros.

Segundo o Ipea, apesar da queda frente ao mês an-
terior, os investimentos cresceram 27% em relação a
março do ano passado, primeiro mês das medidas res-
tritivas adotadas no Brasil para conter a circulação do
novo coronavírus.

Com o resultado de março deste ano, o primeiro tri-
mestre de 2021 teve alta de 4,6% na FBCF, em relação ao
último trimestre de 2020. Na comparação com primei-
ro trimestre do ano passado, o início deste ano teve alta
de 17%. Em doze meses, a expansão acumulada dos in-
vestimentos é de 2%.

A pesquisa do Ipea mostra que o mês de março teve
queda de 11% nos investimentos em máquinas e equi-
pamentos. O recuo foi mais forte na importação desses
itens (-12,8%), enquanto a produção nacional de má-
quinas e equipamentos destinada ao mercado interno
teve retração de 5,8%.

Apesar do resultado negativo em março, o primeiro
trimestre do ano foi encerrado com alta de 25,6% no in-
vestimento em máquinas e equipamentos. O resultado
do período foi impactado pela importação de platafor-
mas de petróleo, que provocou uma alta trimestral de
82,7% no consumo aparente dos itens.

Ainda segundo o Ipea, a formação bruta de capital
fixo na construção civil teve avanço de 0,1% em mar-
ço, após duas quedas seguidas em janeiro e fevereiro.
Com o resultado, o trimestre teve um recuo de 3,1%
frente ao fim de 2020.

Já em relação ao mesmo mês do ano anterior, hou-
ve alta de 6,8% para a construção civil no mês de mar-
ço. Os investimentos no setor no primeiro trimestre
de 2021 ficaram 1,4% acima dos três primeiros me-
ses de 2020. (ABr)

Ministra tem sido questionada sobre o tema
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Tecnologia é
resposta à crise
de reputação
ambiental, diz
ministra

t

A proibição de reajustes, promoções e
contratações pelos Estados, imposta pela
equipe econômica em contrapartida ao so-
corro provido pela União durante a pande-
mia, derrubou as despesas com pessoal li-
quidadas entre maio do ano passado e abril
deste ano em relação aos 12 meses imedia-
tamente anteriores em Goiás. Os números
do relatório resumido da execução orça-
mentária, divulgados pelo portal Goiás
Transparente, mostram que as despesas
brutas com a folha liquidadas naqueles
doisperíodos, ainda sem os descontos au-
torizados por lei, caíram de R$ 15,313 bilhões
para pouco mais de R$ 13,954 bilhões, num
corte de R$ 1,359 bilhão (o que significou
queda de 8,87% em termos nominais).

A liquidação das despesas, na contabi-
lidade pública, antecede a etapa de paga-
mento e desembolso efetivo dos recursos.
O maior corte ocorreu entre servidores da
ativa, eu tiveram a folha reduzida em
9,84% nos 12 meses encerrados em abril
deste ano frente aos 12 meses anteriores,
caindo de R$ 9,158 bilhões para R$ 8,275 bi-
lhões (R$ 900,765 milhões a menos). As des-
pesas com inativos e pensionistas sofreram
baixa de 7,91% entre aqueles mesmos pe-
ríodos, o que representou perdas de R$
484,523 milhões, já que a folha nesta área
caiu de R$ 6,124 bilhões para praticamen-
te R$ 5,640 bilhões. Além de restrições de
ordem fiscal, essa redução pode estar re-
lacionada – numa hipótese a ser melhor es-
tudada mais à frente – ao avanço das
mortes acima da média histórica diante do
número crescente de vítimas do Sars-CoV-
2.Na contramão da tendência geral, as
despesas liquidadas com empregados ter-
ceirizados e contratações indiretas avan-
çaram de R$ 31,367 milhões para R$ 39,736

milhões, num salto de 26,68%.
De uma forma geral, esse comporta-

mento das despesas liquidadas nos últimos
meses contribuiu para que os gastos com a
folha de fato pagos assumissem uma ten-
dência virtualmente de queda, o que ajudou
no ajuste das contas do Estado, mas defi-
nitivamente deve ter achatado o poder de
compra do funcionalismo – uma categoria
importante quando se observa a composi-
ção da demanda das famílias em diversos
municípios do Estado, o que inclui a capi-
tal. Os efeitos desse arrocho tendem a ser
necessariamente desiguais, diante das dis-
paridades salariais dentro do setor. Não se
pode descartar a probabilidade de os ser-
vidores com rendimentos mensais mais
baixos tenham sido mais afetados.

Meio bilhão a menos
A despesa líquida com pessoal tam-

bém caiu, mas em escala muito menor.
Essa aparente discrepância é explicada
pela redução importante nas despesas
com pessoal que não são computadas para
efeito de cálculo do limite de gastos nesta
área, no âmbito da Lei de Responsabilidade
Fiscal (LRF). Pela ordem, o gasto líquido
com a folha passou de R$ 12,288 bilhões
para R$ 11,759 bilhões, num recuo de
4,23%. Em valores não atualizados, o cor-
te chegou a R$ 533,991 milhões. As despe-
sas não computadas ficaram 27,44% me-
nores, desabando de R$ 3,025 bilhões para
R$ 2,195 bilhões (quer dizer, R$ 830,096 mi-
lhões a menos). Essa redução está relacio-
nada principalmente à queda de 25,81%
nas despesas com inativos e pensionistas
com recursos vinculados, que saíram de R$
2,825 bilhões para R$ 2,095 bilhões.

2 Incluídas as despesas ins-
critas em restos a pagar não
processados, os gastos com
pessoal somaram R$ 11,677 bi-
lhões entre maio do ano pas-
sado e abril deste ano, frente
a R$ 12,302 bilhões nos 12
meses anteriores, correspon-
dendo a uma redução de R$
533,991 milhões (-4,34%). É
este o valor considerado pela
Secretaria do Tesouro Nacio-
nal (STN) para aferir o cum-
primento do teto de gastos
com pessoal pelos Estados.
2 No caso de Goiás, a rela-
ção entre despesas liquidadas
e receita líquida foi reduzida
fortemente de 49,92% em
abril de 2020 (considerando
os 12 meses encerrados na-
quele mês) para 41,67% nes-
te ano. O ajuste determinado
pela LRF foi, portanto, cum-
prido com alguma folga, com
a taxa reduzida em 8,25 pon-
tos de porcentagem e ficando
abaixo do limite de alerta
(43,74%). O teto para a relação
entre folha e receita líquida
está fixado em 48,60% (com li-
mite prudencial estabeleci-

do em 46,17%).
2 As despesas liquidadas
nos últimos 12 meses até
abril deste ano estiveram
R$ 584,162 milhões abaixo
do limite de alerta. Teorica-
mente, haveria espaço para
alguma recomposição, mas
esta não parece ser uma op-
ção para a Secretaria de Eco-
nomia do Estado e muito
menos para a STN.
2 Mesmo com a suspensão
de pagamento de juros, a dí-
vida líquida do Estado man-
teve-se em baixa, caindo
4,71% entre abril de 2020 e o
mesmo mês deste ano. O sal-
do dessa dívida encolheu de
R$ 20,159 bilhões para R$
19,210 bilhões, baixando R$
949,206 milhões. Comparada
à receita corrente líquida, a
dívida passou a representar
67,98%, o que se compara
com 81,80% em abril do ano
passado (lembrando que o
limite máximo de endivida-
mento autorizado pelo Sena-
do está na faixa de 200% so-
bre a receita).
2 A suspensão do paga-

mento de juros e encargos, de
qualquer forma, deixou um
aumento de 10,27% na dívida
consolidada bruta, que passou
de R$ 22,179 bilhões para R$
24,455 bilhões (mais R$ 2,277
bilhões). De todo modo, a re-
lação entre dívida bruta e re-
ceita líquida, que havia se
aproximado de 100,5% em
abril de 2020, recuou para
86,50%. O forte incremento
das disponibilidades de caixa
ajudou a derrubar a dívida lí-
quida. Os recursos disponí-
veis em caixa saltaram quase
160%, de R$ 2,019 bilhões
para R$ 5,244 bilhões.
2 O crescimento das “so-
bras” de caixa foi facilitado
ainda por uma redução de R$
508,215 milhões na posição
dos restos a pagar processados,
que despencaram 41,26%,
saindo de R$ 1,232 bilhão para
R$ 723,567 milhões, como par-
te das medidas de ajuste ado-
tadas pela gestão fiscal. O cai-
xa bruto gerado pelo Estado
avançou de R$ 3,251 bilhões
para R$ 5,967 bilhões, em alta
de 83,54%.

Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

Despesa bruta com pessoal sofre
corte de R$ 1,3 bilhão em 12 meses

Produção industrial recua
1,3% em abril, diz IBGE

BALANÇO

Econômica

A produção industrial bra-
sileira 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 Geo-
grafia e Estatística (IBGE).

Apesar do recuo de março
para abril, a indústria registrou
um crescimento de 34,7% na
comparação com abril de 2020.
Essa foi a maior alta neste tipo
de comparação 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 me-
ses em queda.

Na comparação de abril
com março, a produção caiu
em 18 das 26 atividades in-
dustriais pesquisadas pelo
IBGE. Entre as principais que-
das estão as registradas pelo
ramo de coque, produtos de-
rivados do petróleo e bio-

combustíveis (-9,5%) e de pro-
dutos alimentícios (-3,4%).

Entre as oito atividades
em alta, destacam-se as in-
dústrias extrativas (1,6%), má-
quinas e equipamentos (2,6%)
e veículos automotores, re-
boques e carrocerias (1,4%).

Entre as quatro grandes
categorias econômicas, duas
tiveram queda: bens inter-
mediários, isto é, os insumos
industrializados usados no
setor produtivo (-0,8%) e os
bens de consumo semi e não
duráveis (-0,9%). (ABr)
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Samuel Straioto

Governistas buscam in-
fluência do ex-prefeito de Goiâ-
nia, Iris Rezende para avançar
em conversas com MDB para
2022. O governador Ronaldo
Caiado (DEM) tem sinalizado
interesse na aliança entre DEM
e MDB, mas trata o assunto
com cautela. As conversas com
o presidente regional, Daniel
Vilela, ocorrem apenas de for-
ma cordial e a intenção no Pa-
lácio das Esmeraldas é não
avançar de forma precipita-
da. Apesar da aposentadoria
política, Iris Rezende, está no
centro de um provável acordo
entre o MDB e o governador
Ronaldo Caiado (DEM) para
uma aliança na eleição de 2022. 

Apesar de ser um partido
com grande capilaridade em
Goiás, o MDB vive um proces-
so de transição após o desem-
barque liderado pela cúpula
do partido na Prefeitura de
Goiânia. O prefeito de Apare-
cida, Gustavo Mendanha tem
feito movimentos políticos
fora dos limites da cidade.
Mendanha é potencial nome
para disputar o governo ou o
Senado. O prefeito, no entan-
to, tem destacado que a pre-
ferência é de Daniel Vilela,
caso participe da disputa ma-

joritária. No entanto, os pro-
jetos do MDB passam pelo ex-
prefeito Iris Resendes.

O governador Ronaldo Caia-
do já procurou Iris Rezende em
conversas reservadas para dis-
cutir a questão. Iris ficou neu-
tro nas eleições de 2020, e não
deu apoio a Maguito Vilela na
campanha em Goiânia. A pos-
sível decisão de Iris Rezende
em apoiar e usar seu capital po-
lítico em prol da reeleição de
Ronaldo Caiado pode fragilizar
o projeto do MDB de lançar
candidato próprio ao governo
do Estado em 2022. 

Palaciano ouvido pela re-

portagem avalia que qualquer
movimentação neste momen-
to precisa ser vista com cau-
tela. Além de um possível
apoio de Iris, o governo tenta
evitar dissabores com aliados,
uma possível composição com
o MDB passaria por consulta
de ex-integrantes do partido,
como o prefeito de Catalão,
Adib Elias (Podemos) e o pre-
sidente da Codego, Renato de
Castro, que estiveram em cho-
que com a direção emedebis-
ta. Emedebista histórico ouvi-
do pela reportagem que pre-
feriu não se identificar desta-
cou que Iris não tem interesse

em ser protagonista no pro-
cesso eleitoral para 2022, mas
que o ex-prefeito considera
emprestar sua influência para
um aliado como Caiado. 

No final de maio, durante
evento público na sede da Fe-
deração das Indústrias de
Goiás (FIEG), o ex-prefeito de
Goiânia negou que tenha in-
tenção de disputar as eleições
em 2022. Aliados do emede-
bista cogitavam a possibilida-
de dele tentar uma vaga ao se-
nado federal no próximo ano.
Iris reafirmou na ocasião que
encerrou a carreira política.
(Especial para O Hoje)

A Diretoria Legislativa da
Câmara de Goiânia deu prazo
até a próxima semana para
que os vereadores encami-
nhem as alterações nas emen-
das impositivas não acolhidas
pela prefeitura. Parlamenta-
res precisam alterar projetos
de 190 emendas. Os vereadores
da legislatura passada em Goiâ-
nia apresentaram em 2020,
442 emendas impositivas. Des-
te total, 252 foram acatadas, ou-
tras 190 foram negadas, por al-
gum tipo de inconsistência e há
necessidade de refazer proje-
tos. Cada vereador pode apre-
sentar emendas no valor de
aproximadamente R$ 1,6 mi-
lhão, e levando em considera-
ção o total de parlamentares,
chega a R$ 60 milhões.

A execução das emendas
deve acontecer de fato no se-
gundo semestre de 2021, por
causa do cronograma de ava-

liação técnica e correções dos
pedidos. A Câmara Municipal
tem até 30 de junho para fazer
modificações necessárias e
reencaminhar o documento ao
Paço. O cronograma de análise
termina em 30 de julho. Secre-
tários de áreas menos privile-

giadas no orçamento como as
de Esporte, de Direitos Huma-
nos e Políticas Afirmativas e da
Mulher têm intensificado diá-
logo com os vereadores para
que emendas sejam aplicadas
em projetos nas pastas.

De acordo com o Artigo 138
no parágrafo 8º da Lei Orgâni-
ca de Goiânia, as emendas in-
dividuais (impositivas) são de
cunho obrigatório e corres-
pondem a 1,2 % da receita cor-
rente líquida do Orçamento,
sendo que 1/5 (um quinto) des-
se montante deve ser direcio-
nado para ações na área de
saúde. As 190 emendas nega-
das apresentaram algum tipo
de inconsistência. 

“Esses projetos das emen-
das que requerem situações
para que a gente possa dar
mais celeridade e a emenda
ser revertida a favor da po-
pulação. Por exemplo, às ve-

zes com o material de cons-
trução sofre um aumento no
valor e o que foi destinado an-
teriormente não cobre o valor
da obra hoje. Outras obras a
prefeitura vai executar em
parceria com o vereador, ele
poderá aplicar o recurso em
outra ação. Às vezes para dar
agilidade no recurso, pode-
mos destinar o recurso para
um fundo, e isso agiliza a apli-
cação do recurso”, disse a se-
cretária de Relações Institu-
cionais, Valéria Pettersen em
visita recente à Câmara de
Goiânia. A Prefeitura espera
arrecadar e gastar em 2021
quase R$ 6,5 bilhões: R$
6.463.962.000,00. Ao longo do
ano poderão ser abertos Cré-
ditos Adicionais de Natureza
Suplementar até o limite de
30% do total da despesa fixa-
da pela LOA.  (Samuel Straio-
to, especial para O Hoje)

Vereadores finalizam alterações em emendas rejeitadas 
IMPOSITIVAS

Líderes políticos têm
buscado influência
do ex-prefeito da
capital pensando
nas costuras
políticas para as
eleições em 2022

Posição de Iris pode definir aliança
entre DEM e MDB para 2022

A possível decisão
de Iris Rezende em
apoiar e usar seu
capital político em
prol da reeleição de
Ronaldo Caiado
pode fragilizar o
projeto do MDB de
lançar candidato
próprio ao governo

Câmara tem até
30 de junho para
fazer as
modificações e
devolver o
documento

Conceito 
Freemium

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

Distribuição dirigida com alto conteúdo editorial
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Dayrel Godinho 

O governador Ronaldo Caia-
do (Democratas) vai à Santa
Rita do Araguaia, neste sábado
(05), para anunciar investi-
mentos no Programa Juntos
Pelo Araguaia durante as co-
memorações do Dia Mundial
do Meio Ambiente. Serão R$ 11
milhões de investimento para
o programa Juntos pelo Ara-
guaia, mediante uma parceria
com a indústria farmacêutica
Hypera Pharma.  

Esses recursos serão utili-
zados para a recuperação de
160 hectares no município de
Santa Rita do Araguaia, Porte-
lândia, e também servirão para
a construção de um viveiro de

mudas a ser erguido na cidade
de Mineiros.  

Além de Caiado, a secretária
de Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Sustentável (SEDS),
Andréa Vulcanis, estará na ci-
dade, onde os dois farão o plan-
tio de mudas que simbolizam a
recuperação de florestas ao
longo do leito do rio.  

Desde o seu lançamento do
programa, feito há dois anos

pelos governadores de Goiás,
do Mato Grosso, Mauro Men-
des (Democratas) e pelo presi-
dente da República, Jair Bolso-
naro (sem partido), o Juntos
Pelo Araguaia já acumula in-
vestimentos que somam R$ 43
milhões e que estão sendo re-
vertidos em ações nos 16 mu-
nicípios goianos que formam a
Bacia do Alto Araguaia. Do
lado mato-grossense outras 12

cidades integram o projeto. 
O principal intuito do pro-

grama é recuperar as cabecei-
ras do Araguaia, que passa pe-
los estados de Goiás, Mato Gros-
so, Tocantins e Pará. Na pri-
meira etapa a meta é recuperar
10 mil hectares de áreas de-
gradadas às margens do rio e
de seus afluentes. A iniciativa
é de conscientização e preser-
vação da bacia do rio do Cen-

tro-Oeste, e visa promover um
trabalho mútuo da política de
Estado, em conjunto com o se-
tor produtivo, setor empresa-
rial, parceiros executores e co-
munidade em geral. 

O governador Ronaldo Caia-
do defende que o projeto con-
cilia o desenvolvimento do se-
tor produtivo à proteção do Rio
Araguaia. “O projeto visa a cons-
cientização e participação direta
dos produtores rurais, com har-
monia e entendimento”, sa-
lientou o governador, que acre-
dita que o diferencial proposto
irá proporcionar a conscienti-
zação e participação do setor
produtivo, como acontece nes-
ta parceria com a Hypera Phar-
ma. (Especial para O Hoje)

Os recursos virão de uma parceria entre o Governo
Estadual e a farmacêutica Hypera Pharma para recuperar

160 hectares de áreas degradadas às margens do rio e
construção de um viveiro de mudas 

Os recursos serão utilizados para recuperar cerca de 160 hectares no município de Santa Rita do Araguaia, Portelência e construção de viveiro em Mineiros

Estado terá investimentos de R$ 11 mi
no Programa Juntos pelo Araguaia

Fora disso, pode ocorrer
improbidade administrativa
para mandatários públicos.

Publicidade 

legal 

Depto comercial: (062) 3095-8700

e-mail: comercial1@ohoje.com.br

Somente os Diários Oficiais têm validade para comprovantes digitais.
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Felipe André

Após duas vitórias contra
o Corinthians, pela Série A e
Copa do Brasil, o Atlético
Goianiense tem outra equipe
paulista pela frente. O rubro-
negro goiano enfrenta o São
Paulo neste sábado (5), às 19h
(horário de Brasília), no está-
dio Antônio Accioly pela se-
gunda rodada da primeira di-
visão nacional. 

“Acredito que o São Paulo
em todos os jogos vai entrar
para vencer, independente do
adversário e da competição.
Não aumenta a dificuldade (ter
perdido no meio da semana),
só faz com que a gente cresça
ainda mais a nossa concentra-
ção e a vontade de vencer o
jogo. Conseguir uma vitória
boa contra o São Paulo você
mantém o time na mídia, cha-
mando a atenção e não só pelo
resultado, mas pela perfor-
mance. Vamos manter o tra-
balho que está sendo feito, não
vamos baixar a guarda. Quan-
to mais pontos somados no
primeiro turno é melhor, pois
depois todos se conhecem”,
destacou o zagueiro Éder.

Para essa partida, o treina-
dor Eduardo Barroca conta
com o retorno de dois atacan-
tes: André Luis e Janderson. Os
dois jogadores que não en-
frentaram o Corinthians por
uma questão contratual, ficam
à disposição para enfrentar o
São Paulo e isso pode acarretar

em algumas mudanças. Além
dos dois, Arthur Gomes que es-
tava de fora, ainda não se re-
cuperou totalmente de uma
lesão muscular e segue de fora
da equipe goiana.

O atacante Ronald passou
por avaliações médicas nesta úl-
tima sexta (4) e o resultado só
deve ser conhecido neste sába-
do, por tanto está fora da parti-
da contra o São Paulo. Sem o jo-
vem de 19 anos, destaque das
duas partidas contra o Corint-
hians, Janderson volta a titula-
ridade e com isso a única dúvi-
da fica pelo lado esquerdo do
ataque. Eduardo Barroca pode
optar por entrar com André
Luis e com isso voltar Natanael
para a lateral, ou deixar André
no banco e com isso manteria a
dupla de Igor Cariús e Natanael
pelo lado esquerdo.

Atlético Goianiense e São
Paulo já se enfrentaram neste
ano, pela edição de 2020 do
Campeonato Brasileiro. Na-
quela oportunidade, também
no estádio Antônio Accioly, o
rubro-negro goiano venceu

por 2 a 1, com gols de Natanael
e Vitor Leque, enquanto Rei-
naldo descontou para os pau-
listas, que ainda eram co-
mandados por Fernando Di-
niz, que foi demitido justa-
mente após essa derrota.

São Paulo
A equipe paulista vai contar

com mudanças para enfrentar
o Atlético Goianiense, a prin-
cipal delas estará no banco. O
treinador argentino Hernán
Crespo apresentou sintomas
de gripe, testou negativo para
o teste de Covid-19, mas mesmo
assim permaneceu em São
Paulo e não viajou para Goiâ-
nia, com isso, o auxiliar Juan
Branda vai comandar o Trico-
lor contra o rubro-negro goia-
no. O clube pode contar com
uma novidade, o meio-cam-
pista Emiliano Rigoni foi regu-
larizado e já pode estrear.

“A questão do Crespo não
vir, não sei até que ponto vai fa-
zer diferença, pois quem está
em campo são os jogadores e
eles vão ter as mesmas orien-

tações. Acredito que vai ser
uma pedreira”, analisou rapi-
damente Éder, do Atlético-GO.

Além de Crespo, o São Pau-
lo tem as ausências de Daniel
Alves, Luan e Benítez (lesio-
nados), Liziero (na seleção
olímpica) e Arboleda (na se-
leção equatoriana). Sem con-
tar com Benítez, o Tricolor op-
tou recentemente por Igor
Gomes, mas o meia não foi
bem e abriu espaço para a

possível entrada de Luciano,
para formar dupla de ataque
ao lado de Pablo.

O São Paulo vem de duas
partidas consecutivas sem ven-
cer em competições nacionais.
Estreou com um empate sem
gols diante do Fluminense, na
última semana pela Série A e
foi derrotado por 3 a 2 para o
4 de Julho, pelo jogo de ida da
terceira fase da Copa do Brasil.
(Especial para O Hoje)

Após vencer o Co-
rinthians em duas
partidas, o Atléti-
co-GO volta aos
gramados pela
Série A e terá pela
frente o São Pau-
lo, que não vai
contar com o trei-
nador Crespo 
em Goiânia

Após ser derrotado pelo Ba-
hia, na Copa do Brasil, o Vila
Nova já retoma seu foco para a
Série B, onde tem mais um
compromisso neste final de se-
mana. No domingo (6), o Tigre
vai até a Ressacada, em Flo-
rianópolis, para encarar o Avaí,
no encerramento da segunda
rodada do torneio nacional.

Com o revés sofrido diante
dos baianos, o Colorado che-
gou à marca de quatro jogos
consecutivos sem vitória. Ape-
sar disso, o técnico Wagner Lo-
pes enxerga que seus coman-
dados vêm fazendo bons jogos
e que, por muitas vezes, a bola
não entra por conta de deta-
lhes. Diante disso, ele pede
mais confiança aos jogadores
diante do Leão.

“Estamos fazendo bons jo-
gos. Às vezes, a bola não está
entrando por conta de deta-
lhes. Mas nós temos que ter
confiança e trabalhar em cima
dessa confiança. Temos de ser
positivos, para defender o fu-
tebol goiano da melhor ma-
neira possível. Então, eu vejo
que, apesar dos três empates e
uma derrota, nós estávamos
sem perder há seis jogos. Jo-
gamos contra um time fortís-
simo, que é o Bahia, que está

jogando junto há dois anos.
Mas, agora, é outra competi-
ção, é outra vibração, é outra
empolgação. Vamos com con-
fiança, pois sabemos que o
trabalho está sendo bem feito
e bem desenvolvido”, analisou
Wagner Lopes.  

Sobre o adversário, o co-
mandante vilanovense mos-
tra conhecimento sobre suas
principais características, prin-
cipalmente pelo lado tático de
Claudinei Oliveira, que co-
manda o time catarinense.

“Nós sabemos que o Avaí,
que foi campeão estadual, é um
time que se defende muito
bem. Uma das principais ca-

racterísticas das equipes do
Claudinei Oliveira é ter um
time muito sólido. Então pre-
cisamos ter todo cuidado e es-
tamos treinando todas as si-
tuações para fazer um jogo
bem equilibrado e buscarmos
os pontos que a gente quer”,
disse Wagner Lopes.

Retrospecto
Esta será a décima primei-

ra vez que o Vila Nova enfren-
tará o Avaí no Estádio da Res-
sacada. Nas 10 anteriores, o Co-
lorado não obteve nenhuma vi-
tória. Foram nove derrotas e
um empate. (Breno Modesto,
especial para O Hoje)

Após não atuar nos dois últimos jogos, Janderson deve retornar à titularidade contra o São Paulo

O Tigre tentará conquistar sua primeira vitória na Ressacada

Neste final de semana,
mais três clubes goianos
começarão suas trajetó-
rias em uma divisão de
Campeonato Brasileiro. In-
tegrantes do Grupo A5 da
competição, Apareciden-
se, Goianésia e Jaraguá es-
treiam na Série D.

O primeiro a entrar
em campo será o Azulão
do Vale, que joga neste sá-
bado (5), às 15h, fora de
casa, contra o Brasiliense.
O time candango, que
chega com moral e favo-
ritismo, principalmente
por uma das vagas à Ter-
ceirona, foi o último clas-
sificado da chave, pois
precisou jogar a fase pre-
liminar do torneio, onde
eliminou o Real Arique-
mes. O principal nome do
elenco é o atacante Zé
Eduardo, artilheiro do Ja-
caré na temporada, com
11 gols.

Já o Goianésia, que não
teve uma campanha mui-
to boa no Campeonato
Goiano, onde foi elimina-
do ainda na primeira
fase, acabou reformulan-
do seu elenco e fechando
uma parceria com a equi-
pe sub-23 do Vila Nova,
que lhe cedeu alguns jo-

gadores para a disputa
do campeonato. 

Quem também estreia
no sábado (5) é o Gavião
da Serra. Às 15h30, recebe
o Gama, no Amintas de
Freitas. O time, que quase
desistiu da competição, co-
meçou a se preparar há
poucos dias e é a grande
dúvida entre os goianos.
Sem dinheiro em caixa, a
alternativa foi recorrer à
Evangélica, que lhe em-
prestou alguns jogadores.

No domingo (6), é a vez
do Camaleão, que recebe o
Nova Mutum, às 16h, no
Annibal Batista de Toledo.
Com seus destaques sendo
contratados por times da
Série B, a Aparecidense foi
obrigada a ir ao mercado
para remontar seu time.
Apesar da goleada sofrida
para o Goiás durante sua
preparação, o clube de Apa-
recida de Goiânia deve co-
meçar a Série D passando
pelos mato-grossenses.

Além dos três jogos en-
volvendo clubes goianos, o
duelo entre União Rondo-
nópolis e Porto Velho, tam-
bém no domingo (6), às
16h, fecha a primeira ro-
dada. (Breno Modesto, es-
pecial para O Hoje)

Goianos iniciam
caminhada na Série D

BRASILEIRO

Colorado tenta quebrar
tabu na Ressacada

VILA NOVA

Heber Gomes

outro pauLista pela frente

Douglas Monteiro/Vila Nova FC

Data: 5 de Junho, 2021; Horário: 19h (de Brasília); Local: Está-
dio antônio accioly, em Goiânia-Go; Árbitro: Diego Pombo Lo-
pez (Ba); Assistentes: alessandro alvaro rocha de Matos
(Fifa/Ba) e Edevan de oliveira Pereira (Ba); VAR: Gilberto rodri-
gues Castro Junior (PE)

t
TÉCNiCa

Atlético-GO: Fernando Mi-
guel; Dudu, Nathan, Éder e
Natanael (igor Cariús); Willian
Maranhão, Marlon Freitas e
João Paulo; Janderson, andré
Luís (Natanael) e Zé roberto
Técnico: Eduardo Barroca

São Paulo: Tiago Volpi, Bruno
alves, Miranda e Léo; igor Vi-
nicius, William (Shaylon), ro-
drigo Nestor, Gabriel Sara e
reinaldo; Luciano (igor Go-
mes) e Pablo
Técnico interino: Juan Branda

xAtlético-GO São Paulo

FICHA
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Apesar de ser somente o se-
gundo jogo do Goiás pela Série
B, a vitória por 2 a 0 mostrou
que o time melhorou em rela-
ção a última partida e o tempo
de trabalho que Pintado teve
com a equipe após eliminação
no Goianão e na última sema-
na surtiu efeito, mas ele freou
a empolgação tendo em vista a
continuidade na competição.

“A vitória de hoje confir-
ma que estamos em evolu-
ção. Com os dois pés no chão,
porque não fizemos mais que
nossa obrigação. Vencer em
casa é muito importante e
contra uma boa equipe. Mos-
tramos nossa força e o torce-
dor deve estar muito satis-
feito, não vamos negociar
nossa entrega, nossa luta e

esse será uma das caracte-
rísticas da nossa equipe, com
os jogadores podendo fazer
mais de uma função. Repito,
uma vitória desse grupo que
trabalhou bastante para
isso”, disse Pintado.

A noite desta sexta-feira
(04), contou com quatro es-
treantes. O lateral-direito
Apodi que chegou nessa úl-
tima semana, já iniciou de ti-
tular na vaga de Ivan e mos-
trou sua qualidade, come-
çando dele a jogada do pri-
meiro gol esmeraldino. Já o
meia Luan Dias, Dadá Bel-
mote e Rezende entraram na
segunda etapa e ganharam
elogios do professor.

“Fico contente porque,
quando você trabalha in-

tensamente, trabalha forte,
com tanta dedicação e co-
lher os frutos disso é muito
importante. Nosso sistema
defensivo está bem posi-
cionado, nossos atletas en-
tenderam muito bem rapi-
damente o que tem que ser
feito. Dadá e Luan são jo-
gadores que conheço muito
bem e tem muito a melho-
rar. O próprio Apodi en-
trar na intensidade de jogo
da nossa equipe acho que
vai demorar um pouco,
mas são jogadores que tem
experiência e qualidade e
vão resolver alguns pro-
blemas com mais facilida-
de”, pontuou o treinador.
(Victor Pimenta, especial
para O Hoje)

8 n ESPORTES
ohoje.com

GOIÂNIA, FIM DE SEMANA, 5 E 6 DE JUNHO DE 2021

Treinador passou orientações e elogiou desempenho de Apodi na partida

Afonso Cardoso

Victor Pimenta

O Goiás venceu sua pri-
meira partida na Série B e foi
em casa. Pela segunda rodada
do Campeonato Brasileiro a
equipe esmeraldina ganhou
do Confiança-SE por 2 a 0, no
início da noite desta sexta-fei-
ra (4/6), no estádio Hailé Pi-
nheiro e subiu na tabela, ocu-
pando momentaneamente a
segunda posição. Os gols fo-
ram marcados por Alef Man-
ga e Bruno Mezenga. O jogo
contou com a estreia de mais
quatro jogadores.

Primeiro tempo
Os primeiros quarenta e

cinco minutos de bola foram
bastante movimentados. O
Goiás começou atacando e
Diego quase fez o primeiro
após uma cobrança de escan-
teio que sobrou para ele fi-
nalizar de longe, mas Rafael
Santos defendeu. Dois minu-
tos depois em seu primeiro
ataque o Confiança conseguiu
fazer seu gol com Luidy, mas
o bandeira anulou alegando
impedimento.

De tanto atacar o time es-
meraldino abriu o placar e
com Alef Manga. Elvis ajeitou
para o atacante que cortou sua
marcação e bateu sem chances
para Rafael Santos. A dupla
quase voltou a funcionar e El-
vis dessa vez finalizou e Man-

ga por pouco não chega a tem-
po de empurrar para as redes.
O time sergipano ainda ale-
gou um pênalti após a bola
bater no braço de Hugo, mas o
juiz deixou seguir. O time es-
meraldino ainda seguiu bus-
cando o segundo em cobrança
de bolas paradas, mas a defesa
do Confiança estava atenta
para não sofrer mais um gol.

Segundo tempo
O treinador Rodrigo San-

tana fez mudanças logo no
início do segundo tempo bus-
cando o resultado. O time che-
gou próximo do gol em muitas
das bolas paradas, uma delas
levando perigo a Tadeu que jo-
gou para escanteio. Porém foi

a equipe esmeraldina quem
marcou de novo e dessa vez
em uma falha gigante de Ra-
fael Santos. O goleiro chutou
em cima de Mezenga e a bola
foi para as redes.

Um minuto depois quase o
mesmo lance, só que dessa vez
Leandro Silva tentou afastar e
enganou o goleiro do próprio
time. O Goiás ainda teve mais
três chances no final do jogo,
com Alef Manga, Apodi e Elvis,
mas o jogo terminou 2 a 0 para
os goianos.

Noite de estreias
Quatro atletas estrearam

com a camisa esmeraldina.
Apodi começou de titular no lu-
gar do Ivan, enquanto Luan

Dias, Dadá Belmonte e Rezen-
de entraram na segunda etapa

já com a partida em 2 a 0. (Es-
pecial para O Hoje)

Goiás vence Con-
fiança por 2 a 0 em
jogo com gols de
artilheiros Manga
e Mezenga

atacantes com confiança 

Bruno Mezenga comemorando após contar com ajuda do goleiro Rafael Santos e marcar o segundo gol do Goiás

Afonso Cardoso

Data: 05 de junho de 2021. Horário e local: 17h30, estádio Hailé
Pinheiro, Goiânia. Arbitragem: adriano Barros Carneiro (CE); As-
sistentes: Elicarlos Franco de oliveira (Ba) e Eleutério Felipe Mar-
ques Júnior (CE). Quarto árbitro: Gabriel dos Santos Queiroz (Go).
Gols: alef Manga 15’1T, Bruno Mezenga 6’2T (Goiás)

TÉCNiCa

Goiás: Tadeu; apodi , David
Duarte, reynaldo, Hugo
( Jefferson) ; Breno (rezen-
de), Caio Vinícius, Élvis; alef
Manga, Bruno Mezenga
(Dadá Belmonte); Dieguinho
(Luan Dias). 
Técnico: Pintado.

Confiança: rafael Santos;
Leandro Silva, Victor Sallinas,
Bareiro, João Paulo; Gilberto
(Bruno Sena), Serginho (Álva-
ro), Daniel Penha; Neto Bero-
la (Marcelinho), Willians San-
tana (Juba) e Luidy (Cristiano).
Técnico: rodrigo Santana.

Goiás 2×0 Confiança
t
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Pintado mantém pés no chão e vê
evolução em vitória da equipe

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

Guarani

Goiás

Coritiba

Brusque

Náutico

Confiança

Operário-PR

CRB

Remo

Botafogo

Vila Nova

Vitória

Brasil de Pelotas

Londrina

Sampaio Corrêa

Ponte Preta

CSA

Cruzeiro

Avaí

Vasco

Série B

Times P J V E D GP GC SG AP%

4 2 1 1 0 3 6 3 67

4 2 1 1 0 0 2 2 67

3 1 1 0 0 0 2 2 100

3 1 1 0 0 1 2 1 100

3 1 1 0 0 0 1 1 100

3 2 1 0 1 3 3 0 50

3 2 1 0 1 5 4 -1 50

1 1 0 1 0 2 2 0 33

1 1 0 1 0 2 2 0 33

1 1 0 1 0 1 1 0 33

1 1 0 1 0 1 1 0 33

1 1 0 1 0 1 1 0 33

1 1 0 1 0 0 0 0 33

1 1 0 1 0 0 0 0 33

1 1 0 1 0 0 0 0 33

0 1 0 0 1 2 1 -1 0

0 1 0 0 1 1 0 -1 0

0 1 0 0 1 3 1 -2 0

0 1 0 0 1 2 0 -2 0

0 1 0 0 1 2 0 -2 0

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

Bahia

RB Bragantino

Ceará

Fortaleza

Athletico

Atlético-GO

Flamengo

Cuiabá

Internacional

Juventude

Sport

Fluminense

São Paulo

Grêmio

Atlético-MG

América-MG

Corinthians

Palmeiras

Chapecoense

Santos

Série A

Times P J V E D GP GC SG AP%

3 1 1 0 0 0 3 3 100

3 1 1 0 0 0 3 3 100

3 1 1 0 0 2 3 1 100

3 1 1 0 0 1 2 1 100

3 1 1 0 0 0 1 1 100

3 1 1 0 0 0 1 1 100

3 1 1 0 0 0 1 1 100

1 1 0 1 0 2 2 0 33

1 1 0 1 0 2 2 0 33

1 1 0 1 0 2 2 0 33

1 1 0 1 0 2 2 0 33

1 1 0 1 0 0 0 0 33

1 1 0 1 0 0 0 0 33

0 1 0 0 1 3 2 -1 0

0 1 0 0 1 2 1 -1 0

0 1 0 0 1 1 0 -1 0

0 1 0 0 1 1 0 -1 0

0 1 0 0 1 1 0 -1 0

0 1 0 0 1 3 0 -3 0

0 1 0 0 1 3 0 -3 0
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João Paulo Alexandre

A prefeitura de Aparecida
vem reforçando a fiscalização
no combate de aglomerações
para evitar a disseminação do
novo coronavírus. Essa inten-
sificação se dá pelo fato da ci-
dade registrar cerca de 500
denúncias semanais sobre o
problema com aglomerações.
Isso representa, em média, de
70 a 80 reclamações por dia so-
bre festas clandestinas ou ba-
rulho de som automotivo.

De acordo com o gerente de
fiscalização da cidade, Dela-
zaro Gomes, são quatro equi-
pes divididas por região na ci-
dade durante os dias úteis.
No final de semana sobe para
26 equipes que fiscalizam toda
a cidade, indo em bares, res-
taurantes, distribuidoras e fes-
tas clandestinas.

Delazaro destaca que os co-
mércios vêm cumprindo to-
das as normas sanitárias e de-
cretos contra a Covid-19. O que
chama atenção é a quantidade
de pessoas físicas que são mul-
tadas por não usarem másca-
ras na cidade. “Foram mais de
2,9 mil pessoas multadas entre
4 de janeiro até 4 de junho. Es-
ses números sim nos causam
estranheza. As pessoas estão
sendo autuadas em R$ 111 e, o
decreto fala que a multa pode
ir dobrando”, explica.

Delazaro aponta que há
muitos espaços de festas que
insistem em promover eventos
com grande quantidade de
pessoas e com o cumprimento
de poucos protocolos sanitá-
rios. O atual decreto determi-
na que festas e eventos sociais
sejam realizados em locais re-
gularizados com alvarás e li-
cenças para esta finalidade. A

lotação máxima do espaço não
pode ultrapassar 30% da ca-
pacidade sendo limitada a, no
máximo, 100 pessoas. Nesses
locais, os organizadores de-
vem medir a temperatura cor-
poral, disponibilizar álcool em
gel para higienização das
mãos, exigir o uso obrigatório
de máscara de proteção facial
e manter distância de 1,5 me-
tro entre as mesas. Shows ao
vivo são permitidos, mas sem
pista de dança.

“Tem um espaço de show
na cidade que já conta com
mais de R$ 20 mil em multas. A
pessoa jurídica, o organizador
de festa é multado em R$ 600
por pessoa que vem inserido
no IPTU (Imposto Predial Ter-
ritorial Urbano) do próximo
ano. Além disso, o Ministério
Público abre uma ação para in-
vestigar esses proprietários.”

Apesar da intensa fiscali-

zação, Delazaro destaca que
as pessoas ainda insistem em
fazer festas clandestinas. Se-
gundo ele, a quantidade de
eventos irregulares desse por-
te triplicou no último mês. As
regiões onde as festas são mais
realizadas são Garavelo, Buri-
ti Sereno e Chácaras São Pedro.

“Com a maior abertura de
leitos do UTI, as pessoas
acham que a situação está
tranquila. A gente tenta man-
ter a cidade na zona verde,
onde não há muitos impactos
negativos para toda a socie-
dade. Mas a gente nota que as
coisas se inverteram do início
para cá. Agora, as pessoas dei-
xaram de se aglomerar em
bares para ir para a chácara
achando que a fiscalização
não vai até lá”, reforça.

Tecnologia
Delazaro aponta que o ser-

viço de inteligência da Guarda
Civil Metropolitana da cidade
vem ajudando com o monito-
ramento de redes sociais para
identificar possíveis encontros
marcados por ali e coibir que o
evento seja realizado. Porém,
ela afirma que a denúncia for-
malizada pelo telefone é o que
mais direciona o trabalho da
fiscalização.

“Cerca de 90% das denún-
cias vêm a partir da ligação
pelo 3545-5992 ou 153. É aque-
le vizinho que está sendo in-
comodado pelo alto som, seja
ele automático ou mecânico e
faz a sua parte”, destaca.

O som, inclusive, vem sen-
do um fator determinante
para o encerramento de festas
na cidade. De acordo com a
prefeitura, de 4 de janeiro a 4
de junho deste ano, foram 66
festas encerradas e 60 veícu-
los com som automotivo
apreendidos. Delazaro expli-
ca que a pessoa tem um pra-
zo para entrar com recurso
para reaver o veículo, além de
pegar uma multa que varia de
R$ 1,2 mil a R$ 5 mil.

Já em caso de reincidência,
o proprietário pode pegar mul-
ta que chega até 10 mil e o veí-
culo corre risco de ir à recu-
peração judicial. Sobre sons
mecânicos, o gerente reforça
que o pátio da Secretaria Mu-
nicipal de Meio Ambiente anda
lotado e, quando se vence o
prazo dos donos irem retirar
esses produtos, eles são reves-
tidos para leilões.

“A gente pede para que a
população faça a sua parte. Já
temos vacinas. Já já isso passa.
Mas, em caso de se deparar
com situações como essa, qual-
quer pessoa pode denunciar
pelo 135 ou pelo  3545-5992

A Prefeitura de Aparecida
reforçou a fiscalização no com-
bate de aglomerações para
evitar a disseminação do novo
coronavírus. Além dos traba-
lhos realizados desde o início
da pandemia, o Executivo che-
gou ao ponto de pedir para
que as pessoas evitem aglo-
merações e festas que, segun-
do a prefeitura, especialistas
apontam com os maiores ve-
tores da doença, pois os cui-
dados são mínimos.

De acordo com o secretário
executivo do grupo de Segu-
rança Institucional, Davi Lo-
rero, a existência de novas ce-
pas da doença no Brasil tam-
bém já é motivo de preocupa-
ção. “A pandemia não acabou.
A vigilância deve ser constan-
te. As pessoas devem se cons-
cientizar que estamos vivendo
um momento de alerta com
possibilidade real de enfren-
tarmos uma terceira onda da
doença”, destaca.

Atualmente, Aparecida de
Goiânia está no cenário verde
da Matriz de Risco. Isso signi-
fica que a contaminação na
cidade está em baixo risco,
mas é mantido o isolamento in-
termitente através do escalo-
namento regional das ativida-
des econômicas pela cidade
há quase 100 dias. Para chegar
a esse dado, a cidade analisa
oito pontos: o número de casos
ativos; de novos casos ativos
por dia; o percentual de resul-

tados positivos entre os exames
do tipo RT-PCR realizados; a
taxa de propagação do vírus
(Re); o tempo médio para ob-
tenção dos resultados dos tes-
tes; a taxa de letalidade; a taxa
de ocupação de leitos de UTI
voltadas para Covid-19; e o
percentual de profissionais de
saúde afastados.

Diante disso, os comércios
tidos como não essenciais fe-
cham uma vez por semana, de
acordo com a macrozona que

se encontram e a cada dia, de
segunda a sexta, duas das dez
macrozonas são fechadas na
cidade. Mesmo com essas me-
didas restritivas, o número de
pessoas contaminadas pelo
novo coronavírus passou a
aumentar; a taxa estava em
queda desde o final de abril.
Por isso, diante dos casos ati-
vos diários, a administração
reforçou a necessidade das
pessoas ficarem em casa. (Es-
pecial para O Hoje)

Cidade reforça fiscalização para coibir festas clandestinas e evitar disseminação do coronavírus

Aparecida reforça fiscalização para evitar aglomeração

De 4 de janeiro a 4 de junho deste ano foram 66 festas encerradas e 60 veículos com som automotivo apreendido

Aparecida registra 80 denúncias
de aglomerações por dia

Claudivino Antunes

Ascom/Prefeitura de Aparecida 

Quantidade de
eventos
irregulares de
grande porte
triplicou no
último mês em
Aparecida
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Na semana do Meio Ambiente, a Prefeitura de Goiânia
lançou a iniciativa inédita de entrega domiciliar e gratuita
de mudas nativas do Cerrado para serem plantadas em cal-
çadas e residências da Capital. O projeto, denominado Dis-
que-Árvore vai ao encontro do desejo compartilhado pelo
prefeito Rogério Cruz de transformar Goiânia na cidade
mais arborizada do mundo e disponibilizará, somente na
fase inicial do projeto, 5 mil mudas de árvores para plan-
tio, limitadas a duas mudas por CPF.

De acordo com o prefeito Rogério Cruz, a iniciativa
tem o objetivo de aumentar a cobertura vegetal da ci-
dade. “Queremos avançar na arborização do município
para tornar Goiânia uma cidade cada vez mais verde, e
chamar a atenção para a importância da preservação,
do cuidado com o meio ambiente, mas também da par-
ticipação e da responsabilidade de cada um para cons-
truirmos uma Goiânia mais verde”, afirmou.

Serviço
O serviço será operacionalizado pela Agência Muni-

cipal do Meio Ambiente (Amma), que receberá as soli-
citações de mudas, fará a análise do espaço que o soli-
citante tem disponível, indicará a espécie mais adequada
e fará a entrega do exemplar em domicílio. Caso o mo-
rador precise de ajuda, os servidores da agência auxi-
liarão também com o plantio das espécies.

De acordo com a Agência, a presença de árvores con-
tribui para diminuir a formação de ilhas de calor e fa-
vorece a regularidade das chuvas. “Uma área som-
breada pode oferecer sensação térmica até sete graus
menor do que uma área ao sol. E não só pelo conforto
térmico, mas pela melhoria do bem-estar, pelo embe-
lezamento da paisagem, pela melhoria da qualidade do
ar, as árvores são muito importantes”, afirmou o pre-
sidente da Amma, Luan Alves.

Benefícios
Segundo Fabiana Alves, Bióloga e Tecnóloga em Sa-

neamento Ambiental, além de serem visualmente bonitas,
as áreas verdes contribuem para a filtragem de dióxido de
carbono (CO²). “O que percebemos é que Goiânia tem au-
mentado muito a emissão de CO². Já há o marco de dois car-
ros por habitantes e as árvores estão aí para também fil-
trar o gás carbônico emitido pelos veículos. Nesse cenário,
se você consegue tirar um pouco desse gás carbônico, con-
sequentemente favorece a saúde e a qualidade de vida só
melhora”, destacou.

“Durante muito tempo Goiânia foi considerada uma ci-
dade entre as melhores com relação à qualidade de vida,
além de ser a Capital com mais árvores por habitante. Hoje
em dia, entretanto, nesta segunda questão, Goiânia já foi
ultrapassada por Curitiba, então ações que auxiliam na vol-
ta de haver maior quantidade de árvore por m² ou por ha-
bitante só tem a favorecer a saúde em geral, da popula-
ção como um todo.”, afirmou a bióloga.

A especialista torce para que o projeto dê certo. “A
gente precisa de mais árvores. Estamos só concretando
tudo e tirando pouco do verde que ainda resta das nos-
sas cidades. Muitas vezes, quando saímos e observamos
os parques de Goiânia, notamos o quanto as pessoas gos-
tam dessas áreas verdes. Então, a expectativa é que o Dis-
que-Árvore, bem como outras iniciativas possam pros-
perar”, afirma, ressaltando que é importante não ape-
nas distribuir as mudas, mas realizar um acompanha-
mento. “Também se torna importante avaliar de que for-
ma o acompanhamento será feito, se a planta estará em
um local adequado”, finaliza.

A Semana do Meio Ambiente contou ainda com as
ações rearborização da Rua 94, no com o plantio de mu-
das nas calçadas ao longo de toda a extensão da via, da
recuperação de áreas das nascentes dos Córregos da Vovó
e Fonte Nova, e da realização de drive-thrus com dis-
tribuição de mudas, recolhimento de materiais reciclá-
veis e atividades de educação ambiental nos parques da
Lagoa, Beija-Flor, Leolídio Di Ramos Caiado e Jardim Bo-
tânico. (Especial para O Hoje)

Mudas serão limitadas a duas unidades por CPF 

Disque-árvore
da Prefeitura 
de Goiânia
distribuirá 
5 mil mudas

O piloto do avião de pe-
queno porte que caiu em fren-
te ao presídio de Rio Verde, na
região sudoeste de Goiás, não
resistiu aos ferimentos e mor-
reu na madrugada desta sex-
ta-feira (4), segundo informou
a família. Murilo César de Sou-
za tinha 59 anos. Até o fecha-
mento desta edição o passa-
geiro, Robson Martins Vencio,
de 61 anos, seguia internado
em estado grave.

O acidente aconteceu na
tarde de quinta-feira (3). O gi-
rocóptero, prefixo PT-ZKF, caiu
no pátio de uma fazenda. As ví-
timas foram socorridas pelo
Corpo de Bombeiros.

O Hospital de Urgências
da Região Sudoeste (Hurso),
para onde foi levado o passa-
geiro, informou, na manhã

de sexta-feira, que ele conti-
nuava em estado grave, in-
consciente, respira com a aju-

da de aparelhos e segue em
observação rigorosa.

Ainda não há informações
sobre o que causou a queda.
Em nota, a Força Aérea Brasi-
leira (FAB) informou que in-
vestigadores do Sexto Serviço
Regional de Investigação e Pre-
venção de Acidentes Aeronáu-
ticos (SERIPA VI) estiveram no
local e coletaram dados para
apurar o caso.

Já a assessoria da Agência
Nacional de Aviação Civil
(ANAC) informou que não ha-
via irregularidades na aero-
nave. Pessoas que presencia-
ram a queda acionaram o
Corpo de Bombeiros para
prestar o socorro. Uma teste-
munha, que preferiu não se
identificar, relatou como ocor-
reu o acidente.

Morre piloto de avião que caiu
em frente a presídio de Rio Verde

tRÁPIDAS

Para o STF, proibição de corte de energia
durante a pandemia é constitucional

Por maioria de votos, o Supremo Tri-
bunal Federal (STF) validou mais uma lei es-
tadual que proíbe o corte de energia elé-
trica durante a pandemia da Covid-19. A As-
sociação Brasileira de Distribuidores de
Energia Elétrica (Abradee), argumentou de
que a norma teria invadido a competência
da União para legislar sobre direito civil, ex-
plorar serviços e instalações de energia elé-
trica e promover a defesa contra calami-
dade pública. O relator, ministro Marco Au-
rélio, destacou que o texto constitucional
não impede a elaboração de legislação es-
tadual ou distrital que, preservando o nú-
cleo relativo às normas gerais editadas pelo
Congresso Nacional, venha a complemen-
tá-las, e não substituí-las. Segundo ele, a ju-
risprudência do STF considera legítima a
complementação, em âmbito regional, da

legislação editada pela União, a fim de am-
pliar a proteção do consumidor e preservar
o fornecimento de serviço público. Para o
relator, uma vez atendida a razoabilidade,
e considerando-se a crise sanitária, é cons-
titucional legislação estadual que vede o
corte do fornecimento residencial dos ser-
viços de energia elétrica, no caso inadim-
plemento, e determine o parcelamento do
débito. Ficaram vencidos o ministro Dias
Toffoli e o presidente do STF, ministro
Luiz Fux. De acordo com a divergência, a
Constituição Federal reservou à União, em
caráter privativo, a competência para le-
gislar sobre energia. Portanto, admitir a
atuação legislativa dos estados sobre a
matéria, ainda que em razão de finalidade
louvável, é permitir que interfiram em
contratos não firmados por eles.

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

Jurídica

A Seção de Dissídios
Coletivos do TST assentou
o entendimento de que o
dissídio coletivo de natu-
reza jurídica não é o ins-
trumento processual ade-
quado para a discussão
de medidas de proteção
durante a pandemia,
como o afastamento de
pessoas do grupo de risco

e o fornecimento de equi-
pamentos de proteção in-
dividual (EPIs). O motivo é
que esse tipo de processo
tem a finalidade exclusiva
obter da Justiça a inter-
pretação de normas cole-
tivas ou decisões judiciais
destinadas a regular, de
forma específica, os inte-
resses da categoria. 

Inadequação processual

Homofobia e transfobia

A quarta reunião do Ob-
servatório dos Direitos Hu-
manos do Poder Judiciário
trouxe na pauta a discussão
sobre os crimes de homo-
fobia e transfobia pratica-
dos no Brasil. Segundo da-
dos da Associação Nacio-
nal de Travestis e Transe-

xuais, somente no ano pas-
sado, foram assassinados
175 transexuais; 41% a mais
que em 2019.  A vítima mais
jovem tinha 15 anos. Esses
dados foram coletados de
notícias de jornais, pois não
há informações oficiais so-
bre esses crimes.  

2 Farsa à jato – O Conselho
Federal da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil – OAB, vai
pedir ao Conselho da Justiça
Federal o afastamento do
juiz Marcelo Bretas após a
divulgação de áudios onde o
juiz federal combina resul-
tado de sentença com um
advogado.

2 TJ/SC – Portador de Par-
kinson pode cultivar maco-
nha para uso medicinal.

A quarta reunião do Ob-
servatório de Direitos Hu-
manos, do Conselho Nacio-
nal de Justiça – CNJ, recebeu
um pleito de lideranças ar-
mênias, que pediram o re-
conhecimento do chama-
do genocídio armênio,
ocorrido entre 1915 e 1923,
quando foram assassina-
dos mais de 1,5 milhão de
cidadãos pelo Império Oto-
mano (atual Turquia).

Armênios
pedem
reconhecimento
de genocídio
praticado 
pela Turquia

Retroatividade de regra mais
benéfica para progressão de pena

A Terceira Seção do Su-
perior Tribunal de Justiça
(STJ) reconheceu a aplica-
ção retroativa do patamar
estabelecido no artigo 112,
V, da Lei de Execução Pe-
nal – LEP (Lei 7.210/1984),
com a redação dada pelo
Pacote Anticrime (Lei
13.964/2019), aos conde-
nados por crime hediondo
ou equiparado, sem resul-
tado morte, que não se-
jam reincidentes em delito
da mesma natureza. O co-
legiado entendeu que,
diante da ausência de pre-
visão, no Pacote Anticri-
me, de parâmetros para a
progressão de regime pri-

sional dos condenados por
crime hediondo ou equi-
parado que sejam reinci-
dentes genéricos, deve ser
considerado para eles o
mesmo percentual de cum-
primento de pena exigido
dos sentenciados primá-
rios: 40%. Como esse per-
centual é inferior ao esta-
belecido antes da vigên-
cia do Pacote Anticrime –
portanto, mais benéfico
para o réu –, os ministros
entenderam também que a
regra deve ser aplicada re-
troativamente aos conde-
nados por crime hediondo,
sejam primários ou rein-
cidentes genéricos.

O girocóptero,

prefixo PT-ZKF,

caiu na tarde de

quinta-feira (3) 



Governo de Goiás publicou
no Diário Oficial do Estado as
novas regras para atividades
durante a Temporada do Ara-
guaia. O Decreto, que entrou
em vigor na quarta-feira (02),
e revogou o documento ante-
rior, traz medidas que limi-
tam as atividades que impli-
quem em aglomeração de pes-
soas para o lazer e o turismo na
Região do Rio Araguaia, como
forma de combate à dissemi-
nação da Covid-19 no Estado.
Seguem proibidos a realiza-
ção de eventos como shows
musicais e festas em geral,
bem como a realização de cam-
peonatos de pesca esportiva
ou esportes náuticos que im-
pliquem em aglomeração. En-
tretanto, há exceções quanto a
esse tipo de pesca.

De acordo com o Decreto, a
pesca esportiva será permitida
se observados os requisitos de
ocupação da embarcação li-
mitada ao máximo da metade
da capacidade nominal, com
distribuição racional dos ocu-
pantes, observado o distancia-
mento entre os passageiros e
mantido o uso de máscaras e
disponibilização de álcool gel
para todos. Além disso, os ocu-
pantes das embarcações de-
verão portar atestados médicos
ou testes negativos para Covid-
19 emitidos nos últimos sete
dias e todos os passageiros de-

verão ser portadores da licen-
ça de pesca esportiva emitida
pela Secretaria de Meio Am-
biente e Desenvolvimento Sus-
tentável (Semad).

Outro ponto a ser observa-
do para a realização da ativi-
dade é que a área de desem-
barque para o uso de beiras de
rios ou praias ficará limitada
aos passageiros da embarca-
ção, mantido o distanciamento
entre eles e com observância
de, no mínimo, 20 metros entre
um grupo de embarcação e
outro, sendo vedada também a
realização de acampamentos

para pernoite. Em caso de si-
tuação de calamidade, confor-
me mapa de risco divulgado
pela Secretaria de Estado da
Saúde de Goiás (SES-GO), o do-
cumento determina a suspen-
são das atividades de pesca
nesta modalidade.

Atividades
Também ficam proibidos na

grande região do Rio Araguaia,
nela incluídos os trechos do
Rio Araguaia e seus afluentes no
Estado, a realização de acam-
pamentos para pernoites, in-
clusive os familiares. Eventos

como shows musicais, festas
em geral e atividades que pos-
sam promover aglomerações,
como caminhadas ecológicas,
passeios ciclísticos, corridas, es-
petáculos não têm autorização
para acontecer.

Outras proibições dizem res-
peito ao uso coletivo de beiras
de rios, cachoeiras e praias for-
madas no Rio Araguaia e seus
afluentes, que compreende
como aglomerações com mais
de 4 pessoas, bem como da ins-
talação e/ou do funcionamento
de estruturas temporárias ou
precárias de restaurantes, ba-

res, banheiros, barracas para
pernoite em praias, beiras de
rios e cachoeiras, bem como a
permanência de vendedores
ambulantes e da realização
de campeonatos de pesca es-
portiva ou esportes náuticos
que implique em aglomera-
ção de pessoas.

Já as atividades de pesca
de subsistência realizadas
por ribeirinhos, comunida-
des indígenas e outras tradi-
cionais ficam liberadas, des-
de que observem os proto-
colos de biossegurança di-
vulgados pela SES.

Infração
O descumprimento do De-

creto será considerado infra-
ção administrativa ambien-
tal punível com as sanções
previstas em lei. Quem, por
exemplo, realizar, organizar,
instalar, ocupar, divulgar ou
promover, sob qualquer for-
ma acampamentos de qual-
quer natureza poderá arcar
com multas que variam de
R$ 25 mil a R$ 500 mil. Já no
caso de quem realizar, orga-
nizar, promover, divulgar e
participar de shows musicais,
festas em geral e demais ati-
vidades que possam promo-
ver a aglomeração de pes-
soas, poderá arcar com multas
de até R$ 100 mil. (Maiara Dal
Bosco, especial para O Hoje)
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Daniell Alves

Com o aumento de casos e
mortes por Covid-19 em todo
o Estado, nove hospitais par-
ticulares e privados conve-
niados de Goiânia ficaram sem
vagas em leitos de Unidade de
Terapia Intensiva (UTI). Até a
noite de sexta-feira (4), das
158 vagas ofertadas pela rede
particular, 139 estavam ocu-
padas. A Associação dos Hos-
pitais Privados de Alta Com-
plexidade do Estado de Goiás
(Ahpaceg) registrou cresci-
mento de 15% no número de
internações nos últimos dias.

Entre as unidades priva-
das sem vagas de UTI estavam
o Hospital Ruy Azeredo, Hos-
pital de Urologia, Hospital San-
ta Helena, Clinica do Esporte e
Hospital do Coração Anis Ras-
si. A Clínica do Esporte estava
com fila de espera. No total,
eram 20 pacientes suspeitos ou
confirmados, mas tinham ape-
nas 10 leitos disponíveis. Os
dados estão no painel da Co-
vid-19 da Secretaria de Saúde
do Estado (SES-GO). 

Com relação aos hospitais
privados conveniados sem
vagas eram o Hospital Uroló-
gico Puigvert, com lotação to-
tal tanto na UTI quanto na en-
fermaria; Gastrosalustiano,
101% ocupação de UTI e
68,6% enfermaria. Jacob Fa-
curi, com lotação de 100%
UTI e enfermaria e Hospital
Ruy Azevedo, com 100% UTI
e 86,6% enfermaria.

A Ahpaceg tem registrado
um aumento no atendimento

de casos de Covid-19 tanto
nos prontos-socorros quanto
nas internações e na busca
por exames. Em nota, a Asso-
ciação informa que os hospi-
tais estão cheios, mas não lo-
tados. “Há uma preocupação
com o aumento de casos que
pode indicar um repique da
segunda onda ou o surgi-
mento de uma terceira onda
da pandemia”, alerta. 

Os hospitais seguem moni-
torando suas taxas de ocupa-
ção. “Se necessário, como foi
feito em outros momentos da
pandemia, a quantidade de lei-
tos exclusivos para pacientes
com Covid-19 poderá ser am-
pliada, mas dentro do limite da
capacidade instalada de cada
hospital, pois não é possível
criar novos leitos e, sim, ade-
quar os existentes”, diz. 

Contudo, a Ahpaceg ressal-

ta que essa adaptação de leitos
para atendimentos de Covid-
19 implicará a redução, mesmo
que temporariamente, da ofer-
ta de leitos para internações
em outras áreas, como cardio-
logia, ortopedia, oncologia e
neurologia, podendo compro-
meter a assistência a outros pa-
cientes. A melhor solução, por-
tanto, é prevenir novos casos
de Covid-19 por meio do iso-
lamento social e da vacinação
da população, medidas que
exigem uma atuação efetiva
dos gestores públicos e de toda
a sociedade.

Sem vagas
Em fevereiro deste ano, as

unidades enfrentaram situa-
ção semelhante por conta da
pandemia, ficando sem vagas
de UTI. Além disso, a Associa-
ção revelou que os hospitais

estavam descapitalizados e
sem condições financeiras
para novos investimentos.
“Essa situação decorre de pro-
blemas, como o aumento dos
custos assistenciais em 2020,
quando nossos gastos com
medicamentos, pessoal e Equi-
pamentos de Proteção Indivi-
dual, por exemplo, aumenta-
ram expressivamente e não ti-
vemos apoio dos Governos ou
contrapartida das operadoras
de planos de saúde”, disse o ti-
tular da Associação, Haikal
Helou à época. 

Rede estadual 
Há quase uma semana, a

taxa de ocupação de leitos de
UTI se manteve em 90%. As en-
fermarias exclusivas para Co-
vid-19 estavam com 66% ocu-
padas. O Estado não descarta
um novo endurecimento das

regras no comércio, assim
como aconteceu em Goiânia. 

Na Capital, dados da Secre-
taria Municipal de Saúde (SMS)
mostram aumento na taxa de
ocupação de leitos em Goiânia,
bem como nos índices de con-
taminação, especialmente na
faixa etária entre 30 e 50 anos.
Por este motivo, o novo de-
creto contém novas medidas
que visam conter a aproxi-
mação de um repique da se-
gunda onda e, consequente-
mente, colapso hospitalar.

Estabelecimentos como ba-
res e restaurantes podem fun-
cionar das 11h às 23h, com ca-
pacidade de 30%, limitando a
ocupação de cinco pessoas por
mesa. Também é vedada qual-
quer atividade sonora. Shop-
ping, galerias, centro comer-
ciais podem funcionar das 10h
às 22h. (Especial para O Hoje)

Ahpaceg registrou
aumento de 15%
em número de in-
ternações nos últi-
mos dias 

Hospitais registraram aumento no atendimento tanto nos prontos-socorros quanto nas internações e busca por exames

Os pescadores deverão portar atestados ou testes negativos para Covid-19

Hospitais particulares ficam
sem vagas de UTI Covid

Pesca no Araguaia é liberada com restrições
NOVO DECRETO
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Cidades de Guangdong,
a província mais populosa
da China, isolaram ruas e
determinaram que viajan-
tes apresentem resultados
de exames negativos de
covid-19, no momento em
que autoridades de saúde
lutam para controlar sur-
tos da doença.

Todos os dez casos con-
firmados na China conti-
nental desde 1º de junho
surgiram no sul de Guang-
dong, disse a Comissão Na-
cional de Saúde nesta
quarta-feira (2), sete na ca-
pital provincial de Guangz-
hou e três na cidade pró-
xima de Foshan.

Polo chinês de manufa-
tura e exportação e sua
maior província em pro-
dução econômica, Guangz-
hou intensificou a preven-
ção e os esforços de con-
trole do novo coronavírus

desde que a onda de casos
mais recentes começou no
fim de maio. Guangzhou
relatou 41 casos confirma-
dos localmente entre 21 de
maio e 1º de junho, e Fos-
han, seis casos.

As duas cidades estabe-
leceram quarentenas do-
miciliares a moradores de
certos bairros, e pedem às
pessoas que viajam por via
aérea ou férrea, ou que fa-
zem viagens rodoviárias
de longa distância, que
apresentem exames nega-
tivos de covid-19 em um
prazo de três dias.

Os casos levam morado-
res das cidades sem agen-
damentos de vacinação a
buscar centros de imuni-
zação. As multidões estão
"intensas" em alguns locais,
disse Zhang Zhoubin, auto-
ridade regional de controle
de doenças. (ABr)

Província chinesa de
Guangdong endurece
medidas contra covid-19

O presidente norte-ameri-
cano, Joe Biden, anunciou quin-
ta-feira (3) que os Estados Uni-
dos doarão quase 19 milhões
de doses de vacinas contra a co-
vid-19 para o consórcio global
de vacinas Covax Facility.

A proposta de Biden é de
que estas doses sejam com-
partilhadas entre países do
sul e do sudeste asiático (7 mi-
lhões); América Latina e Ca-
ribe (6 milhões) e da África (5
milhões). O Brasil é citado en-
tre os mais de 14 países latino-
americanos e caribenhos que
dividirão, entre si, as 6 mi-
lhões de unidades que o con-
sórcio deverá destinar às duas
regiões.

Além das 19 milhões de do-
ses, pouco mais de 6 milhões de
unidades de imunizante serão
fornecidas diretamente aos
países com alto número de ca-
sos da doença e, nas palavras
de Biden, “parceiros e vizi-
nhos, incluindo Canadá, Méxi-
co, Índia e Coreia do Sul.”

As 25 milhões de doses da
vacina fazem parte dos 80 mi-
lhões de imunizantes que, no
mês passado, o presidente nor-
te-americano anunciou que
compartilharia com outros paí-
ses até o fim de junho.

Países
As quase 19 milhões de

doses que serão entregues
ao consórcio Covax Facility
serão compartilhadas da se-
guinte forma:

Cerca de 6 milhões para

os seguintes países das amé-
ricas do Sul e Central: Brasil,
Argentina, Colômbia, Costa
Rica, Peru, Equador, Para-
guai, Bolívia, Guatemala, El
Salvador, Honduras, Pana-
má, Haiti. República Domi-
nicana e outros países da
Comunidade do Caribe;

Aproximadamente 7 mi-
lhões para os seguintes países
asiáticos: Índia, Nepal, Ban-
gladesh, Paquistão, Sri Lanka,
Afeganistão, Maldivas, Ma-
lásia, Filipinas, Vietnã, Indo-
nésia, Tailândia, Laos, Papua
Nova Guiné, Taiwan e Ilhas
do Pacífico;

Cerca de 5 milhões para
países do continente africa-
no que serão selecionados
em coordenação com a

União Africana.
Já as seis milhões de doses

prometidas a países “priori-
tários e parceiros” serão di-
recionadas para o México, Ca-
nadá, Coreia do Sul, Cisjordâ-
nia, Gaza, Ucrânia, Kosovo,
Haiti, Geórgia, Egito, Jordâ-
nia, Índia, Iraque e Iêmen, e
também para imunizar tra-
balhadores da linha de frente
da Organização das Nações
Unidas (ONU).

Segurança Global
“Compartilharemos essas

vacinas para salvar vidas e
para liderar o mundo no sen-
tido de pôr fim à pandemia,
com a força do nosso exemplo
e de valores”, declarou Biden
ao detalhar a iniciativa, esta

manhã, e prometer, para os
próximos dias, mais informa-
ções sobre os procedimentos de
distribuição das doses.

“Reconhecemos que extin-
guir esta pandemia significa
acabar com ela em todos os lu-
gares. Enquanto o vírus [da
covid-19] continuar se alas-
trando em qualquer outra
parte do mundo, o povo ame-
ricano seguirá vulnerável”,
acrescentou Biden.

O presidente norte-ameri-
cano lembrou que os Estados
Unidos já transferiram mais de
4 milhões de doses de vacina
para o Canadá e o México. E
que seu governo apoia a re-
núncia temporária a direitos
de propriedade intelectual no
caso dos imunizantes como

forma de acelerar a produção
global de vacinas.

“Meu governo apoia os es-
forços de renúncia temporária
aos direitos de propriedade in-
telectual para as vacinas con-
tra a covid-19 porque, com o
tempo, precisaremos de mais
empresas as produzindo para
que possamos compartilhá-
las de forma equânime”, co-
mentou Biden durante seu
pronunciamento.

“A forte liderança norte-
americana é essencial para
acabarmos com esta pande-
mia e para fortalecermos a
segurança global da saúde
para o futuro – a fim de me-
lhor prevenir, detetar e res-
ponder à próxima ameaça”,
concluiu. (ABr)

Lote faz parte das
80 milhões de do-
ses que serão
compartilhadas

EUA anunciam doação de vacinas
para Ásia, América Latina e África

O Brasil é citado entre os mais de 14 países latino-americanos e caribenhos que dividirão 6 milhões de unidades 

O presidente Jair Bolsonaro
defendeu a ampliação das par-
cerias do Brasil com países da
região da Eurásia em partici-
pação sexta-feira (4) no Fórum
Econômico Internacional de
São Petesburgo, evento sedia-
do pelo governo da Rússia para
debater as parcerias e desafios
das nações da região.

Bolsonaro destacou a ca-
pacidade do setor agrícola bra-
sileiro, afirmou que o país deve
se consolidar nos próximos
anos como o principal produ-
tor de alimentos do mundo e
defendeu que nessa e em ou-
tras áreas seja possível avançar
em parcerias com nações da re-

gião, uma vez que tanto estas
quanto o Brasil participam da
mesma cadeia de valor global
relacionada à agricultura.

“O Brasil deseja expandir
sua cooperação com todos os
países da região da Eurásia, em
particular com a Rússia. Nós
gostaríamos de manter essa re-
ciprocidade dos dois lados e te-
mos potencial de diversificar
nossa agenda de comércio ex-
terior”, disse, em discurso
transmitido por videoconfe-
rência.

O presidente brasileiro su-
blinhou a importância dos em-
presários dos países para iden-
tificar novas oportunidades

de negócios. Neste sentido,
Bolsonaro defendeu a impor-
tância de aprofundar acordos
e iniciativas para o fomento a
investimentos.

O presidente também res-
saltou outros temas em que
seria desejável construir no-
vas parcerias. “Deveríamos
continuar trabalhando con-
juntamente para promover
parcerias nas áreas de tec-
nologia, defesa, espaço, ener-
gia e saúde. Brasil está aber-
to a novas oportunidades de
corporações em temas como
nanotecnologia, inteligência
artificial e biotecnologia”,
sugeriu.  (ABr)

Bolsonaro defende mais parcerias
do Brasil com Eurásia em evento

Presidente  destacou a capacidade do setor agrícola brasileiro

Ruas são isoladas e viajantes devem apresentar exames 

FÓRUM
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Lanna Oliveira

Somando mais de 170 milhões de
streamings apenas na música ‘Mds’, o
músico Kawe lança mais um hit. Em
parceria com o rapper Predella, inte-
grante do grupo Costa Gold, o cantor dis-
ponibilizou em suas plataformas digi-
tais nesta sexta-feira ‘Umbrella’. A mú-
sica traz um ar de desabafo com ques-
tões vivenciadas atualmente no Brasil
e faz referência aos guarda-chuvas
presentes no bailão de rua, comum na
cidade de São Paulo. O single vem
acompanhado de um videoclipe dirigi-
do por Jean Furquim.

Kawe chegou ao topo das paradas
mundiais com o hit ‘Mds’, parceria
com MC Lele JP, e apesar de circular
bem em diferentes gêneros, o rapper
sabe que seu talento vem do rap e, na
inédita track ‘Umbrella’, convidou um
colega de cena para cantarem, em
rima, algumas verdades. Predella, fun-
dador do duo Costa Gold contribuiu,
além dos versos, também nos arranjos
da nova faixa. O cantor relembra como
surgiu a ideia da parceria: “A ideia
surgiu porque eu sempre quis fazer um
som com o Predella. Sempre fui fã,
sempre acompanhei”. 

Ele ainda diz que não tinha muito
contato com Predella, mas que o pessoal
da sua produção entrou em contato com
a produção dele. “Por incrível que pa-
reça, ele me chamou no mesmo dia que
eu tinha gravado uma guia pra mandar
pra ele. Quando eu mandei ele já cur-
tiu pra caramba”, revela. Segundo
Kawe, a parceria foi bem natural. “Eu
sempre escutei e quis fazer algo pare-
cido com o que ele já vem fazendo. Ten-
tei me jogar pro lado que ele faz, uma
parada mais agressiva, uma letra mais
dinâmica. E acho que combinou muito
com a vibe que ele tem”.

Além da música, Kawe lançou tam-
bém o clipe de ‘Umbrella’, dirigido por
Jean Furquim e com forte teor crítico à
situação que o Brasil vive no combate
à Covid-19. É “dia de cobrança”, eles
cantam, menção aos políticos que usa-
ram da pandemia para se beneficiarem
e não priorizaram a população. Com
uma estética mais agressiva, o clipe tem
o intuito de fazer uma crítica social e fa-
zer com que as pessoas parem e anali-

sem a situação atual do país. O clipe
transparece a opinião dos artistas quan-
do cidadãos.

Sobre a temática do trabalho, o rap-
per explica: "A letra em si não vem mui-
to de acordo com o clipe. Na música a
gente fala uma parada e no clipe a gen-
te tenta abordar outro tema. Enquanto
a pessoa ouve a música, ela vê umas
imagens e tem duas visões sobre uma
parada que estamos falando, o clipe é
uma crítica social. Nós tentamos fazer
o possível para que o pessoal entenda
a ideia que a gente quer passar. É exa-
tamente esse cenário que estamos vi-
vendo hoje no Brasil. Espero que o
pessoal entenda essa ideia que a gente
teve de clipe e de música.".

Mais do rapper em ascensão
Kawe Cordeiro dos Santos é o nome

de batismo do rapper Kawe, que vem
conquistando milhares de fãs e admi-
radores por onde passa. Nascido e
criado em São Mateus, na Zona Leste
de São Paulo, o artista começou no
funk, mas a tentativa não deu certo. Foi
então que ele se permitiu abraçar o rap
e se encantou com as batalhas de ri-
mas. No entanto, a maioria das bata-
lhas acontecia no centro de São Paulo,
sem acesso à elas, o rapaz criou sua
própria batalha de rimas de MC’s, cha-
mada Batalha da Praça, na região
onde morava. 

Com apenas 21 anos, Kawe emplacou
uma das músicas mais tocadas de 2021.
Juntando o trap, um subgênero do rap,
com o funk paulista, o artista fez a fai-

xa ‘Mds’ virar sucesso no streaming e al-
cançar o primeiro lugar do ranking
das 50 músicas mais tocadas no Spotify,
ultrapassando grandes artistas como
Wesley Safadão e Anitta. Além disso, a
música viralizou no aplicativo Tik Tok
com desafios de danças coreografadas
e também despontou de visualizações
no YouTube. Hoje, o clipe da música já
alcançou a marca de 90 milhões de vi-
sualizações na plataforma. 

Suas canções costumam falar de
superação, mas seguindo o tema central
do trap dos EUA, o cantor ainda abor-
da as drogas em suas letras, mas sem-
pre com muito cuidado. Apesar de
‘Mds’ ser um sucesso absoluto, esta
não foi a música de Kawe a conquistar
o primeiro milhão de plays. ‘Rubi’ é o

nome da primeira faixa do artista a con-
quistar tal marca. Foi aí que surgia o pri-
meiro hit da carreira do cantor. Hoje,
‘Rubi’ já conta com quase 50 milhões de
visualizações no YouTube. 

‘Iluminado’ também é outro suces-
so na voz do cantor. O clipe da música
no YouTube já soma mais de 70 milhões
de views. Para se ter uma dimensão do
sucesso de Kawe, basta colocar o nome
do artista na busca do YouTube. So-
mente os cinco primeiros clipes dele que
aparecem somam juntos mais de 231
milhões de visualizações. Enfim, Kawe
já provou que veio para ficar, e com
mais essa produção, ele garante seu pos-
to dos artistas mais tocados das plata-
formas digitais. (Lanna Oliveira é es-
tagiária do jornal O Hoje)

Kawe acaba de
lançar mais uma
música, ‘Umbrella’
conta com a
participação de
Predella, integrante
do Costa Gold

Guarda-chuvas de rua

Kawe chegou ao topo das paradas mundiais com o hit
‘Mds’, parceria com MC Lele JP, e apesar de circular bem em
diferentes gêneros, o rapper sabe que seu talento vem do
rap e, na inédita track ‘Umbrella’, convidou um colega de
cena para cantarem, em rima, algumas verdades
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Gabriel Felipe Santiago é médico oncologista clínico 

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

NOTA AO LEITOR
t

Bruna Ribeiro e Tiago Queiroz Luciano realizam projeto contra o trabalho infantil

LIVRARIA
t

Nos faróis, nos cemité-
rios, nas lanchonetes e nas
plantações encontramos
crianças e jovens que ten-
tam sobreviver ganhando
seu próprio dinheiro, seja
para garantir o alimento do
dia ou para ajudar a família.
Visando humanizar uma
das mais graves violações
de direitos contra crianças e
adolescentes, Bruna Ribeiro
e Tiago Queiroz Luciano
apresentam em ‘Meninos
malabares – Retratos do tra-
balho infantil no Brasil’ dez
histórias reais.

Conheça a história dos
meninos malabares que
equilibram cones e tochas de
fogo em um desenho nas al-
turas, dos adolescentes que
limpam túmulos nos cemi-
térios de São Paulo em bus-
ca de uns trocados, de um
menino de oito anos que tra-
balha em uma plantação de
palmitos, e como uma famí-
lia de bolivianos conseguiu
se libertar da escravidão em
uma oficina de costura. As
fotos que acompanham cada
uma das histórias emocio-
nam e escancaram a situa-
ção vivida pelas crianças.

A obra traz relatos sobre
trabalho infantil na praia,
na feira, na lanchonete, no
Carnaval, além da mendi-
cância durante a crise cau-
sada pela pandemia de Co-
vid-19, seguida de uma ver-
dadeira pandemia da fome.
Os relatos revelam o trabalho
infantil como consequência
de um problema estrutural,
exigindo políticas públicas
intersetoriais que respon-
dam às mazelas de um dos
países mais desiguais do
mundo. Ao final do livro os
autores apresentam núme-

ros, dados e contextualiza-
ções que podem contribuir
para uma reflexão mais apro-
fundada sobre o assunto,
com perspectiva histórica,
jurídica, cultural e social.

Os autores
Bruna Ribeiro é graduada

em jornalismo pela Univer-
sidade Metodista de São Pau-
lo e pós-graduada em direito
internacional na Pontifícia
Universidade Católica de São
Paulo (PUC-SP), com extensão
na Academia de Direito In-
ternacional de Haia, na Ho-
landa, aprofundando seu tra-
balho como repórter na área
de educação e direitos hu-

manos. Em 2015 lançou um
blog sobre direitos de crian-
ças e adolescentes no Esta-
dão, que continua ativo. 

Tiago Queiroz Luciano é
formado em jornalismo pela
PUC-SP e trabalha como re-
pórter fotográfico no jornal O
Estado de S. Paulo há quase
vinte anos, onde desenvolve
as mais diversas pautas para
as várias editorias do perió-
dico. Tem especial predileção
por reportagens de persona-
gens anônimos da cidade.
Pautas que, muitas vezes, es-
tão invisíveis nas chamadas
dos principais noticiários.
Em 2020, ganhou o 37º Prê-
mio Direitos.

Trabalho na infância
Livro-reportagem ‘Meninos Malabares’ apresenta a histó-
ria de crianças sob uma nova face do trabalho na infância

CELEBRIDADES

Juliette fez uma reflexão 30 dias após
vencer o ‘BBB21’. Nesse primeiro mês, a ad-
vogada assinou contratos de publicidade, foi
anunciada como nova contratada da Globo
e estampou sua primeira capa de revista, na
qual usou looks grifados avaliados em R$ 60
mil. "Escolhi uma foto bem bonita pra dizer

que há 30 dias eu vivo coisas que nunca
imaginei viver na vida. Vocês me escolhe-
ram, têm noção de como isso é forte e lin-
do?!", questionou a também maquiadora.
Na sequência, Juliette agradeceu o carinho
que vem recebendo. (Guilherme Guidoriz-
zi, Purepeople)

Juliette faz reflexão um mês após vencer o 'BBB 21':
'Vivo coisas que nunca imaginei'

Aliado 
do câncer
Tabagismo está associado ao de-
senvolvimento de mais de 50 pro-
blemas de saúde, e a mais de 15 ti-
pos de cânceres

Elysia Cardoso

Entra ano, sai ano e o
assunto não muda. Os aler-
tas continuam os mesmos e
as dores também. De acor-
do com o médico oncolo-
gista clínico, Gabriel Felipe
Santiago, além de estar as-
sociado ao desenvolvi-
mento de mais de 50 pro-
blemas de saúde, entre eles
mais de 15 tipos de câncer
(pulmão, boca, laringe, fa-
ringe, esôfago, estômago), o
tabagismo é a principal
causa de doenças do apa-
relho respiratório e car-
diovasculares.

“A dependência do ta-
baco mata, todos os anos,
mais de 8 milhões de pes-
soas. Embora cerca de 7
milhões dessas mortes re-
sultem do uso direto do ta-
baco e seus derivados, 1,2
milhão são de não-fuman-
tes. Indivíduos que, sem
optar, ficaram expostos ao
fumo passivo”, aponta o
oncologista.

Câncer de pulmão
O hábito faz parte do

dia a dia de mais de 20 mi-
lhões de brasileiros, o que
aumenta os riscos de com-
plicações em casos de con-
taminação por Covid-19. Se-
gundo o Instituto Nacional
de Câncer (Inca), o câncer
de pulmão é o segundo mais
comum em homens e mu-
lheres no Brasil. O tabagis-
mo e a exposição passiva ao
tabaco são importantes fa-
tores de risco para o desen-
volvimento da doença. “Em
cerca de 85% dos casos diag-
nosticados, o câncer de pul-
mão está associado ao con-
sumo de derivados de ta-
baco”, cita Gabriel.

O tabaco, segundo o on-
cologista clínico, fumado
em qualquer uma de suas
formas causa a maior parte
de todos os cânceres de pul-
mão. “Os produtos de taba-
co que não produzem fu-
maça também estão asso-
ciados ou constituem fato-
res de risco para o desen-
volvimento de câncer de
cabeça, pescoço, esôfago e
pâncreas, assim como para

muitas patologias buco-den-
tais”, completa.

Sintomas
No estágio inicial, o cân-

cer de pulmão não apre-
senta sintoma. “Mas nos
quadros avançados apare-
cem tosse, falta de ar, chia-
do no peito, presença de
sangue no escarro, perda de
peso e apetite, falta de ar,
dor no peito”, alerta Ga-
briel. O tratamento da doen-
ça varia muito de acordo
com estágio da doença. “Por
essa razão, um médico deve
ser consultado com fre-
quência para avaliação e
exames de rotina”, afirma.

De acordo com o Insti-
tuto Nacional do Câncer
(Inca), o câncer de pulmão
deve atingir 30,2 mil brasi-
leiros até o fim do ano. Re-
centemente o assunto ga-
nhou espaço, mais uma vez,
nos noticiários. A cantora
Rita Lee, de 73 anos, anun-
ciou a descoberta de um tu-
mor no pulmão esquerdo. A
cantora segue com trata-
mentos de imunoterapita e
radioterapia.

Tratamento inovador
A imunoterapia, segun-

do Gabriel, é uma ferra-
menta bastante indicada
para pacientes que lutam
contra o câncer, principal-
mente em meio a pande-
mia de Covid-19. “Ela tra-
balha fortalecendo o siste-
ma imunológico do pa-
ciente, ou seja, não destrói
diretamente as células can-
cerosas, mas sim estimula o
próprio sistema imunoló-
gico da pessoa para que
ele faça isso”, explica.

De acordo com Santiago,
com o uso da imunoterapia,
o aumento da sobrevida do
paciente é considerável,
principalmente em compa-
ração com as terapias con-
vencionais, como a quimio-
terapia. “Além desses ga-
nhos, a diminuição da ocor-
rência dos efeitos colaterais
é visível, o que possibilita o
tratamento em pacientes
idosos e com outras doenças
pré-existentes”, ressalta. (Es-
pecial para  O Hoje) 
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ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

o dia te desafia a esquecer
o passado ou a fazer as pazes
com ele, por isso situações do
passado podem ressurgir hoje
para que sejam resolvidas de
uma vez. Situações em família
também podem acontecer, tra-
zendo preocupações. Momen-
to de ser mais racional.

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

Ótimo dia para compreender
suas próprias emoções e moti-
vações. Bom dia para meditar,
por exemplo, além de resolver
os problemas com calma e dis-
tanciamento. o desafio é justa-
mente esse: ganhar distância
emocional de tudo e resolver as
coisas com sabedoria.

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

o dia pode trazer ansiedades
e fazer você agir por impulso.
Tome cuidado com gastos des-
necessários ou com intoxicação
alimentar, que pode acontecer
por você comer para aliviar a ân-
sia; o corpo pode se ressentir. Dia
de pensar com calma e não se
deixar levar pela correria.

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

Tome cuidado com decisões
precipitadas hoje. o dia te desa-
fia a correr riscos e enfrentar,
mas com sobriedade e inteli-
gência. Perder a razão e reagir
agressivamente não é inteligen-
te nem vai te ajudar a resolver
seus problemas; muito pelo con-
trário. Dia de manter a calma.

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

É um bom dia para aconse-
lhar, mas tome cuidado com a
tendência a se conectar demais
com os problemas alheios. É im-
portante estar entre amigos,
mas não é interessante se iludir,
achando que vai resolver os
problemas de todo mundo. Não
perca seus objetivos de vista.

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

o dia te desafia a mudar e a
se adaptar a mudanças rapida-
mente ao mesmo tempo, difíceis.
Perceba que o dia traz soluções,
mesmo que não sejam total-
mente iguais às quais pensou. ao
menos algumas coisas do pas-
sado estão começando a ser de-
satadas. Permita-se fluir hoje. 

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

Ótimo dia para concluir ou ini-
ciar parcerias, mas não se deixe
levar pelo calor da emoção. É im-
portante avaliar bem se deseja
esse caminho em sua vida. De-
pois não vai poder voltar atrás,
principalmente se assinar um
contrato. as relações ainda estão
em foco. Esse dia te desafia.

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

o dia traz progresso. Você
está dinâmico e, ao mesmo tem-
po, atento aos detalhes, portan-
to o dia é produtivo para o tra-
balho, principalmente. Mas não
deixe de encarar também as ta-
refas chatas. alerta para papéis e
documentos. Tome cuidado para
não perder algo importante.

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

o dia traz força e criatividade,
portanto é um bom dia para fo-
car nas coisas que deseja fazer e
deixá-las como prioridades ab-
solutas. É importante manter a
sua calma e a sua paz interna.
Cuidado com autoritarismo, ciú-
me e controle sobre os demais. 

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

o dia desafia suas relações.
Pode ter dificuldade de concor-
dar, achar um ponto de consen-
so nos diálogos e nas ações hoje.
É importante focar e manter a
mente ocupada, não sucumbin-
do a preocupações desnecessá-
rias. reflita enquanto trabalha e
não entre em discussões.

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

Manter o foco pode ser o de-
safio hoje: a mente quer uma
coisa e a vida pede sua atenção
em outra. o trabalho pode aca-
bar acumulado. Tome cuidado
para não cometer erros e tente
focar a mente e sair das con-
versas paralelas ou das ativi-
dades de procrastinação. 

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

Cuidado com os seus dese-
jos neste dia, pisciano, por-
que eles podem levar você a
excessos ou a situações con-
flitantes. aos que têm filhos,
fica o alerta: vocês podem es-
tar sendo muito severos em
suas críticas, então tomem cui-
dado para não magoar ao im-
por suas regras.

t
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live junina 
Muito forró e alegria: isso

é o que promete a live junina
de Bell Marques que será
realizada neste sábado (5),
às 20h. o show, que será
transmitido através do You-
tube do cantor, contará com
as participações da dupla is-
rael e rodolffo e de Vitor Fer-
nandes. Depois do Carnaval,
os festejos juninos são os fa-
voritos de Bell, que já gravou
4 álbuns de forró durante a
carreira. Quando: sábado (5).
onde: YouTube (Bell Mar-
ques). Horário: 20h.

live de são João 
Para celebrar a chegada

de ‘São João’, o cantor Frank
aguiar realiza neste sábado
(5), a live 'São João com Frank
aguiar'. a transmissão será
pelo canal do Youtube do
cantor, a partir das 18h.os hits
'Casado Também Namora',
'Mulher Madura', 'Morango
do Nordeste', 'Prenda', 'ala-
quitanga Coração', 'Esperan-
do Na Janela', 'Safadin' dentre
outros tornaram-se, as músi-
cas mais executadas nas rá-
dios e, até hoje, as mais pe-
didas nos shows do artista.
Quando: sábado (5). onde:
YouTube (Frank aguiar). Ho-
rário: 18h.

Fabiana Cozza
Em live neste sábado (5),

19h, a cantora Fabiana Cozza
apresenta seu mais recente
álbum, Dos Santos, lançado

em 2020. o trabalho, que
tem como tema o universo
cultural das religiões de ma-
triz afro-indígena brasileiras,
traz canções como Manhã de
obá. Quando: sábado (5).
onde: (bit.ly/livedossantos).
Horário: 19h.

Homenagem ao Brasil
Em show inédito, grava-

do em um pequeno teatro
nos arredores de roma, a
cantora italiana Carla Cocco
encerra a nona edição do
Mia Cara 2021 neste domin-
go (6). o show será trans-
mitido, às 20h, e ficará dis-
ponível no YouTube e Face-
book  do Mia Cara após a
exibição. No espetáculo, que
a artista carinhosamente

chamou de Mio Caro Brasile,
serão reverenciados ícones
da MPB como Toquinho, Ma-
ria Gadú e Chico Buarque de
Hollanda. Quando: domingo
(6). onde: (bit.ly/miacaraofi-
cial). Horário: 20h. 

Vida em bordado
o ator Laerte Késsimos

encena o monólogo 'Ser José
Leonilson', às 19h, com dra-
maturgia de Leonardo Mo-
reira e direção de aura Cunha.
a peça faz costura poética
entre a vida e obra do artista
plástico José Leonilson (1957-
1993) e a biografia de Késsi-
mos, com temas que passam
pela infância, arte e finitude
da vida. Quando: domingo
(6). onde: instagram (@ses-
caovivo). Horário: 19h.

Mundo dos dragões 
Segue até o dia 13 de ju-

nho, das 10h às 22h a ‘Ex-
posição internacional – Dra-
gões’, composta por seres
que invadiram o Passeio das
Águas Shopping. Com mo-
vimentos e sons diversos,
eles despertam a curiosida-
de de adultos e crianças,
além de proporcionar uma
incrível viagem ao mundo
misterioso desses seres. o
público é transportado ao
mundo da fantasia com a
mostra internacional e gra-
tuita. ao todo, são 10 répli-
cas robotizadas. Quando:
até 13 de junho. onde: ave-
nida Perimetral Norte, N°
8.303, Bairro Fazenda Ca-
veiras – Goiânia. Horário:
das 10h às 22h.

Bell Marques faz neste sábado (5), uma live com convidados especiais 

AGENDA
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Invocação do Mal 3: A Or-
dem do Demônio (The Con-
juring: The Devil Made Me
Do it, 2021, EUa). Duração:
1h52min. Direção: Michael
Chaves. Elenco: Patrick Wil-
son, Vera Farmiga, ruairi
o'Connor. Gênero: Terror. in-
vocação do Mal 3: a ordem
do Demônio revela uma his-
tória assustadora de terror,
assassinato e um desconhe-
cido mal que chocou até os
experientes investigadores
de atividades paranormais
Ed (Patrick Wilson) e Lorraine
Warren (Vera Farmiga). Um
dos casos mais sensacionais
de seus arquivos, começa
com uma luta pela alma de
um garoto, depois os leva
para além de tudo o que já
haviam visto antes, para mar-
car a primeira vez na história
dos Estados Unidos que um
suspeito de assassinato alega
ter tido uma possessão de-
moníaca como defesa. Cine-
flix aparecida: 14h30, 14h50,
16h55, 17h15, 19h20, 19h40.

eM CaRtaZ

Godzilla vs Kong (God Vs
King, 2021, EUa). Duração:
1h54min. Direção: adam Win-
gard.  Elenco: Kyle Chandler,

Millie Bobby Brown, alexan-
der Skarsgård. Gênero: ação,
aventura, ficção científica. No
primeiro crossover do Mons-
troVerso, Kong e seus prote-
tores embarcam em uma jor-
nada perigosa para encontrar
seu verdadeiro lar. Entretan-
to, tudo sai do controle quan-
do um Godzilla enfurecido,
começa a deixar um rastro de
destruição pelo planeta. Esse
combate épico entre os dois
titãs, instigado por forças
ocultas, é apenas o começo
do mistério que jaz no núcleo
da Terra. Será que o mundo
sobreviverá ao duelo de
monstros? Cineflix apareci-
da: 14h40, 17h05, 19h30.

Rogai por Nós (The Unholy,
2021, EUa). Duração: 1h39min.
Direção: Evan Spiliotopoulos.
Elenco: Jeffrey Dean Morgan,
Cary Elwes, William Sadler.
Gênero: Terror. rogai por Nós
conta a história de alice, uma
jovem com deficiência auditi-
va que, após uma suposta vi-
sita da Virgem Maria, é inex-
plicavelmente capaz de ou-
vir, falar e curar os enfermos.
À medida que a notícia se es-
palha e pessoas de perto e de
longe se reúnem para teste-
munhar seus milagres, um
jornalista decadente (Jeffrey
Dean Morgan), que espera re-

viver sua carreira, visita a pe-
quena cidade da Nova ingla-
terra para investigar o fenô-
meno. Quando eventos terrí-
veis começam a acontecer
por toda parte, ele começa a
questionar se esses fenôme-
nos são obras da Virgem Ma-
ria ou algo muito mais sinistro.
Cineflix 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
família, Cole vai em busca de
Sonya Blade seguindo a indi-
cação de Jax, um major das
Forças Especiais, que tem a
mesma estranha marca de
dragão com a qual Cole nas-
ceu. Logo, ele se vê no templo
do Lorde raiden, um Deus an-
cião e guardião do Plano Ter-
reno, que abriga todos que
possuem a marca. No templo,
ele treina com os experientes
guerreiros Liu Kang, Kung
Lao e Kano, enquanto se pre-
para para lutar contra os ini-
migos da Exoterra em uma

batalha pelo universo. Será
que Cole irá longe o suficien-
te para desbloquear sua ar-
cana - o imenso poder da sua
alma - a tempo de salvar não
apenas a família, mas inter-
romper 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 filme da Disney mostra
a história de uma jovem vi-
garista chamada Estella
(Emma Stone). inteligente,
criativa e determinada a fazer
um nome para si através de
seus designs, ela acaba cha-
mando a atenção da Barone-
sa Von Hellman (Emma
Thompson), uma lenda fas-
hion que é devastadoramen-
te chique e assustadora. En-
tretanto, o relacionamento
delas desencadeia um curso
de eventos e revelações que
farão com que Estella abrace
seu lado rebelde e se torne a
Cruella, uma pessoa má, ele-
gante e voltada para a vin-
gança. Cineflix aparecida:
13h40, 14h45, 16h25, 19h10.

'Cruella' apresenta a juventude rebelde de uma das vilãs mais sofisticadas do cinema

tCINEMA



Mais conhecido pelos viajantes que adoram
os lugares frios, o cashmere se apresenta de di-
versas formas: cardigã, blusa, cachecol e por aí
vai. Porém, o seu aspecto democrático fica só
na apresentação, por que o elevado valor do
material — devido a sua raridade e a extração
— impossibilita a sua aquisição pelo grande pú-
blico. Mas existem no mercado opções com mis-
tura de cashmere com outros materiais que dei-
xam a peça mais acessível.

O cashmere é, na verdade, o pelo da cabra
Hircus, e não lã, como no caso da ovelha. Ele é
obtido da camada de subpelo do animal que
mora na cordilheira do Himalaya. Essa cama-
da de subpelo, isola a cabra dos frios intensos
da região. O cashmere é a fibra natural de tex-
tura mais fina, forte, leve e suave que existe. O
material chega a ser mais fino do que a seda,
de alta esponjosidade, alta absorção de umi-
dade, alta respirabilidade, e providencia um in-
superável isolamento térmico e hídrico, sendo
a única fibra que reúne todas estas caracterís-
ticas conjuntamente. Ele é quente no inverno,
e fresquinho na primavera e noites de verão.
Cada cabra produz uma média de apenas 200
gramas por ano de cashmere, que é colhido à
mão com um pente especial por penteadores
nômades no fim da primavera tibetana. Este
processo justifica o valor e a raridade das pe-
ças genuinamente de cashmere. 

A nobreza do cashmere é tão impressio-

nante que o material tem a textura
macia sempre, e com as lavagens e
o uso da peça ela fica cada vez mais
agradável ao toque. Outra carac-
terística incrível é que o cas-
hmere é antialérgico e pode ser
usado por bebês. Aliás, esta
versatilidade e durabilidade
faz das roupas em cashmere
atemporais. Ele transcende as
tendências e é uma roupa para
a vida toda. Sabendo cuidar, a
peça passará por gerações. 

Uma peça em cashmere é
como uma bolsa Chanel ou
Hermès, é um verdadeiro in-
vestimento. O cashmere an-
tes era reservado aos antena-
dos em moda com mais poder
aquisitivo. Uma das esposas de
Napoleão Bonaparte, por exem-
plo, ajudou a popularizar a lã no
século XIX. Mas nas últimas duas
décadas, seu prestígio disparou e
as roupas mais baratas inundaram
o mercado. Um suéter liso, mas tra-
balhado meticulosamente, feito do
melhor cashmere do mundo pode
custar US$ 2.000 ou mais se ven-
dido por grifes de luxo como a
Loro Piana, marca italiana es-
pecialista no material. Ao mes-
mo tempo, é possível conse-
guir por apenas US$ 29,90
um suéter simples, 100 por
cento de cashmere, na es-
tante de ofertas da loja de de-
partamento Uniqlo. 

Uma peça superversátil e
famosa de cashmere é a pas-
hmina. Portanto, aqui cabe
uma informação de moda: o
que se chama popularmente
de pashminas, na verdade não
são. Para ser uma pashmina
precisa ser de cashmere verda-
deiro. A princesa Diana usava
muito pashminas e é uma peça que envolve cer-
ta nobreza. A pashmina vai bem com um ves-
tido de noite, com um casaco de couro e serve
como manta em um vôo internacional. Uma
pashmina de cashmere é um verdadeiro cu-
ringa, ela levanta qualquer look.

Os produtos feitos em cashmere estão em to-
dos os lugares, o que comprova a versatilida-
de do material. Esta onipresença, ao invés po-
pularizar as peças, as tornam ainda mais ob-
jetos de desejo. Este tipo de lã, historicamente
comercializada como item de luxo, tem o seu
lugar cativo no guarda-roupa das pessoas que
valorizam a praticidade e a qualidade. Mos-
trando que tradição, sustentabilidade e estilo
podem caminhar de mãos dadas. (Especial
para O Hoje)
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Com nosso tímido friozinho, o material
se torna um aliado mais que charmoso

A elegância e o conforto
do cashmere

Cachecol em cashmere, levanta qualquer look

O cashmere cai
bem em todas
as estações

Peças em
cashmere são
confortáveis e
elegantes

O suéter em
cashmere é um
clássico do
guarda-roupa
masculino



Setor enfrentou
falta de insumos
no início da
pandemia e se
recuperou, mas
não foi suficiente
para atingir a
expectativa para
o PIB do setor

Os bons resultados alcan-
çados pela indústria da cons-
trução no segundo semestre de
2020 não se mantiveram no 1º
trimestre deste ano. De janei-
ro a marco̧ de 2021, o índice
que mede a situacã̧o financei-
ra das empresas do setor re-
cuou 5,3 pontos em relacã̧o
ao último trimestre de 2020,
caindo de 47,2 para 41,9 (nú-
mero abaixo de sua média his-
tórica, de 44 pontos). O índice
é da Sondagem Indústria da
Construção, realizada pela
Confederação Nacional da In-
dústria (CNI) com o apoio da
Câmara Brasileira da Indústria
da Construção (CBIC).

As informações fazem par-
te do estudo Desempenho Eco-
nômico da Indústria da Cons-
trução do 1º trimestre de 2021,
realizado pela CBIC e apre-
sentado durante evento online
no dia (29/04).

De acordo com o estudo da
CBIC e com os dados da CNI, o
nível de atividade da cons-
trução começou a perder in-
tensidade a partir do último
mês de dezembro e o setor en-
cerrou o 1º trimestre de 2021
em queda. O indicador de ati-
vidade em março deste ano
foi de 44,9 pontos, 6,5 pontos
abaixo do observado em agos-
to de 2020, quando a cons-
trucã̧o comeco̧u a fortalecer o
seu ritmo após a queda ob-
servada nos dois primeiros
meses da pandemia.

Com isso, os resultados
mais positivos observados no
período de agosto a novem-
bro de 2020 não se sustenta-

ram. Em março de 2021, o se-
tor registrou o menor pata-
mar de atividades desde ju-
nho de 2020.

Pelo segundo trimestre
consecutivo, os empresários
da construção apontam que o
maior problema que eles en-
frentam e ́a falta ou o alto cus-
to da mateŕia-prima. No 1º tri-
mestre de 2021, essa foi a di-
ficuldade assinalada por
57,1% deles.

De uma forma geral, os nú-
meros comprovam que o setor
retornou para os mesmos pa-
tamares de julho do ano pas-
sado, quando ainda não havia
uma completa percepção de
que o mercado imobiliário te-
ria excelentes resultados no se-
gundo semestre de 2020. “A re-
tomada veio em V, mas hoje
não temos suprimento neces-

sário para atender à deman-
da. Por isso estamos defen-
dendo trabalhar com o mer-
cado exterior, ao menos para
suprir essa carência atual”,
disse o presidente da CBIC,
José Carlos Martins.

Falta de previsibilidade
O setor imobiliário encer-

rou 2020 com uma queda de
17,8% no número de lança-
mentos, na comparação com
2019. No mesmo período, o
número de imóveis novos ven-
didos subiu 9,8%.

Com esses resultados, mais
a redução de 12,3% na oferta fi-
nal de imóveis novos, a per-
cepção era de que em 2021 os
novos lançamentos apresen-
tariam forte expansão. Porém
agora existem dúvidas se isso
realmente acontecerá, em fun-

ção do desabastecimento e do
aumento dos preços dos insu-
mos, que provocam incerte-
zas sobre o futuro.

Para o vice-presidente da
CBIC, Eduardo Aroeira Almei-
da, esses fatores prejudicam
bastante o planejamento das
empresas. “Com isso, o merca-
do imobiliário começa a adiar
lançamentos de forma a en-
tender melhor como vão se
comportar seus custos. Isso,
naturalmente, atrasa os inves-
timentos e diminui a atividade
econômica do setor”, disse.

O INCC-Materiais e Equipa-
mentos, calculado pela Fun-
dação Getúlio Vargas (FGV),
mostrou que a alta de preços
acumulada no período de 12
meses encerrados em março
deste ano (28,13%) é a maior
para o período desde que o ín-
dice começou a ser disponibi-
lizado, em 1998.

Expectativas e projeções
De acordo com a Sondagem

Indústria da Construção, os
empresários do setor ainda
possuem expectativas positi-
vas para as suas atividades nos
próximos seis meses. No en-
tanto, as perspectivas otimis-
tas vem̂ perdendo intensidade
desde janeiro e hoje estão no
menor patamar desde julho do
ano passado.

A indústria da construção
iniciou o ano com expectativa
de crescer 4% em 2021, o que
corresponderia à sua maior
alta desde 2013. Com o cená-
rio imposto pela falta de in-
sumos, a estimativa do setor

foi alterada para 2,5%.
Marcelo Souza Azevedo,

economista da CNI, diz que a
expectativa da Confederação,
da CBIC e dos próprios em-
presários, era de que haveria
uma normalização no merca-
do de insumos na virada de
2020 para 2021, o que não
ocorreu. “Nossas pesquisas
têm demonstrado que a ex-
pectativa dos empresários so-
bre a resolução desse proble-
ma está sendo sucessivamen-
te adiada”, disse. Para o eco-
nomista, essa frustração tam-
bém ajuda a explicar a revisão
do PIB do setor para baixo.

Para a economista da CBIC,
Ieda Vasconcelos, esse núme-
ro ainda pode ser considera-
do otimista. Além do proble-
ma que o setor enfrenta com
a questão da falta de mate-
riais e do aumento de preços,
ela diz que é preciso conside-
rar as preocupações com a
instabilidade macroeconômi-
ca, a desvalorização cambial,
a inflação elevada, o avanço
da pandemia e a vacinação
ainda em ritmo lento. “Tam-
bém não se pode deixar de
ressaltar que o menor ritmo
da construção civil significa
muito mais do que impacto
econômico, significa impacto
social”, disse.

De acordo com a CBIC, caso
se confirme a paralisação das
obras da faixa 1 do Casa Verde
e Amarela, em função do corte
nas verbas destinadas ao pro-
grama no Orçamento de 2021,
essa projeção para o PIB pode-
rá ser ainda mais reduzida.
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Negócios

A estimativa para
o PIB do setor em
2021 caiu de 4%
para 2,5%

Setor da construção perde otimismo
com queda da estimativa do PIB








