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Jogando no Estádio da Ressacada, em florianópolis, o time comandado pelo técnico Wagner Lopes até saiu
atrás no placar, mas buscou o resultado e ficou no 1 a 1 em Santa Catarina. O gol goiano foi marcado pelo meia
Renan Mota, que fez sua estreia com a camisa vilanovense. Esportes 8
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Estado recebeu cerca de R$ 4,2 bilhões em recursos federais para enfrentar a Covid-19. Desse montante, R$ 231
bilhões (44,85%) foram destinados aos municípios e R$ 184 bilhões (55,15%) para a gestão estadual.  Política 2

Municípios receberam R$ 231 bi no combate à pandemia
rEpassEs

Atlético-GO vence 
São Paulo e se mantém
invicto na Série A
Esportes 7

�
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As metas dos hackers
para invadir seu PC

CArlos rodrigues

Opinião 3

A busca pelo objetivo 
e o medo do fracasso 

AlessAndrA Augusto

Opinião 3

Estudantes que concluíram a 2ª série do Ensino
Médio em 2020, ano em que o ensino transitou do
presencial para o remoto por conta da pandemia
de Covid-19, iniciaram a 3ª série com uma profi-

ciência em Língua Portuguesa e Matemática entre
9 e 10 pontos abaixo do que alcançariam sem a ne-
cessidade desta transição. Perdas podem ser ame-
nizadas e solucionadas ao longo de 2021. Cidades 11

Apenas 45,9 mil dos 728 mil lotes existentes
na Capital se adequaram à lei, de acordo
com a Secretaria de Planejamento. Cidades 9

O município, que já tem 66.996
casos da doença, sendo 172
somente nas últimas 24 horas,
segundo dados da Secretaria
Municipal de Saúde (SMS),
Aparecida concentra 17.302
destes casos em 10 bairros, o
que significa que uma entre
cada quatro pessoas infectadas.
Cidades 10

Dez bairros de
Aparecida têm
25% dos casos

Relatório da proposta que al-
tera o Código de Processo Penal
(CPP) retira o trecho que diz
respeito ao impedimento da
prisão antes do trânsito em
julgado do processo, que ocor-
re quando se esgotam os re-
cursos e também há um trecho
que autoriza a execução da
pena após decisão colegiada.
Política 6

Câmara pode
aprovar prisão
em 2ª instância

A CPI da Covid deve mudar
o foco da investigação para
o gabinete paralelo de orien-
tações do presidente da Re-
pública no que diz respeito
ao combate à pandemia de
Covid-19. Vice-presidente da
CPI pediu a convocação de
Osmar Terra (MBD).
Política 2

CPI da Covid quer
explicações sobre
gabinete paralelo

Baixa adesão
à acessibilidade

Douglas Monteiro/Vila Nova FC

Xadrez: Organizações Sociais
não cumprem metas, diz rela-
tório que chegou à Alego.
Política 2

Esplanada: PT estuda como
garantir segurança de Lula para
disputa das eleições em 2022.
Política 6

Jurídica: STJ firma entendi-
mento sobre progressão de
pena face ao Pacote Anticrime.
Cidades 10

Ensino remoto reduziu
índices de proficiência em
português e matemática

Covid
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A CPI da Covid deve mudar o foco da investigação
para o gabinete paralelo de orientações do presidente
da República no que diz respeito ao combate à pandemia
de Covid-19. nesta semana, reportagem revelou a pre-
sença do deputado Osmar Terra (MDB-RS) em que
aparece ao lado de outros médicos defendendo medidas
diferentes das ações tomadas por outros países e fora
de orientações de entidades sanitárias.

O vice-presidente da CPI da Pandemia, senador
Randolfe Rodrigues (Rede-AP), apresentou na sexta-
feira (4) requerimentos de convocação para que o de-
putado federal Osmar Terra (MDB-RS) e o médico
Paolo Zanotto se expliquem à comissão. A motivação
para os requerimentos foi o vídeo divulgado pela im-
prensa que mostraria reunião de um suposto "gabinete
paralelo" ao Ministério da Saúde, cujo objetivo seria
aconselhar o presidente Jair Bolsonaro sobre a pan-
demia. Segundo Randolfe, o vídeo seria “a prova defi-
nitiva da existência do gabinete paralelo”.

no vídeo divulgado pelo site de notícias Metrópoles apa-
recem o virologista Paolo Zanotto, a médica nise Yama-
guchi, o deputado federal Osmar Terra (ex-ministro da
Cidadania no governo Bolsonaro) e o próprio Jair Bolso-
naro. Osmar Terra é chamado pelo presidente de “padri-
nho” e “assessor”. no vídeo, há falas de ressalva ao uso
da vacina e de defesa da hidroxicloroquina. Os partici-
pantes da reunião não usavam máscaras.

Randolfe Rodrigues pediu a convocação de Osmar Terra

CPI da Covid
quer explicações
sobre gabinete
paralelo

Samuel Straioto

goiás recebeu R$ 4,26 bi-
lhões de repasses federais
para combate à pandemia da
Covid-19, entre o dia 13 de
março do ano passado, logo
no início da pandemia, até o
último dia 30. A maior parte
desse montante foi destinado
as prefeituras goianas. fo-
ram R$ 231 bilhões (44,85%)
para os 246 municípios e R$
184 bilhões (55,15%) para a
gestão estadual. 

As informações são do por-
tal Siga Brasil, mantido pela
Consultoria de Orçamentos,
fiscalização e Controle do Se-
nado (Conorf). 

Os dados do Siga Brasil re-
velam que houve uma prefe-
rência do governo federal em
repassar o dinheiro para o
combate ao coronavírus di-
retamente aos prefeitos. A
destinação para o governo
estadual é menor do que para
outras administrações esta-
duais. Em todo o Brasil, con-
siderando o valor total das
transferências desde 2020, os
municípios ficaram, em mé-
dia, com 51,7% da verba. Os
estados, com 48,2%. 

Além de goiás, em outras
14 unidades da federação, os
governadores receberam menos
recursos do que os prefeitos lo-
cais. Isso ocorreu em sete dos
nove estados do nordeste (ex-
ceto Sergipe e Pernambuco):
Alagoas, Bahia, Ceará, Mara-
nhão, Paraíba Piauí e Rio gran-
de do norte. no Centro Oeste,
além de goiás, o Mato grosso
do Sul. no sudeste (exceto Es-
pírito Santo): Minas gerais, Rio
de Janeiro e São Paulo. no sul,
os três estados da região: Para-
ná, Rio grande do Sul e Santa
Catarina. na região norte, todos
os estados receberam mais re-
passes do que os municípios. 

Em nove estados, os repasses
ficaram proporcionalmente
abaixo da posição sugerida pelo
número de casos de covid-19.
goiás figura nesta condição. As
transferências da união são re-
lativas as seguintes áreas: Au-
xílio financeiro a estados, Dis-
trito federal e municípios; En-
frentamento da emergência de
saúde pública; Procedimentos
de média e alta complexidade;
Piso de atenção básica em saú-
de; Dinheiro Direto na Escola;
Incremento temporário em
atenção básica de saúde; Incre-

mento temporário em assistên-
cia hospitalar e ambulatorial e
Sistema nacional de Segurança
Alimentar e nutricional.

Queda nos repasses
Segundo as informações do

Siga Brasil, A união reduziu em
90,5% o valor médio das trans-
ferências a estados e municípios
para o combate à pandemia
em 2021. no ano passado, o Po-
der Executivo enviou o equi-
valente a R$ 391,8 milhões por
dia para governadores e pre-
feitos. nos cinco primeiros me-
ses deste ano, a média diária
de empenhos caiu para R$ 36,9
milhões.  no primeiro ano de
pandemia, o Palácio do Planalto
empenhou um total de R$ 540,2

bilhões, liberados por medidas
provisórias para o enfrenta-
mento à covid-19.

Os governos locais ficaram
com R$ 114,8 bilhões, o equi-
valente a 21,2% do total. A
maior parte do dinheiro foi re-
passada por meio de um auxílio
financeiro para compensar a
perda de arrecadação provo-
cada pela pandemia em estados
e municípios, um total de R$
78,2 bilhões. Já em 2021, o total
de empenhos da união limi-
tou-se a R$ 85,9 bilhões. Estados
e municípios ficaram com R$
5,5 bilhões, o equivalente a
6,3%. Programas desenvolvidos
no ano passado tiveram as
transferências interrompidas.
(Especial para O Hoje)

Em todo o Brasil, considerando o valor
total das transferências desde 2020, os
municípios ficaram, em média, com 51,7%
da verba. Os estados, com 48,2%. 

Organizações Sociais 
não cumprem metas

A Comissão de finanças da Alego, presidida
pelo deputado Thiago Albernaz (Solidariedade),
vai apreciar relatórios de duas organizações
sociais que gerenciam hospitais em goiânia:
Associação Comunidade Luiz da Vida, que está
à frente do gerenciamento do Centro Estadual
de Referência e Excelência em Dependência
Química (Credeq); e o Instituto de gestão e Hu-
manização (IgH) que presta serviço ao Hospital
Estadual de urgências de ur-
gências de Aparecida de goiâ-
nia. na avaliação da Secre-
taria de Saúde, há descum-
primento das metas contra-
tuais para gestão do Cre-
deq, no período de 27
de julho de 2020 a 26
de janeiro de 2021; e
no Huapa, o IgH cumpriu
parcialmente os indicado-
res de metas de produção e de
desempenho, de maio a no-
vembro de 2020.

Salvar vidas 
Enquanto a realização da Copa América no

Brasil continua rendendo polêmica, o gover-
nador Ronaldo Caiado destaca que goiás já re-
cebeu mais de 3 milhões de doses de vacina
contra a Covid-19, e que a imunização tem sal-
vado vidas no Estado. 

Paralelo  
Opositores ao presidente Bolsonaro ironizam

o fato de ele defender uma Seleção Brasileira
paralela, caso os jogadores boicotem a Copa
América, depois do citado Ministério da Saúde e
orçamento paralelos. 

Cobrança  
Ao reagir a um comentário do deputado fe-

deral Major Vitor Hugo (PSL), de que o Exército
agiu certo ao não punir o ex-ministro da Saúde
e general Eduardo Pazuello, um internauta
goiano indaga se o parlamentar concorda com
ato de insubordinação. 

50 anos depois 
A família do advogado goiano nas-

cido em Morrinhos, Paulo de Tarso
Celestino, deverá ser ressarcida pela
união pela morte dele, em 1971, depois
que o MPf pediu responsabilização
civil de ex-agentes militares durante
a ditadura militar. 

Corporativismo  
É forte a reação de juízes r procu-

radores de Justiça à PEC que tramita
no Congresso nacional, porque a ma-
téria reduz período de férias de 60
para 30 dias. Privilégio que o trabalha-
dor não tem. 

Barrado  
Continuam suspensos contrato

entre o município de Alto Horizonte,
do prefeito Luiz Borges (PSD) e duas
construtoras para execução de obras
de um hospital municipal, por irre-
gularidades. A decisão é do Superior
Tribunal de Justiça, que negou pe-
dido de Borges, que queria destravar
o processo. 

Expectativa 
O senador Jorge Kajuru (Podemos)

ainda não perdeu a esperança de inte-
grar a CPI da Covid, depois que se cogi-
tou mexer com as peças que fazem
parte da comissão. 

2 Em defesa da urna eletrônica, o
presidente do TSE, Luís Roberto Bar-
roso, vai à Câmara federal discutir a
PEC que prevê a impressão de votos,
com defende o presidente Jair Bolso-
naro e bolsonaristas. 

2 Para o vereador Thialu guiotti,
presidente do Avante, os jogos da Copa
América, em goiânia, vão movimentar
a economia local. 

CURTAS
t

Venceslau Pimentel | xadrez@ohoje.com.br

Xadrez

Municípios receberam R$ 231
bilhões no combate a pandemia 

Ao todo, Goiás
recebeu cerca
de R$ 4,26
bilhões. Cerca
de 55% foi
destinado as
prefeituras
goianas.
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Hackers têm metas, e uma
delas é invadir o seu sistema

Alessandra Augusto 

Em momentos de crise, muitas pessoas dei-
xam de ter persistência, perdendo o foco e o
empenho para conquistar seus sonhos e obje-
tivos. Antes de falar sobre a batalha diária,
que é ir em busca de um objetivo,
é preciso entender e classificar o
que seria o sonho e o que acontece
com os nossos pensamentos ao fa-
zer essa identificação. 

O sonho nada mais é do que
tudo aquilo que planejamos e que,
às vezes, pode parecer impalpável
e pouco concreto. Apesar da signi-
ficação, é essencial deixar claro
que é muito importante sonharmos.
um indivíduo que não sonha, fica
estagnado, paralisa, não se projeta
e não é capaz de planejar o futuro.
Portanto, sonhar é saudável. 

Tão saudável e agradável, tam-
bém, é termos objetivos. E claro,
sem deixar os sonhos de lado por parecerem
pouco concretos. O ideal é unir o útil ao agra-
dável: trazer esse objetivo aos nossos sonhos.
E o objetivo é tudo aquilo que pretendemos, o
nosso propósito. Quando possuímos isso, temos
foco. Quanto mais foco, mais palpável e concreto
o objetivo se torna. 

Desde o nascimento, somos criados para ter-
mos conquistas. Incentivamos as crianças a
vencer, ovacionamos os vitoriosos, louvamos
aqueles que vencem. Por isso, desde cedo somos
programados para aceitar a nós mesmos so-
mente se formos vencedores. É comum ouvir
que quem não vence, é um fracassado. É preciso
ter cuidado. Esse pensamento faz se desenvolver

um medo que pode nos impedir de tentar, de
sair da zona de conforto. Ter medo do fracasso
pode ser excludente. 

Para superar os obstáculos de forma prática,
é preciso classificar. Identifique o que é sonho
e o que é objetivo. Traga seu sonho para o con-

creto, avalie as possibilidades. A
palavra-chave, nesse caso, é “pla-
nejar”. Pergunte-se: em que o seu
objetivo está alicerçado? Será que
em pensamentos? Em devaneios?
Ou em coisas concretas, palpáveis?
Planeje e supere o medo do fracasso. 

A diferença entre as pessoas
que vão atrás do seu objetivo e
aquelas que têm medo do fracasso,
é o acesso ao emocional. A pessoa
que deixa de acessar o emocional,
trazendo razão e consciência para
os seus objetivos consegue planejar,
faz ser concreto.

Portanto, o que nos faz um ven-
cedor é a capacidade de planejar,

considerar a dificuldade e o possível fracasso.
Respeite o seu processo. não abandone um
circuito pelo número
de pedras no cami-
nho. Respeite o seu
tempo e o momento.
Por isso, não se sinta
frustrado com algo só
por demorar um pou-
co ou não ser tão rá-
pido quanto gostaria,
ou por não ser per-
feito. Seja persistente
e alcance seus objeti-
vos e sonhos. 

Carlos Rodrigues

Muitos foram os recordes quebrados ao
longo da história e todos eles ficaram marcados
porque, normalmente, vêm acompanhados de
trajetórias de superação de pessoas que desa-
fiaram seus próprios limites e, de alguma forma,
ajudaram a inspirar outras. O problema desses
recordes é quando os propósitos não são nada
genuínos, como é o caso, por exemplo, dos
mais recentes ataques cibernéticos.

Em 2020, uma vulnerabilidade no Windows
Server, batizada de Zerologon, se aproveitou
de uma falha no serviço netlogon, responsável
pela modificação de senhas para contas de
usuário em controladores de domínio do Active
Directory, para assumir o controle total do sis-
tema em apenas quatro minutos, mesmo tempo
em que o atleta britânico Bannister correu a
primeira milha ou que o Speedrunner niftski
conseguiu zerar o jogo Super Mário Bros.

no início de 2021, hackers in-
troduziram um backdoor disfar-
çado de atualização para o soft-
ware SolarWinds Orion, que foi
entregue, automaticamente, a mi-
lhares de clientes, comprometendo
uma série de dados e informações
confidenciais. Poucos meses depois,
foi a vez do grupo Darkside, uma
plataforma colaborativa de ran-
somware que promete remunerar
apoiadores que ajudarem a espa-
lhar os malwares, fazer novas ví-
timas, incluindo uma conhecida
empresa brasileira e o maior oleo-
duto norte-americano, que também
tiveram informações roubadas.

O que todos esses casos têm em comum?
Se você pensou no tempo, está enganado. Ape-
sar de este ser realmente um fator de rele-
vância para os cibercriminosos, que desafiam
suas próprias habilidades para aprimorar téc-
nicas de invasão no menor tempo possível, o
tesouro para eles são os dados. Empresas
orientadas por dados, como a maioria, são
vistas como "detentoras de bitcoins" e é dessa
recompensa que eles estão atrás.

As técnicas utilizadas para essa finalidade
variam, mas, geralmente, o alvo é apenas um:
credenciais. São com esses acessos que os hackers
obtêm o máximo de privilégios para construir
um banco de informações valioso que pode ren-
der algum retorno financeiro, seja por meio de
resgate ou venda dos dados na Dark Web.

E como essas credenciais são obtidas? Os

ataques phishing costumam ser a maneira mais
fácil. Esse tipo de fraude se vale de truques
para enganar as vítimas, a exemplo de falsos e-
mails de banco pedindo para cadastrar uma
nova senha ou de mensagens SMS solicitando
códigos. Dessa forma, os próprios usuários dão
aos criminosos a chave da porta.

Mas, quando tais tentativas falham, entra
em cena o Ransomware, que aproveita as vul-
nerabilidades antes que os patches de segu-
rança sejam lançados, para tomar o controle
do sistema e solicitar resgates em dinheiro
ou bitcoins. Ainda que todas as metodologias
falhem, ainda resta o ataque de força bruta,
que consiste em tentar "adivinhar" senhas
por meio de tentativa e erro, o que não é tão
difícil assim se considerarmos que "1234" ou
"password", por incrível que pareça, ainda li-
deram a maioria dos novos cadastros.

Proteção Zero Trust
Se por um lado, os invasores

têm diversas portas de entrada, por
outro as empresas também podem
se proteger de variadas formas. E
a principal - que parece clichê - é
proteger seu acesso. Certifique-se
de que os logins são fornecidos ape-
nas a quem precisa deles e, mesmo
assim, com credenciais de privilégio.
uma abordagem "zero trust" ga-
rante que nenhum usuário ou conta
terá mais acesso do que o necessário
a aplicativos, dados e sistemas.

O tempo, sobre o qual falamos
lá em cima, também é crucial
para determinar o quão longe um
hacker pode ir na sua rede. Para

controlar esse fator, é necessário monitorar,
continuamente, atividades e comportamentos
para detectar rapidamente qualquer alteração
incomum. E, o mais importante, acompanhar
os patches de segurança.

Considerando que
essa não é uma tarefa
fácil e que cibercri-
minosos parecem es-
tar sempre um passo
à frente, sua melhor
chance é trancar o co-
fre. Deixe tudo que é
valioso dentro dele e
tenha certeza de que
ninguém conseguirá
abri-lo em menos de
quatro minutos.

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO

Carlos Rodrigues, vice-
presidente da Varonis

Alessandra Augusto é for-
mada em Psicologia, Pa-
lestrante, Pós-Graduada
em Terapia Sistêmica

Fome
Meu maior medo é ver gente passando fome

com o fim do auxílio emergencial. graças a Deus
aqui em casa a gente não precisou, mas conheço
várias pessoas que conseguiram e essa foi a única
renda que elas tiveram por meses. um tempo
atrás, o auxílio foi cortado pela metade e já criou
problemas, imagina agora que não vai ter nada?
Tomara que as pessoas consigam um trabalho ou
coisa do tipo, porque se depender do governo, as
pessoas vão esperar sentadas.

Pedro Adriano 
Goiânia

Pedintes
Eu quero saber quanto esses pedintes de rua

ganham por dia. Sou motorista de aplicativo, ando
por goiânia o dia todo e já vi alguns ganhando
mais que eu ganho em muitas corridas. Tem uns
carros de luxo que param e deixam 10 ou 20 reais.
E o que essas pessoas fazem com o dinheiro que
ganham? Acho que nem todos gastam com pinga
e drogas, como muita gente acredita, até porque
vejo muitas mães de família lá. não ajudo porque
eu não posso, mas tomara que elas consigam o su-
ficiente para se manterem.

Alfredo Câmara
Goiânia

{
Hoje, nós não
estamos
assinando um
protocolo de
intenções.
Estamos em
mais uma
etapa daquilo
que é o nosso
compromisso
de recuperação
do Araguaia
No Dia Mundial do Meio Ambiente,
o governador Ronaldo Caiado fez
um gesto para representar o maior
projeto de recuperação ambiental
do mundo: plantou uma muda de
aroeira às margens de rio, no muni-
cípio de Santa Rita do Araguaia, su-
doeste goiano.

Persistência: A busca pelo
objetivo e o medo do fracasso 

@jornalohoje
rogério Caboclo é afastado da presidência da
CBF por 30 dias após denúncia de assédio. A
decisão foi tomada pela Comissão de Ética da
Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Aos colaboradores do o Hoje: Artigos para este es-
paço devem conter no máximo 4.000 caracteres e
também  podem ser divulgados no portal ohoje.com.
são analisados os textos enviados, com foto e assi-
natura, para editor@ohoje.com.br. Cartas não podem
ultrapassar 800 caracteres e o endereço para envio
é o mesmo dos artigos. Mais informações podem
ser obtidas pelo (62) 3095-8742.

Empresas
também
podem se
proteger 
de várias
formas

É preciso ter
cuidado. Ter

medo do
fracasso
pode ser

excludente
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@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
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Começa adesão à renegociação
especial de dívidas com a União

Os contribuintes que têm
débitos em litígio com a união
podem aderir ao novo acordo
de renegociação especial de
dívidas. Anunciado há cerca
de dez dias como medida de
ajuda a pessoas e empresas
afetadas pela pandemia de co-
vid-19, o parcelamento permite
que pessoas físicas e jurídicas
obtenham descontos de 30%
a 50% dos valores devidos.

O prazo de adesão vai até
31 de agosto. Tanto dívidas
aduaneiras e tributárias, em

cobrança pela Receita federal,
quanto débitos inscritos em
dívida ativa, cobrados pela
Procuradoria-geral da fazen-
da nacional (Pgfn), podem
ser renegociados.

A expectativa do governo
é que venham a aderir à pro-
posta cerca de 10% a 20% dos
contribuintes com disputa ad-
ministrativa ou judicial. Ao
longo de cinco anos, o governo
espera um reforço no caixa
de R$ 700 milhões a R$ 1,4
bilhão, dos quais de R$ 70 mi-

lhões a R$ 130 milhões deve-
rão ser arrecadados neste ano.

A medida se aplica aos li-
tígios (discussões) aduaneiros
ou tributários decorrentes de
relevante e disseminada con-
trovérsia jurídica. Segundo
o governo, a proposta visa
resolver o alto grau de liti-
giosidade na Receita e na
Pgfn. Em troca da adesão, o
contribuinte tem de desistir
das impugnações, dos recur-
sos administrativos e das
ações judiciais. (ABr)

O Índice de Confiança Empresarial (ICE) do Instituto
Brasileiro de Economia da fundação getulio Vargas
(fgV/Ibre) avançou 7,9 pontos em maio e atingiu 97,7
pontos. É o maior nível desde março de 2014, que foi o
último mês antes da recessão de 2014-2016. no ano
passado, o índice chegou a 97,5 pontos em setembro, mas
depois disso, até março, apresentou fase declinante. O
ICE consolida os índices de confiança dos quatro setores
cobertos pelas Sondagens Empresariais produzidas pela
fgV/Ibre: Indústria, Serviços, Comércio e Construção.

Segundo o Ibre, depois de perder 9,4 pontos de de-
zembro de 2020 a março de 2021, o Índice de Situação
Atual Empresarial (ISA-E) cresceu pela segunda vez
consecutiva. Agora em 5,7 pontos, atingindo 94,9 pontos.
Outra alta foi no Índice de Expectativas (IE-E), com ele-
vação de 5,4 pontos, alcançando 95,5 pontos, o maior
nível desde outubro de 2020.

Também pela segunda vez seguida, os destaques se-
toriais foram as altas da confiança do Comércio e de
Serviços, em maio, justamente os dois segmentos que
mais foram impactados no bimestre março-abril. Con-
forme a fgV, nos dois casos o motivo dos avanços foi,
principalmente, a melhora das avaliações sobre o
estado atual dos negócios. A avaliação mostrou ainda
que após quatro meses de queda, os índices de confiança
da Indústria de Transformação e da Construção também
subiram em maio. nesses dois setores, o componente
de expectativas contribuiu para a melhora.

O setor com o maior nível de confiança continua
sendo o da Indústria. “Apesar da acomodação do ISA-I,
as avaliações sobre a situação atual continuam mais
favoráveis que as expectativas para o futuro próximo.
A mesma combinação foi registrada neste mês no Co-
mércio”, apontou a avaliação.

na visão do superintendente de Estatísticas do
fgV/Ibre, Aloisio Campelo, a confiança empresarial
consolida em maio a recuperação esboçada no mês an-
terior, com destaque para a alta da confiança no Co-
mércio e nos Serviços.

“Dois segmentos que sofreram muito em março com
a piora dos números da pandemia no Brasil e a adoção
de medidas de restrição à circulação. A confiança dos
Serviços atinge o maior nível desde o início da pandemia
e pode continuar em rota ascendente com a evolução
da campanha de vacinação, embora o risco de uma ter-
ceira onda de covid-19 continue no radar dos setores
mais dependentes da circulação de clientes“, observou.

Ainda conforme a fgV, “a confiança empresarial
avançou em 82% dos 49 segmentos integrantes do ICE
em maio, uma maior disseminação frente aos 49% do
mês passado.Todos os grandes setores registram alta
na maioria de seus segmentos, com destaque para Co-
mércio e Serviços”.

Empresários de serviços
O Índice de Confiança de Serviços, medido pela

fundação getulio Vargas (fgV), cresceu 6,4 pontos na
passagem de abril para maio. É a segunda alta conse-
cutiva do indicador, que atingiu o maior patamar desde
fevereiro de 2020 (94,4 pontos).

Segundo a fgV, foi observada a alta da confiança
em empresários brasileiros de 12 dos 13 segmentos de
serviços pesquisados.

O Índice de Situação Atual subiu 9,2 pontos e atingiu
84 pontos, maior nível desde março de 2020 (85,2). Já o
Índice de Expectativas avançou 3,7 e chegou a 92,4 pontos,
maior patamar desde outubro de 2020 (95,7 pontos).

“A expectativa é que a expansão do programa de
vacinação atingindo uma parcela maior da população
contribua para a continuidade da recuperação no setor
bastante afetado durante todo o período da pandemia”,
disse Rodolpho Tobler, economista da fgV. (ABr)

É o maior nível registrado desde março de 2014

Índice de
Confiança
Empresarial
avança para
97,7 pontos

Os apaixonados por Outback poderão se
deliciar com um dos maiores sucessos da
rede, o fondue Outback. A marca presenteia
o seu público com duas versões consagradas:
a salgada com um irresistível mix de queijos
e a opção doce, que traz uma incrível calda
de chocolate meio amargo. Essas delícias são
servidas no famoso pão australiano em for-
mato de bowl e acompanham pratos icônicos
do restaurante.

Araguaia Shopping 
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A Confederação Brasileira de ginástica acaba de fechar
uma parceria com a Estácio, uma das maiores e mais respei-
tadas instituições educacionais do Brasil. O acordo permitirá
que bolsas de estudo em cursos universitários de graduação
e pós-graduação sejam oferecidas a ginastas, treinadores de
Seleções e colaboradores da CBg em todo o País.

O Araguaia Shopping lançou, na terça-feira (01), a Campanha Seu Jeito Araguaia de
Amar. A cada R$ 300 em compras nas lojas participantes, o cliente tem direito a um
número da sorte para participar do sorteio de 10 Smartphones Samsung galaxy A 71.
Para participar da promoção, basta realizar a troca de notas fiscais por números da
sorte, no Posto de Trocas instalado na entrada norte, em frente ao Café Completo. Serão
aceitas notas de compras realizadas no período de 1º a 27 de junho, último dia da
campanha. O sorteio dos smartphones está marcado para o dia 1º de julho.

Parceria

Celebrando dez anos em solo goiano, a Brasal Incorporações
apresentou aos corretores de imóveis o primeiro projeto pro-
gramado para ser lançado em 2021 na capital, o Reserva dos
Ipês. Localizado na Rua T-29, no Setor Bueno, próximo à
Praça do Ipê, o empreendimento trará alta tecnologia em se-
gurança, recursos de automação e muito conforto para os fu-
turos moradores do residencial, que terá 100 unidades. Os
apartamentos serão comercializados em quatro tamanhos
diferentes, de 128 m², 134 m², 282 m² e 284 m², divididos
entre apartamentos tipo e penthouses. 

Novidades

Clássicos

A uruaçu Açúcar e
Álcool doou 50 cestas
básicas para ação do
14º Batalhão de Polícia
Militar (PM) que dis-
tribui alimentos  para
famílias carentes de
nove municípios da re-
gião. Cerca de duas to-
neladas de alimentos
já foram arrecadadas
e serão doadas as fa-
mílias cadastradas nos
programas assisten-
ciais nas igrejas dos
municípios. As doações
ainda podem ser feitas.
Basta procurar um
quartel da região e dei-
xar os alimentos.

Doação 

Mesmo com os eventos liberados para serem realizados presencialmente a Associação
dos Registradores de Pessoas naturais de Estado de goiás (Arpen – gO) e o Colégio
notarial do Brasil – goiás (CnB - gO) vão realizar o 7º Encontro goiano de Registro Civil
– Webinar e o 3º Simpósio do notariado goiano, que serão realizados em conjunto, no
dia 26 de junho, das 13h às 20h, de forma on-line. O evento será realizado na intenção de
abordar temas atuais ligados aos serviços notariais e de registro. O foco é capacitar,
orientar e esclarecer dúvidas de profissionais da área sobre os procedimentos, normas e
atualizações do direito notarial e registral. O evento virtual será gratuito para os
associados das entidades e seus colaboradores, além dos demais interessados.

Evento on-line

Showroom
empresas & produtos

Maiara Dal Bosco  | editor@hojenoticia.com.br

O restaurante Rosas Casa gastronômica, localizado
na Rua 2, no Setor Oeste, há  7 anos no mercado
goiano, obedecendo todos os protocolos de prevenção
da Covid-19, realizará a noite mais romântica do
ano, no próximo dia 12 de junho, das 20h às 23h. O
jantar terá cardápio assinado pelo chef Pedro Ernesto
com direito a entrada, prato principal e sobremesa,
além de bebidas como espumante, vinho, choop Co-
lombina, sucos e água. O som para os casais apaixo-
nados ficará por conta do violinista Wagner Sean,
do grupo Compasso. Será cobrado o valor de R$479,90
por casal. Todos os casais receberão um presente:
duas taças de espumante por casal dividindo uma
mesa, uma garrafa para mesas com dois casais e
duas garrafas para mesas com três casais.

Dia dos Namorados 



Samuel Straioto

O grupo de trabalho res-
ponsável pela análise do pro-
jeto de revisão do Plano Dire-
tor fez na última semana a
apresentação da avaliação das
emendas feitas à matéria.
Após esta fase, o projeto po-
derá ser encaminhado para o
Conselho Municipal de Política
urbana (Compur), depois à
Casa Civil e aí sim ser remetido
à Câmara de vereadores da
capital ainda neste mês de ju-
nho para que a tramitação
seja retomada antes do recesso
parlamentar previsto para o
dia 15 de julho. A decisão do
prefeito Rogério Cruz (Repu-
blicanos) deve ocorrer nesta
semana.

O grupo de trabalho foi
montado em fevereiro para
verificação das emendas, além
de adequar a proposta às de-
mandas apresentadas em au-
diências públicas realizadas
pela Câmara Municipal de
goiânia e as diretrizes do pla-
no de governo da atual gestão.
Além dos técnicos e membros
da prefeitura, fazem parte do
grupo de trabalho que analisa
o Plano os vereadores: Sabrina
garcez (PSD), Santana gomes
(PRTB), Cabo Senna (Patriota)

e Bruno Diniz (PRTB). A apre-
sentação será feita ao prefeito
Rogério Cruz (Republicanos).
Vereadores da legislatura pas-
sada haviam apresentado
mais de 100 emendas na Co-
missão Mista da Câmara. Por
conta dessas mudanças no tex-
to inicial, Iris e sua equipe re-
solveram recolher o Plano.

A Prefeitura de goiânia so-
licitou a retirada do projeto
depois que um grupo de ve-
readores apresentou emenda
para passar de 4% (como es-
tava previsto originalmente
no projeto) para 32% a Ex-

pansão Territorial urbana da
capital. O tema gerou muito
desgaste, pois um grupo de
vereadores defendeu a maté-
ria, mas apresentou a rubrica
a emenda, não sendo possível
saber qual parlamentar de-
fendia o assunto. Após a aná-
lise, o gestor deve ou não au-
torizar o encaminhamento à
Casa Civil, passando pelo Con-
selho Municipal de Política
urbana (Compur). 

A tendência é que o projeto
seja enviado à Câmara ainda
em junho, retomando a tra-
mitação na Comissão Mista

da Casa, antes mesmo do re-
cesso parlamentar, previsto
para o dia 15 de julho. É ne-
cessário também que seja no-
meado outro relator porque
agora Cabo Senna é presidente
da comissão. “Essa conclusão
é para verificar a constitucio-
nalidade das emendas, o que
estava ferindo a legislação, a
gente colocou em observação
que não atendia, o prefeito
vai apreciar para encaminhar
à Câmara”, relatou o secretário
de Planejamento urbano e Ha-
bitação, Valfran de Sousa. (Es-
pecial para O Hoje)

De autoria do deputado
Virmondes Cruvinel (Cidada-
nia), tramita no Parlamento
goiano, matéria que trata de
instituir o Marco Legal da
Inovação em goiás. O docu-
mento visa estabelecer polí-
ticas públicas e medidas de
incentivo à inovação e pes-
quisa científica e tecnológica,
à capacitação tecnológica,
bem como ao alcance da au-
tonomia tecnológica, com vis-
tas à efetivação da política
estadual de desenvolvimento
científico e tecnológico, tanto
no ambiente empresarial,
como no meio acadêmico.

O texto prevê regras im-
portantes voltadas a favore-
cer a criação de um ambiente
de inovação mais dinâmico.
“A partir dos princípios do
novo marco da inovação será
permitido aos pequenos ne-

gócios, tomarem melhor pro-
veito das grandes oportuni-
dades trazidas por ele para o
mercado e o sistema de ino-

vação como um todo”, salien-
ta o parlamentar. 

Conforme realça Cruvinel,
o texto proposto segue as li-

nhas gerais trazidas pelo De-
creto nº 9.283/2018, que re-
gulamenta o novo Marco Le-
gal de Ciência, Tecnologia e
Inovação (Lei nº 13.243/2016)
e Decreto Estadual nº 9.506,
de 04 de setembro de 2019, a
partir da Lei nº 10.973/2004
e da Emenda Constitucional
no. 85/2015, e, portanto, den-
tro dos limites da competên-
cia concorrente para legislar
sobre o tema, inserta in fine
do inciso IX, do art. 24 da
Constituição federal. 

O propositor reitera que,
“o novo Marco Legal visa
criar um ambiente mais fa-
vorável à pesquisa, desenvol-
vimento e inovação nas uni-
versidades, nos institutos pú-
blicos e nas empresas, com a
regulamentação das medidas
de incentivo à inovação e à
pesquisa científica e tecnoló-

gica no ambiente produtivo,
com vistas à capacitação e ao
alcance da autonomia tecno-
lógicos e ao desenvolvimento
do sistema produtivo regio-
nal”, enuncia. 

O estímulo à construção
de ambientes especializados
e cooperativos de inovação é
um dos pontos importantes
abordados pelo texto no capí-
tulo II. Já dentre os pontos re-
levantes dos quais trata a ma-
téria, está a subseção voltada
às tratativas da encomenda
tecnológica quanto ao público
consumidor da produção den-
tro do mercado atendido pelos
serviços oferecidos e a forma
de comercialização dos mes-
mos. O texto prevê, inclusive,
o formato que deverá ser ado-
tado para a remuneração da
prestação de serviço. (Espe-
cial para O Hoje)

Matéria incentiva inovação e pesquisa científica
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Deputado propõe Marco Legal da Inovação

Projeto pode ser
remetido ao pelo
Compur antes de
ser encaminhado à
Câmara de
vereadores

Plano Diretor deve passar
pelo Compur antes da Câmara

Grupo de
trabalho foi
montada em
fevereiro para
adequar as
demandas da
Câmara
Municipal

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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Esplanada
Leandro Mazzini | reportagem@colunaesplanada.com.br

O general de Lula
O clima de ódio nas redes sociais e nas

ruas contra o ex-presidente Lula da Silva é
debatido discretamente na cúpula do PT. A
prioridade é a segurança e a vida do ex-pre-
sidente que vai voltar à rotina pública no
fim do ano como pré-candidato ao Palácio
do Planalto. O partido prepara um plano de
segurança com especialistas, além da segu-
rança garantida por lei pela Polícia federal.
um núcleo defende a volta do general da
reserva gonçalves Dias, seu ex-chefe de se-
gurança no Planalto, para montar equipe
de guarda-costas pagos pelo partido que
blindem o futuro candidato na campanha.

Todo cuidado
O objetivo principal, evidente, é evitar

qualquer atentado a Lula em público como
aconteceu contra Bolsonaro na campanha
de 2018 em Juiz de fora.

Mala pronta
Expoente da esquerda raiz carioca – a

que não se alia a MDB ou PSDB – o federal
Marcelo freixo está prestes a deixar o PSOL.
Dialoga com as cúpulas do PDT e do PSB

Só tratorista
‘Tarcisão do Trator’, citado assim por bol-

sonaristas como candidato a qualquer cargo,
o ministro da Infraestrutura não entra em
eleição. não quer nem em 2026. A conferir.

Biênio perdido 1
Há um problema no Ministério da Edu-

cação muito além do desafio de realizar o
EnEM deste ano: a maioria das universidades
e institutos federais de ensinos vai completar
dois anos de aulas paralisadas por causa da
pandemia do Covid-19.

Biênio perdido 2
De um lado, o ministério – com o quarto

ocupante do cargo em 30 meses – segue
sem decisões concretas sobre o cronograma
de recuperação. De outro, parte dos pro-
fessores continua a receber os salários,
mas sem ministrar aulas, apesar do esforço
de outra parte da classe docente para man-
ter o contato com os alunos – estes, total-
mente prejudicados.

Impasse
não está para peixes o mar do ex-

governador da Paraíba Ricardo Couti-
nho (PSB). O TCE-PB reprovou por una-
nimidade todas as prestações de contas
do seu segundo mandato em 2017. Cou-
tinho já estava de malas prontas para
se filiar ao PT.

Cadê ele?
Há um esforço na Câmara dos De-

putados para ouvir giuseppe Janino,
ex-Secretário de Tecnologia da Infor-
mação do TSE e o que mais entende da
urna eletrônica hoje. Ele é blindado
pelo presidente da Corte, ministro Luís
Roberto Barroso.

É que..
..os governistas querem saber de Ja-

nino se há como implementar o voto
impresso na urna como recibo para
conferência, como quer o presidente
da República.

Senta ali
Janino foi redirecionado da Secretaria

de Tecnologia para’ assessoria especial
do presidente Barroso. Em seu lugar, en-
trou Júlio Valente, 25 anos de Casa, e
desde 2009 no comando da Seção de To-
talização e Divulgação de Resultados.

Baobás da ilha
Bom exemplo: um grupo de mora-

dores plantou no Corredor Esportivo
do Moneró, na Ilha do governador, no
Rio, quatro mudas de baobá e dezenas
de árvores frutíferas.

Tradição
O jornal O DIA, do Rio, completou 70

anos. Pioneiro, ousado, o diário do ci-
dadão carioca e fluminense, o veículo é
exemplo de resistência, bom jornalismo
e prestação de serviços à sociedade
diante de tantas adversidades no setor
durante todo esse tempo. uma honra
para a Coluna ser reproduzida no re-
nomado veículo. Parabéns aos colegas,
diretores e a todos os outros jornais da
nossa rede no País que resistem.

Dayrel Godinho 

Em tramitação no Congres-
so nacional o relatório do pro-
jeto de alteração no Código de
Processo Penal (CPP) pode ser
votado a qualquer momento
na Casa, após a antecipação
da leitura do relatório feita
pelo deputado federal goiano
João Campos (Republicanos),
no final do mês de maio, após
o presidente da Câmara fede-
ral, Arthur Lira (Progressistas),
determinar que o colegiado
terá apenas 12 sessões para
analisar o texto.  

O relatório final foi apre-
sentado pelo deputado após a
análise de mais de 360 propo-
sições sobre o tema e aborda
questões como as provas digi-
tais, o juiz das garantias, o en-
xugamento de fases proces-
suais, prazos para prisões pre-
ventivas, a manutenção da li-
mitação investigativa do Mi-
nistério Público e a proposta
de prisão após a condenação
em segunda instância. 

A proposta mais polêmica
é justamente a retirada do tre-
cho que diz respeito ao impe-
dimento da prisão antes do
trânsito em julgado do proces-
so, que ocorre quando se es-
gotam os recursos e também
há um trecho que autoriza a
execução da pena após decisão
colegiada. É a famosa “segunda
instância”, que pode retornar
à pauta do Congresso e que
pode parar novamente no Su-

premo Tribunal federal (STf),
onde a discussão já pautou o
Supremo diversas vezes.  

Apesar das discussões, o
deputado republicano disse
que trabalha para construir
um texto que vai oferecer
condições do país “enfrentar
a impunidade” e garantir a
efetividade à Justiça Criminal
e ao sistema de Segurança e
Justiça, “que é um desejo de
toda a sociedade”.  

“Precisamos correr contra
o tempo porque se trata de
um código com quase 900 ar-
tigos, mas vamos fazer o pos-
sível para chegar ao melhor
resultado que contemple o
anseio da população de ma-
neira justa e coerente”, disse
o republicano. 

João Campos ainda adianta
que não hesita em modificar
o texto. “nos últimos dias di-
versas entidades de classe dos

diversos segmentos de opera-
dores do direito, como magis-
tratura, Ministério Público e
OAB (Ordem dos Advogados
do Brasil) ofereceram contri-
buições. Em razão do tempo,
eu não tive a possibilidade de
me debruçar sobre elas ainda,
mas garanto que durante as
próximas sessões vou dialogar
com representantes dessas en-
tidades”, afirmou o deputado.
(Especial para O Hoje)

Câmara terá 12
sessões para ana-
lisar o texto que
tem mais 360 pro-
posições sobre as
alterações no CPP

Ministro Luís Barroso debaterá as propostas

A Câmara dos Deputados promove comissão geral
na quarta-feira (9), a partir das 9 horas, com o presi-
dente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro
Luís Roberto Barroso.

O objetivo é debater duas propostas de emenda à
Constituição (PECs) em discussão na Câmara que
tratam de temas eleitorais: a PEC 125/11, que proíbe
eleições próximas a feriados, mas terá o parecer am-
pliado para incluir temas da reforma eleitoral, e a
PEC 135/19, que prevê a adoção de urnas eletrônicas
que permitam a impressão dos votos para possibilitar
a auditagem das eleições.

A reforma eleitoral coloca em foco o voto do distritão
e o voto impresso. O voto distrital privilegiaria a re-
presentatividade geográfica, mas neste começo de ano,
deputados federais começaram a coletar assinaturas
para colocar o distritão em análise. A proposta é simples:
os estados como um todo são distritos e aí aquele can-
didato que obtenha mais votos para o Legislativo
ascende ao cargo. no voto distrital puro, os estados são
subdivididos em regiões. 

Já o voto impresso - ou voto auditável - é uma ban-
deira levantada pelos defensores do presidente Jair
Bolsonaro (sem partido). O presidente disse que sem
voto impresso haverá "fraude na eleição", que poderia
beneficiar Lula (PT).

Atualmente as vagas para a Câmara dos Deputados,
Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais são
preenchidas pelo método proporcional e dependem
dos partidos. (Agência Câmara)

Câmara debate
reforma eleitoral
com presidente
do TSE

Mudanças no CPP podem permitir
a prisão em segunda instância 

Proposta gera polêmica por retirar trecho que diz respeito ao impedimento de prisão antes do trânsito em julgado do processo
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Felipe André

Após duas vitórias conse-
cutivas contra o Corinthians,
o Atlético goianiense entrou
em campo e venceu mais uma
equipe paulista, a vítima da
vez foi o São Paulo. O rubro-
negro bateu o Tricolor no úl-
timo sábado (5) por 2 a 0, com
gols de Éder e João Paulo e
com isso se manteve 100% na
competição, com seis pontos
conquistados.

Assim como aconteceu na
última temporada, o Atlético
goianiense venceu o São Paulo
em goiânia. no início de 2021,
válido pela edição de 2020, o
rubro-negro goiano bateu os
paulistas e com isso fernando
Diniz foi demitido dias depois.
Agora o cenário é completa-
mente diferente, mas a vitória
foi motivo de muita comemo-
ração. Logo após a partida, o
treinador Eduardo Barroca
celebrou bastante com a co-
missão técnica e com o su-
pervisor de futebol, Murtosa.

“O tamanho da vitória é

de acordo com o tamanho e
a qualidade do adversário.
O São Paulo é um grande ad-
versário, uma equipe com
jogadores muito bons e muito
bem treinados. E é também
uma vitória muito importan-
te principalmente pela forma
como ela aconteceu. nossa
equipe foi extremamente
competitiva, os jogadores se
dedicaram muito e nesses
três jogos que eu estou a
frente do time isso vem sen-

do recorrente. O mérito é
todo deles”, destacou Eduar-
do Barroca, após a vitória
sobre o São Paulo.

O triunfo do Atlético goia-
niense, o segundo consecutivo
na Série A e o terceiro sob o
comando de Eduardo Barroca
também foi celebrado por Ad-
son Batista. O presidente do
rubro-negro, tratou de valo-
rizar as últimas temporadas
do clube, que retornou neste
ano a Copa Sul-Americana,

encaminhou vaga na Copa do
Brasil contra o Corinthians e
venceu neste fim de semana
o atual campeão paulista.

“fizemos uma grande par-
tida, foi um jogo duríssimo, o
São Paulo tem uma grande
equipe e o Atlético-gO foi mui-
to competitivo. O clube passa
por um momento fantástico,
talvez seja o momento mais
importante de sua história,
pois está jogando contra as
grandes equipes em um nível

muito alto. Já fizemos grandes
partidas em nossa história,
mas eu estou vendo o Atléti-
co-gO duelando em alto nível.
O time está jogando uma bola
redonda, em um nível muito
bom e isso nos traz muita es-
perança. faz também com que
tenhamos muito cuidado, para
não cometermos nenhum erro
nesse momento, porque se
manter em cima é mais difí-
cil”, analisou Adson Batista.
(Especial para O Hoje)

Rubro-negro bate
o São Paulo na
segunda rodada
da Série A, triunfo
é celebrado por
treinador,
comissão e
presidente

atlético-go permanece invicto

Sem muitas chances no
elenco profissional, o goiás se-
gue emprestando seus jogado-
res para outras equipes em
busca de oportunidades. Com
isso, mais quatro jogadores já
sabem seu destino nos próxi-
mos dias, são eles: os zagueiros
Matheus Ribeiro e Taylon, o
lateral-esquerdo gustavinho e
o atacante gabriel Zanini.

A Aparecidense ganha mais
um emprestado pela equipe
esmeraldina, o lateral-esquer-
do gustavinho. O time esme-
raldino que já havia empres-
tado sete dos seus jogadores,
agora também garantiu a ida
do jovem para a Cidinha na
disputa da Série D.

Revelado na base esmeral-
dina, o atleta subiu para o time
principal ainda em 2020 e dis-
putou a edição do último goia-
não, onde fez sete jogos. Além
de lateral, gustavinho também
faz a ponta e pode ser mais
um reforço para o sistema
ofensivo de Thiago Carvalho.
Ele deve estar disponível ape-
nas para a segunda rodada da
Série D, quando enfrenta o
gama, fora de casa.

Os outros três emprestados
terão o mesmo destino e de-
fenderão as cores do América
de natal, na disputa da Série
D. Diferentemente do lateral,
os jogadores tiveram menos
oportunidades no time pro-
fissional. O zagueiro Taylon
não chegou a atuar em 2021
pelo clube, mas em 2020 par-
ticipou de dez jogos da cam-
panha da Série A.

O zagueiro Matheus Ribeiro
é o único que não passou pelas
categorias de base do clube,
tendo chegado na última tem-
porada e agora busca mostrar
trabalho no futebol nordestino.
Já o último é o atacante gabriel
Zanini, que chegou para o Sub-

20 e por conta de uma lesão,
pouco jogou no Brasileirão da
categoria. Chegou a ser rela-
cionado para o time principal,
mas não atuou.

Os três atletas que já estão
em solo nordestino devem ser
regularizados nesta próxima
semana e ficam à disposição
para encarar o Campinense,
fora de casa, na segunda ro-
dada da Série D. (Victor Pi-
menta, especial para O Hoje)

Éder comemorando o primeiro gol do Atlético Goianiense na vitória sobre o São Paulo, na segunda rodada da Série A

Durante todo o fim de
semana, Red Bull, Mercedes
e ferrari andaram muito
próximos durante os treinos
livres em Baku, no Azer-
baijão. Charles Leclerc lar-
gou em primeiro, seguido
por Hamilton e Verstappen,
apesar disso, nenhum dos
três sequer chegaram ao
pódio. Com diversas revi-
ravoltas, Sérgio Pérez con-
quistou a segunda vitória
na carreira, a primeira pela
Red Bull e foi seguido por
Vettel, em seu melhor re-
sultado pela Aston Martin
e o terceiro foi Pierre gasly,
da AlphaTauri.

“Em primeiro lugar, te-
nho que dizer que sinto
muito por Max porque ele
fez uma corrida tremenda
e ele realmente mereceu a
vitória. Teria sido incrível
conseguir aquele 1-2 para
a equipe. Mas no final, você
sabe que é um dia fantástico
para nós”, disse o mexicano
Sérgio Perez logo após o
término da prova.

Charles Leclerc largou
na ponta e manteve a lide-
rança, mas não por muito
tempo, pois foi ultrapassado
por Hamilton, Verstappen
e Peréz. O piloto da ferrari
sofreu com o desgaste dos
pneus, parou cedo e desco-
lou da briga pela vitória.
Durante o pit-stop, a Mer-
cedes se atrapalhou e Lewis
Hamilton perdeu segundos
preciosos e foi ultrapassado
por Verstappen e Perez. A
corrida se encaminhava
para uma dobradinha da
RBR, mas então as revira-

voltas apareceram.
Lance Stroll teve um

pneu estourado e a corrida
precisou do Safety Car. fal-
tando três voltas o mesmo
aconteceu, mas desta vez
com o líder Max Verstappen
e a bandeira vermelha foi
necessária. uma nova lar-
gada aconteceu, Hamilton
ultrapassou Sérgio Pérez,
mas errou na frenagem e
passou reto na primeira
curva, caindo então para a
última posição. Atrás de Pé-

rez ficou Sebastian Vettel
que largou em 11º e con-
quistou o melhor lugar pela
nova equipe.

Completaram a zona de
pontuação, do quarto ao
décimo: Charles Leclerc
(ferrari), Lando norris
(McLaren), fernando Alon-
so (Alpine Renault), Tsuno-
da (AlphaTauri), Carlos
Sainz (ferrari), Daniel Ric-
ciardo (McLaren) e Kimi
Raikkonen (Alfa Romeo). A
sétima etapa da fórmula 1
2021 será disputada no dia
20 de junho, o gP da frança.
(Felipe André, especial
para O Hoje)

Em corrida 
com reviravoltas,
Pérez vence no 
GP do Azerbaijão

FÓRMULA 1 GOIÁS

Afonso Cardoso

Taylon atuou
na última Série
A e vai reforçar
o América-RN
na Série D

Rosiron Rodrigues / Goiás EC

Quatro atletas são emprestados
para clubes da Série D

Próxima
etapa será
realizada 
no dia 20 de
junho no GP
da França



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

Brusque

Guarani

Botafogo

Goiás

CRB

Remo

Náutico

Confiança

Coritiba

Operário-PR

Vila Nova

Sampaio Corrêa

Vitória

Ponte Preta

Brasil de Pelotas

Londrina

CSA

Vasco

Avaí

Cruzeiro

Série B

times P J V E D GP GC SG AP%

6 2 2 0 0 3 1 2 100

4 2 1 1 0 6 3 3 66.7

4 2 1 1 0 3 1 2 66.7

4 2 1 1 0 2 0 2 66.7

4 2 1 1 0 6 5 1 66.7

4 2 1 1 0 3 2 1 66.7

3 1 1 0 0 1 0 1 100

3 2 1 0 1 3 3 0 50

3 2 1 0 1 2 2 0 50

3 2 1 0 1 4 5 -1 50

2 2 0 2 0 2 2 0 33.3

2 2 0 2 0 0 0 0 33.3

1 1 0 1 0 1 1 0 33.3

1 2 0 1 1 2 3 -1 16.7

1 2 0 1 1 0 1 -1 16.7

1 2 0 1 1 0 1 -1 16.7

1 2 0 1 1 0 1 -1 16.7

1 2 0 1 1 1 3 -2 16.7

1 2 0 1 1 1 3 -2 16.7

0 2 0 0 2 4 7 -3 0

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

Fortaleza

Athletico-PR

Atlético-GO

Bragantino

Bahia

Fluminense

Palmeiras

Flamengo

Atlético-MG

Corinthians

Ceará

Santos

Cuiabá

Sport

São Paulo

Juventude

Internacional

Grêmio

América-MG

Chapecoense

Série A

times P J V E D GP GC SG AP%

6 2 2 0 0 7 2 5 100

6 2 2 0 0 4 0 4 100

6 2 2 0 0 3 0 3 100

4 2 1 1 0 6 3 3 66.7

4 2 1 1 0 6 3 3 66.7

4 2 1 1 0 1 0 1 66.7

3 2 1 0 1 3 2 1 50

3 1 1 0 0 1 0 1 100

3 2 1 0 1 2 2 0 50

3 2 1 0 1 1 1 0 50

3 2 1 0 1 4 5 -1 50

3 2 1 0 1 3 4 -1 50

1 2 0 1 1 2 3 -1 16.7

1 2 0 1 1 2 3 -1 16.7

1 2 0 1 1 0 2 -2 16.7

1 2 0 1 1 2 5 -3 16.7

1 2 0 1 1 3 7 -4 16.7

0 1 0 0 1 2 3 -1 0

0 2 0 0 2 0 2 -2 0

0 2 0 0 2 1 6 -5 0

BRASILEIRO

Cada um dos três represen-
tantes de goiás no Campeonato
Brasileiro da Série D começou
a competição de uma maneira
diferente. A Aparecidense ven-
ceu, o goianésia empatou e o
Jaraguá foi derrotado.

Os primeiros a entrarem
em campo foram os dois re-
presentantes da região do Vale
do São Patrício, que estrearam
no sábado (5). fora de casa, o
Azulão do Vale, depois de co-
meçar perdendo, arrancou um
empate diante do Brasiliense.
no Estádio Defelê, as equipes
ficaram no 1 a 1. O atacante
Zé Eduardo, o Zé Love, marcou
para o Jacaré, enquanto que o
goianésia conseguiu empatar
com o volante Renato.

Já o gavião da Serra, que
fazia sua primeira aparição

na história da quarta divisão
nacional, estreou perdendo.
Jogando em casa, no Amintas
de freitas, o time comandado
pelo técnico Coutinho acabou
sendo superado pelo gamo
pelo placar de 3 a 1. Vitinho e
Elias, duas vezes, marcaram
para os candangos. O gol de
honra do time alvinegro foi
marcado pelo meia Caio, aos
43 minutos do primeiro tempo. 

Por fim, o Camaleão foi
quem melhor representou o
Estado de goiás na rodada. no
Anníbal Batista de Toledo, a
equipe de Thiago Carvalho ba-
teu o nova Mutum por 3 a 1.
Marinho, Lelo e Elias fizeram
os gols do triunfo goiano, en-
quanto que Matheus anotou
para os mato-grossenses. 

na última partida da chave,

união Rondonópolis e Porto
Velho ficaram no 1 a 1. Os re-
sultados deixam Aparecidense
e gama empatados na lide-
rança do grupo. Ao lado do
Brasiliense, o goianésia fecha
o g4. O Jaraguá aparece na
sétima colocação.

Ambos voltarão a campo no
próximo final de semana. O
Camaleão vai até o Distrito fe-
deral, onde encara o gama, no
sábado (12). Já no domingo (13),
diante do união Rondonópolis,
o Azulão do Vale tem seu pri-
meiro compromisso como man-
dante. E, assim como a Apare-
cidense, o gavião joga longe
de seus domínios, contra o nova
Mutum, no Mato grosso. Porto
Velho e Brasiliense completam
a rodada. (Breno Modesto, es-
pecial para O Hoje)
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No Anníbal, a Aparecidense bateu o Nova Mutum por 3 a 1

Nicolle Mendes/AA Aparecidense

Breno Modesto

O Vila nova segue sem ven-
cer na Ressacada. Porém, desta
vez, volta para goiânia com
um ponto na bagagem. na
noite de ontem, o Tigre até
saiu atrás, mas buscou o em-
pate e ficou no 1 a 1 com o
Avaí. Os gols da partida foram
marcados pelo volante Bruno
Silva, pelos catarinenses e pelo
estreante Renan Mota, pelo
Colorado.

O jogo
Apesar do tempo chuvoso,

o jogo em florianópolis co-
meçou quente. Com apenas
54 segundos de bola rolando,
o Avaí já incomodava o Vila
nova. E o time catarinense
chegou ao ataque com um ve-
lho conhecido da torcida vi-
lanovense. Depois de receber
pela intermediária, o atacante
Vinícius Leite cortou para den-
tro e chutou rasteiro. Sem
muitos sustos, georgemy caiu
no canto e fez a defesa.

A resposta colorada veio
aos sete minutos, quando He-
nan perdeu uma boa oportu-
nidade de marcar. O camisa 9
recebeu pela esquerda, invadiu
a área e tentou o chute colo-
cado. Em “dois tempos”, gléd-
son salvou o Leão. Aos 13, foi
a vez de Willian formiga ar-
riscar. De fora da área, o lateral
encheu o pé, mas viu a bola
subir demais e se perder pela
linha de fundo.

Aos 21, os donos da casa

voltaram a rondar a área de
georgemy. Após cobrança de
falta de Lourenço, o zagueiro
Alemão deu um leve desvio e
viu getúlio, de peixinho, chegar
completando. Porém, a finali-
zação foi para fora. Depois,
aos 26, foi a vez do próprio
Lourenço tentar surpreender
o camisa 1 colorado, mas o
chute, de fora da área, saiu
todo errado e por cima do gol.

O Avaí foi gostando da par-
tida e passou a controlar as
ações ofensivas. Aos 31, Bruno
Silva assustou georgemy. De
fora da área, o meia bateu co-
locado, procurando o ângulo.
A bola passou muito perto do
travessão colorado. Depois, aos
39, João Lucas, aproveitando
rebote de nova falta cobrada
por Lourenço, também chutou
para fora. Ainda deu tempo
de Lourenço e getúlio ator-

mentarem a defesa colorada
no finzinho da etapa inicial.

na volta do intervalo, o do-
mínio avaiano seguiu e resul-
tou em gol logo no começo.
na marca de quatro minutos,
Renato levantou na área e en-
controu Bruno Silva, que subiu
e cabeceou para o fundo das
redes de georgemy.

O Tigre se via dominado e
não conseguia contra-atacar,
tanto que só conseguiu finali-
zar aos 17, quando Arthur Re-
zende aproveitou um rebote
e, de fora da área, arriscou o
chute. Mas o meia viu o chute
subir demais e sair sem levar
perigo ao gol de glédson.

Insatisfeito com seu ataque,
o técnico Wagner Lopes foi
trocando as peças de seu setor
ofensivo e viu as coisas come-
çarem a dar certo para sua
equipe. Aos 38, Arthur Rezende

acionou Cardoso, que chegou
à linha de fundo e mandou na
área, onde estava o estreante
Renan Mota, que, de peixinho,
cabeceou para o fundo das re-
des, deixando tudo igual. 

Em busca da vitória, o Avaí
se lançou com tudo ao ataque,
e obrigou georgemy, com duas
belas defesas, a salvar o Colo-
rado da derrota. (Especial
para O Hoje)

Fora de casa, Vila
Nova sai atrás, mas
busca empate
diante do Avaí

empate com sabor de vitória

No Estádio da Ressacada, o time comandado pelo técnico Wagner Lopes ficou no 1 a 1 com o Leão

Douglas Monteiro/Vila Nova FC

Data: 6 de junho de 2021. Horário: 20h30. Local: estádio da
ressacada, em Florianópolis (sC). Gols: Bruno silva (4’/2t) - AVA;
renan Mota (38’/2t) - Vil. Árbitro: salim Fende Chavez (sP).
Assistentes: Miguel Cataneo ribeiro da Costa (sP) e evandro de
Melo lima (sP)

t
tÉCniCA

Avaí: glédson; diego renan,
Alan Costa, Fagner Alemão e
João lucas; Bruno silva, Marcos
serrato (Jean) e renato (Wes-
ley); Vinícius leite (Jô), lourenço
(Valdívia) e getúlio (Jonathan).

Técnico: Claudinei oliveira

Vila Nova: georgemy; Pedro
Bambu, renato, Walisson Maia
(ricardo) e Willian Formiga;
dudu, Arthur rezende e João
Pedro (Cardoso); Pedro Júnior
(renan Mota), Henan (Fernan-
dinho) e Kelvin.
Técnico: Wagner lopes

1 x 1Avaí Vila Nova

FICHA

Goianos iniciam Série D 
de maneiras diferentes
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Daniell Alves

Apenas 6% dos lotes de
goiânia cumprem a Lei da
Calçada, que obriga os imóveis
a adequarem o passeio pú-
blico dos pedestres às normas
de acessibilidade. Apenas 45,9
mil dos 728 mil lotes existen-
tes na Capital já se adequaram
à lei, de acordo com a Secre-
taria Municipal de Planeja-
mento e Habitação (Seplanh).
A reportagem do O Hoje an-
dou pelas ruas de goiânia e
encontrou diversas calçadas
irregulares, esburacadas e não
acessíveis aos pedestres.

A acessibilidade nas calça-
das vem ocorrendo de forma
gradativa. Em 2018, apenas
8,1 mil imóveis estavam ca-
dastrados na Prefeitura de
goiânia em situação adequa-
da. Três anos depois o quan-
titativo mais que quadrupli-
cou. Para o diretor de fiscali-
zação da Seplanh, Luiz Lucas
Alves, o processo de acessibi-
lidade ainda é bastante lento.

Além disso, o baixo núme-
ro de fiscais também é um fa-
tor que prejudica a execução
da lei. “Boa parte dos projetos
são por declaração é só faze-
mos a auditagem com o CCO
(certificado de conclusão de
obra). Estamos tentando an-
tecipar esse processo para o
início da obra. Agora, só res-
pondemos por demanda, mas
estamos tentando reverter a
situação”, destaca o diretor.

A arquiteta Luciana Joyce

explica que goiânia surgiu
de forma espontânea e algu-
mas calçadas não têm largura
suficiente para livre circula-
ção. O decreto nº 3.057, de 15
de dezembro de 2015, que
dispõe sobre a regulamenta-
ção da implementação de piso
tátil direcional e de alerta
nas calçadas, diz que a se-
gunda faixa, denominada li-
vre, deverá ter entre 1,20 e
1,50 metros, variando segun-
do a largura das calçadas.

Os critérios definidos pela
Prefeitura de goiânia com re-
lação às calçadas da Capital,
na realidade, solicitam o cum-
primento das normas brasi-
leiras técnicas, explica a ar-
quiteta. Por outro lado, em di-
versos pontos da Capital as
calçadas não possuem espaço

para se adequar aos critérios
de pelo menos 1,20 metros.

“As calçadas existentes têm
dificuldade de um metro livre
para circulação de pedestres.
O propósito é que o dono do
local garanta pelo menos um
metro”, explica. De acordo com
ela, algumas faixas acabam se
sobrepondo. “Então, os pro-
prietários devem ter muito
cuidado ao fazer algum tipo
de mudança de um lote para
o outro, por exemplo. Algumas
ações não calculadas podem
gerar fatores de risco que, con-
sequentemente, acarretam em
problemas à população”.

Usuários podem 
correr riscos

O piso tátil direcional deverá
ser instalado no eixo central

longitudinal da faixa Livre, de-
vendo apresentar continuidade
e concordância ao longo da
mesma e com relação às cal-
çadas adjacentes, conforme es-
tabelecido pela Lei Municipal
nº 8.644. uma questão aponta-
da por Luciana é que, muitas
vezes, mesmo com a constru-
ção dos pisos táteis, os usuários
podem correr riscos. Isso por-
que grande parte das interven-
ções acaba sendo construídas
de formas irregulares. Algumas
não atendem os critérios e cau-
sam riscos para os usuários.

Questionada sobre as ma-
neiras de evitar esses riscos,
ela diz que é difícil citar ape-
nas um critério, já que as in-
tervenções nas calçadas se
tratam de um conjunto de fa-
tores como uso de materiais

adequados e de qualidade,
altura do meio-fio, faixa de
acesso e faixa livre.  

O gestor do Departamento
Técnico do Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia
de goiás (CREA-gO), Edvaldo
Maia, reforça que a acessibi-
lidade pelas calçadas da Ca-
pital estão em déficit. “Ainda
estamos na discussão se a res-
ponsabilidade é do proprie-
tário do imóvel ou da prefei-
tura, que fez os corredores de
ônibus com as calçadas, e isso
reforça a discussão”, analisa.

Critérios
Atualmente, a prefeitura

pode exigir a qualquer tempo
do responsável pelo imóvel ou
terceiro a realização de obras,
serviços, a implementação ou
retirada de elementos das cal-
çadas, visando garantir a aces-
sibilidade, trafegabilidade, se-
gurança das pessoas, e evitar
ou cessar danos a terceiros ou
ao patrimônio público.

nos logradouros públicos
dotados de meio-fio são obri-
gatórias a construção, adap-
tação e manutenção da calça-
da, em toda a extensão das
testadas dos imóveis. Além
disso, durante a construção,
adaptação, modificação, ma-
nutenção ou intervenção na
calçada para qualquer fim,
não será permitida a sua obs-
trução total, devendo os ser-
viços e obras serem executados
de forma a permitir o livre e
seguro trânsito das pessoas.

De acordo com dados da
Secretaria de Municipal de
fiscalização (Sefis), foram
emitidas quase 4 mil notifi-
cações de calçadas irregulares
em goiânia nos últimos cinco
anos. no entanto, o número
de calçadas com irregulari-
dades deve estar subnotifica-
do, pois há enorme déficit de
fiscais do órgão da Prefeitura
de goiânia. São cerca de 3,9
mil calçadas com irregulari-
dades apontadas no relatório.
Esse número representa todas
as calçadas que foram notifi-
cadas por apresentarem al-
guma irregularidade.

A prefeitura começa noti-
ficando por causa de inclina-
ção, buracos, obstáculos, re-
baixo de meio-fio irregular.

Quando isso ocorre, é incluída
na notificação a exigência de
execução do piso tátil. Desde
a instituição da Lei Comple-
mentar 324/2019, a adequação
da calçada passou a ser obri-
gatória como parte do projeto
a ser aprovado na Prefeitura
de goiânia. De acordo com o
setor de análise de projetos,
está exigindo o detalhamento
da calçada na aprovação do
projeto porque na hora da
emissão da certidão de con-
clusão, será conferido se a
obra foi executada de acordo
com o que foi projetado.

Qualidade
A última pesquisa feita

para avaliar as condições das
calçadas mantidas direta-

mente pelo poder público re-
velou que nenhuma das 27
capitais brasileiras conseguiu
chegar à média mínima acei-
tável de oito pontos numa
escala de zero a 10. no ran-
king da caminhabilidade das
capitais feita pela Campanha
Calçadas do Brasil, goiânia
figura no 5º lugar.

A Campanha Calçadas do
Brasil foi uma iniciativa de
organizações que defendem
a acessibilidade das calçadas
brasileiras. O número de pro-
blemas encontrados é grande
e vai desde buracos à ocupa-
ção indevida de espaços.
Ações de concessionárias de
energia elétrica, comunica-
ções e saneamento, que des-
troem os pavimentos, mas

não os consertam também
foram notadas.

A Lei da Acessibilidade em
goiânia teve atualização em
novembro de 2019 com novas
regras. As mudanças foram
feitas para promover a aces-
sibilidade de pessoas porta-
doras de deficiência ou com
mobilidade reduzida. A lei
complementar de n° 324 foi
aprovada no dia 28 de no-
vembro de 2019 pela Câmara
Municipal de goiânia.

Também dispõe sobre a
construção, modificação,
adaptação e outros tipos de
intervenções nas calçadas da
Capital. A Lei federal n°
13.146, no seu artigo 58 prevê
que a construção e projeto de
edifícios residenciais devem

cumprir aos preceitos da Lei
Brasileira de Inclusão da Pes-
soa com Deficiência (LBI).

A lei foi instituída para
preservar o direito de ir e vir
de um portador de necessi-
dades especiais e, se cumprida
deve beneficiar mais de 45
milhões de brasileiros que
possuem algum grau de defi-
ciência. O texto prevê que
prédios e edifícios construídos
ou em construção devem pos-
suir um desenho universal,
que garanta mobilidade para
qualquer pessoa. garagens,
portarias, halls de acesso, sa-
las e salões, banheiros, praças,
piscinas, saunas, quadras es-
portivas e academias também
devem ser adaptadas. (Espe-
cial para O Hoje)

A acessibilidade nas calçadas para pedestres vem ocorrendo a passos lentos na Capital

Quatro mil calçadas estão irregulares

Apenas 45,9 mil dos 728 mil lotes existentes na Capital uniformizaram o passeio público dos pedestres às normas de acessibilidade

No ranking da caminhabilidade das capitais Goiânia figura no 5º lugar

Somente 6% dos lotes tornaram
as calçadas acessíveis

Fo
to

s:
 Jo

ta
 E

ur
íp

ed
es



10 n CIDADES
ohoje.com

GOIÂNIA, SEGUNDA-FEIRA, 7 DE JUNHO DE 2021

Maiara Dal Bosco

Com 235 bairros, Aparecida de goiânia concentra
25,8% de casos confirmados de Covid-19 em apenas 10
setores. O município, que já tem 66.996 casos da doença,
sendo 172 somente nas últimas 24 horas, segundo dados
da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Aparecida con-
centra 17.302 destes casos em 10 bairros, o que significa
que uma entre cada quatro pessoas entre os casos confir-
mados de Covid-19, reside em um destes 10 setores.

Segundo o levantamento, o bairro que mais registra
casos confirmados da doença é o Buriti Sereno. Ao todo
são 3.106 casos, o que representa 4,64% do total. Ainda
de acordo com o Painel Covid da SMS, os bairros Cidade
Vera Cruz e Jardim Tiradentes vêm na sequência, ocupando
o 2º e o 3º lugar no ranking de casos no município. São
2.742 e 2.173 registros, respectivamente. Juntos, os três
bairros representam 11,97% de todos os casos.

Os setores garavelo, garavelo Residencial Park, Parque
Veiga Jardim, Sítios Santa Luzia, Vila Brasília, Indepen-
dência Mansões e Colina Azul, dão sequência ao ranking
de mais casos confirmados, todos com mais de mil
registros da doença. Outro dado trazido pelo levantamento
diz respeito às faixas etárias entre os casos confirmados.
A população com idade entre 30 a 39 anos corresponde a
24% dos contaminados, o que corresponde a 16.079 mil
pessoas.

na sequência, estão as populações nas faixas etárias
entre 20 a 29 anos e 40 a 49 anos, com 22% e 20% dos
contaminados, respectivamente. Isso significa a respectiva
contaminação de 14.742 e 13.400 pessoas. Além disso,
54% do total de pessoas contaminadas, ou seja, 36.062
são do sexo feminino. Os outros 30.934 casos são registros
de pessoas do sexo masculino. O município já registra
1.286 óbitos confirmados em decorrência da Covid-19.

Vacinação
Até o momento, Aparecida de goiânia aplicou a pri-

meira dose da vacina contra a Covid-19 em 90.457 pessoas,
o que representa 15,33% da população imunizada com a
primeira etapa. Já com relação à segunda dose, foram
imunizadas 40.920 aparecidenses, o que corresponde a
somente 6,93% da população totalmente imunizada. Em
ambos os percentuais, entretanto, o município fica abaixo
das médias estadual e nacional de vacinação.

Em goiás, receberam a primeira dose 1.483.043 pessoas,
o que corresponde à 20,85% da população imunizada. Já
com a segunda dose, goiás imunizou 654.481 pessoas, o
que corresponde a 9,2% da população imunizada. Já a
nível nacional, o país aplicou 47.718.537 vacinas referentes
à primeira dose, o que equivale a 22,53% da população
total imunizada. Já com relação à segunda dose, foram
vacinadas 22.739.521 pessoas, o que corresponde a 10,74%
dos brasileiros com a imunização completa.

na sexta-feira (04), a Prefeitura de Aparecida de
goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde
(SMS), iniciou a vacinação contra a Covid-19 para todas
as pessoas com 57 anos de idade. Agora, independente-
mente da condição, qualquer morador da cidade nessa
faixa etária poderá ser vacinado mediante apresentação
de documento de identidade, Cartão SuS de Aparecida e
comprovante de endereço.

Maria Divina foi uma das pessoas que recebeu a imu-
nização com a ampliação da faixa etária no município.
Ela demonstrou sua felicidade em poder se imunizar
nesse momento: “É uma vitória, porque a gente ficou
tanto tempo esperando. Agora chegou minha vez e eu
estou muito feliz”, completou ainda convidando a todos
que estão nesse grupo e se vacinarem.

neste sábado (05), a prefeitura realizou mais um Dia
D da vacinação contra a Covid-19. Puderam receber a
imunização, todos os grupos previstos no Plano nacional
de Imunização (PnI), o que incluiu trabalhadores da edu-
cação, caminhoneiros, pessoas com comorbidades, pessoas
com deficiência permanente. (Especial para O Hoje)

Buriti Sereno é o bairro que mais registra casos

Dez bairros
concentram 
25% dos casos 
de Covid em
Aparecida

tRÁPIDAS

STJ firma entendimento sobre progressão
de pena face ao Pacote Anticrime

A Terceira Seção do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) reconheceu a aplicação re-
troativa do patamar estabelecido no artigo
112, V, da Lei de Execução Penal – LEP (Lei
7.210/1984), com a redação dada pelo Pacote
Anticrime (Lei 13.964/2019), aos condenados
por crime hediondo ou equiparado, sem
resultado morte, que não sejam reincidentes
em delito da mesma natureza. O colegiado
entendeu que, diante da ausência de pre-
visão, no Pacote Anticrime, de parâmetros
para a progressão de regime prisional dos
condenados por crime hediondo ou equi-
parado que sejam reincidentes genéricos,
deve ser considerado para eles o mesmo
percentual de cumprimento de pena exigido
dos sentenciados primários: 40%. Como
esse percentual é inferior ao estabelecido
antes da vigência do Pacote Anticrime –
portanto, mais benéfico para o réu –, os

ministros entenderam também que a regra
deve ser aplicada retroativamente aos con-
denados por crime hediondo, sejam pri-
mários ou reincidentes genéricos. no mesmo
julgamento, a Terceira Seção definiu que
os condenados por crimes praticados com
violência contra a pessoa ou grave ameaça,
bem como por crimes hediondos ou equi-
parados com resultado morte, e que sejam
reincidentes – mas não em crimes da mesma
natureza –, têm direito à progressão de re-
gime prisional a partir do cumprimento
dos mesmos percentuais de pena exigidos
daqueles que são primários. Segundo o re-
lator, ministro Rogerio Schietti Cruz, as
três situações examinadas no julgamento
"evidenciam a inexistência de previsão
legal acerca de hipóteses que desafiam co-
tidianamente o trabalho desenvolvido pelas
inúmeras varas de execução penal do país".

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

Jurídica

O Plenário do Senado de-
bate hoje (7) o projeto de
lei que cria o Passaporte
nacional de Imunização e
Segurança Sanitária (PSS).
O PL 1.674/2021 determina
que o passaporte poderá ser
usado pelos entes federados
para suspender ou abrandar
medidas restritivas de lo-
comoção ou de acesso de
pessoas a serviços ou locais,
públicos ou privados, que

tenham sido adotadas com
o objetivo de limitar a pro-
pagação do causador de sur-
to ou pandemia. Pela pro-
posta, o passaporte poderá
ser usado para autorizar a
entrada em locais e eventos
públicos, a utilização de
meios de transporte coleti-
vos, o ingresso em hotéis,
cruzeiros, parques e reser-
vas naturais, entre outras
possibilidades.

Passaporte de imunização 

Discurso de ódio
Discurso de ódio a pré-

candidatos em publicação
realizada por cidadão co-
mum em perfil privado nas
redes sociais durante perío-
do pré-eleitoral pode confi-
gurar propaganda eleitoral
antecipada negativa. no
caso, o Tribunal Superior
Eleitoral, por maioria, julgou
procedente representação

pela realização de propa-
ganda eleitoral antecipada
de cunho negativo.  Desse
modo, foi dado provimento
ao agravo interno interposto
pelo Ministério Público Elei-
toral, em que se mantiveram
os termos do acórdão do
Tribunal Regional Eleitoral
do Maranhão (TRE/MA) e a
multa por ele aplicada

2 Informativo 698, STJ – O
delito de causar dano em uni-
dade de conservação (art. 40
da Lei 9.605/98) pode ser ab-
sorvido pelo delito de cons-
truir em solo que, por seu va-
lor ecológico, não é edificável
(art. 64 da mesma Lei).
2 STJ – Compete ao Juízo fe-
deral do endereço do destina-
tário da droga, importada via
Correio, processar e julgar o
crime de tráfico internacional.

A Assembleia Legislativa
de Goiás aprovou em pri-
meira votação o projeto de
lei nº 1004/20, com o obje-
tivo de garantir a pacientes
idosos a informação acerca
de seu direito de manter
acompanhante no período
em que estiver internado
ou em observação, em hos-
pitais de Goiás. O art. 16 do
Estatuto do Idoso já garante
ao idoso de ter acompa-
nhante em tempo integral
nos casos de internação/ob-
servação em estabelecimen-
tos de saúde.

Alego vota
projeto de lei 
cuja matéria já
existe no Estatuto
do Idoso

Aborto não poderá sequer ser
discutido por telemedicina

O Projeto de Lei 1515/21
proíbe a orientação, a pres-
crição ou a realização de
qualquer procedimento de
natureza abortiva por meio
da telemedicina. O texto em
análise na Câmara dos De-
putados altera a Lei
13.989/20, que trata do uso
da telemedicina durante a
pandemia causada pelo novo
coronavírus. “Há urgência
nessa matéria a fim de que

se possa zelar pela promoção
da vida humana em todas
as suas fases e que se possa
proteger a integridade física
das mulheres”, diz a autora,
deputada Chris Tonietto
(PSL-RJ). O projeto tramita
em caráter conclusivo e será
analisado pelas comissões
de Defesa dos Direitos da
Mulher; de Seguridade Social
e família; e de Constituição
e Justiça e de Cidadania.

Fora disso, pode ocorrer
improbidade administrativa
para mandatários públicos.

Publicidade 

legal 
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goiás recebeu no sábado
(05) o quinto lote de vacinas
fabricadas pela Pfizer/Bio-
nTech, com 21.060 doses. Os
imunizantes, que serão total-
mente direcionados para apli-
cação da primeira dose, foram
encaminhados no final de se-
mana para os municípios de:
goiânia, Anápolis, Trindade
e Aparecida de goiânia para
que as cidades prossigam
com as ações do Programa
nacional de Imunizações. A
escolha dos quatro municí-
pios se deve ao armazena-
mento das doses, que preci-
sam de condições especiais.

De acordo com o titular
da Secretaria de Estado da
Saúde de goiás (SES-gO), Is-
mael Alexandrino, a preocu-
pação é avançar o máximo
possível na vacinação. O se-
cretário reforça, também, que
a população deve manter to-
dos os cuidados sanitários e
o permanente estado de aler-
ta. “A pandemia está aí e não
temos, no curto prazo, pers-
pectiva para nos comporta-

mos como se estivesse tudo
normal”, pondera.

Com esse novo carrega-
mento da Pfizer, goiás atinge
o número de 3.076.980 vacinas
recebidas. Dessas, a maioria
foi produzida pela fundação
fiocruz (1.608.450), seguida
da CoronaVac, do Instituto Bu-
tantan, com 1.351.530. E, por
fim, a Pfizer, com 117.000 imu-
nobiológicos. Do total de imu-
nizantes recebidos até o mo-
mento, conforme levantamen-
to preliminar da SES-gO até
ontem (06), foram aplicadas
1.508.742 vacinas contra a Co-
vid-19 referentes à primeira
dose. Já com relação à segunda
dose, foram vacinadas 656.533
pessoas no Estado.

Vacinação
Em goiânia, a Prefeitura

segue com a vacinação contra
a Covid-19 hoje (07). Conti-
nuarão sendo vacinadas pes-
soas a partir de 57 anos, sem
comorbidades, além dos tra-
balhadores da Saúde e Edu-
cação (ensinos Infantil, fun-

damental e Médio) que atuem
na Capital. Além disso, a va-
cinação das pessoas com co-
morbidades listadas pelo Mi-
nistério da Saúde também se-
gue sendo realizada.

Ao todo, serão 18 postos
destinados ao atendimento
do público contemplado, sen-
do 17 unidades de saúde,
além da Área I da PuC, so-
mente para pedestres. A va-
cinação acontecerá somente

por agendamento, que pode
ser feito por meio do aplica-
tivo Prefeitura 24 horas.  

Os idosos que, por algum
motivo, estiverem com a se-
gunda dose da vacina atrasada
podem encaminhar-se, sem
agendamento, a sete unidades
de saúde destinadas a este fim.
Para receber a vacina, é ne-
cessário levar documento com
foto, CPf e comprovante da
primeira dose, ou seja, o cartão
de vacinação. O reforço nestes
casos será aplicado somente
até a próxima sexta-feira (11).

Segundo dados do último
boletim divulgado, goiânia já
aplicou 625.948 vacinas contra
a Covid-19. Destas, 413.513 re-
ferem-se à primeira dose da
imunização e 212.417 à segun-
da dose. Com isso, a porcenta-
gem de goianienses vacinados
até o momento é de 27,1%
com a primeira dose e de 14%
com a segunda dose. na Capi-
tal, já são 162.517 casos con-
firmados da doença. Destes,
4.984 são óbitos. (Maiara Dal
Bosco, Especial para O Hoje).
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Estudantes que concluíram
a 2ª série do Ensino Médio
em 2020, ano em que o ensino
transitou do ensino presencial
para o remoto por conta da
pandemia de Covid-19, inicia-
ram a 3ª série com uma pro-
ficiência em Língua Portugue-
sa e Matemática entre 9 e 10
pontos abaixo do que alcan-
çariam sem a necessidade des-
ta transição. A estimativa é
da pesquisa “Perda de Apren-
dizagem na Pandemia” que,
realizada pelo Insper e pelo
Instituto unibanco foi divul-
gada no início deste mês e
apontou ainda como as res-
pectivas perdas poderiam ser
amenizadas ao longo de 2021.

De acordo com o estudo,
boa parte das perdas ainda
está por ocorrer caso, ao longo
do ano letivo de 2021, o ensino
remoto seja mantido e não
haja um aumento no grau de
engajamento dos estudantes.
neste cenário, as perdas de-
verão alcançar níveis quase
duas vezes mais elevados do
que com relação a 2020: 16
pontos em Língua Portuguesa
a 20 pontos em Matemática.

Cenários
O estudo revela ainda que

ao menos parte das perdas
na aprendizagem poderão ser
evitadas, caso haja medidas
como a promoção de maior
engajamento dos estudantes
com o ensino remoto, adoção
do ensino híbrido no segundo
semestre acompanhado por
ações voltadas para a recu-
peração e aceleração do
aprendizado e otimização do
currículo. neste cenário, entre
35% a 40% das perdas pode-

riam ser evitadas, aponta a
pesquisa. Com isso, as perdas
que poderiam chegar a 16
pontos em Língua Portuguesa
e 20 pontos em Matemática,
passariam a ser de 11 e 12
pontos, respectivamente.

Segundo os dados, caso so-
mente o engajamento dos es-
tudantes em 2021 passe a ser
o dobro do alcançado em
2020, as perdas em proficiên-
cia poderiam ser reduzidas
em 10 a 15%. Já caso ocorra,
ainda, uma transição ao en-
sino híbrido no 2º semestre
de 2021, as perdas poderiam
ser adicionalmente reduzidas
entre 10 a 20%. De acordo
com o estudo, a menos que
essas perdas sejam recupe-
radas, cada estudante que
concluir o Ensono Médio em
2021 terá uma perda de renda
ao longo da vida estimada
entre R$ 20 mil e R$ 40 mil.

Goiânia
Em goiânia, muitas escolas

têm se atentado às questões
relativas ao aprendizado des-
tes alunos. Para o Coordena-

dor Pedagógico do Colégio In-
tegrado – unidade Areião, na-
tan Marques, a preocupação
com os estudantes do Ensino
Médio é grande, já que eles
possuem uma carga maior de
disciplinas e estão mais pró-
ximos da avaliação do Enem
ou dos vestibulares tradicio-
nais. “Quando os professores
indicam que o estudante não
está participando das aulas
ou fazendo as atividades, nós
entramos em contato com ele
e com a família para entender
o que está acontecendo e
como podemos ajudar. fica-
mos de março a novembro
apenas no formato remoto e
depois, com a 3ª série do En-
sino Médio, passamos para o
formato híbrido”, afirma.

“Desenvolvemos o progra-
ma Avança Enem, que objetiva
resgatar conteúdos que os alu-
nos tiveram maior dificuldade,
além de potencializar as me-
lhores habilidades. Consegui-
mos mapear, através de estu-
do estatístico das avaliações
específicas e dos simulados,
os pontos de atenção em cada

disciplina. Após, montamos
planos de ação. Com essa or-
ganização, os alunos conse-
guem ter mais autonomia e
foco nas habilidades a serem
desenvolvidas”, conta.

no caso específico dos alu-
nos de terceiro ano, o Coor-
denador Pedagógico do Colé-
gio Integrado – unidade
Areião destaca que na res-
pectiva série já é feita uma
revisão de todos os conteúdos
do Ensino Médio, mas de acor-
do com ele, a 2ª série possui
alguns conteúdos novos e ou-
tros que são aprofundados.
“Isso gerou uma perda signi-
ficativa para os alunos que
farão o Enem em 2021. Para
sanar parte dessas lacunas,
contratamos uma plataforma
de videoaulas e outra com
inteligência artificial e hu-
mana de correção de reda-
ções, para que os alunos oti-
mizem o tempo e estudem
de acordo com a necessidade
de cada um”, explica. 

Já a Coordenadora do Co-
légio Alfa, Itla José de Almeida,
destaca que a Instituição sem-

pre se preocupou com o ensi-
no e aprendizagem dos alunos.
“A 3ª série do Ensino Médio,
por exemplo, tem orientação
especifica de Enem e vestibu-
lares de referência em nosso
Pais”, pontua. De acordo com
ela, para auxiliar estes alunos,
o Colégio Alfa trouxe psicólo-
gas para falar com os estu-
dantes sobre essas habilidades
e emoções neste momento de
pandemia onde, em um mo-
mento de escuta, os alunos
aprendem a falar e a expres-
sar sentimentos e os profis-
sionais fazem as intervenções
necessárias para orientá-los.

“O sistema remoto para os
adolescentes é muito comple-
xo não apenas pela questão
das aulas em si. Mas no pró-
prio processo no qual o ado-
lescente está vivendo, onde
o emocional é extremamente
abalado, o fato de eles esta-
rem isolados. Adolescência é
convivência. Eles precisam
do contato com os outros,
com os professores, com a es-
cola”, finaliza. (Especial para
O Hoje)

A menos que esse
déficit seja recupe-
rado, cada estudan-
te terá perda de
renda irreparável
ao longo da vida fi-
nanceira

Parte das perdas na aprendizagem poderá ser evitada caso haja medidas que tragam mais engajamento dos estudantes 

Novas doses da Pfizer chegam ao Estado
COVID-19 

Com nova
remessa,
Goiânia segue
vacinando
pessoas a
partir de 57
anos 

Escolas tentam recuperar
perdas com a pandemia
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Mais de 25,28 milhões
de peruanos estão aptos a
participar, ontem (6), da es-
colha do próximo presidente
do Peru. Candidatos mais
votados no primeiro turno,
que ocorreu em 11 de abril,
Pedro Castillo, do partido
Peru Livre, e Keiko fujimori,
do força Popular, disputam
para ver quem sucederá o
atual mandatário, francisco
Sagasti. no primeiro turno,
Castillo obteve 18,9% dos
votos válidos, enquanto Kei-
ko totalizou 13,4%.

Em um comunicado di-
vulgado esta manhã, a Ofi-
cina nacional de Processos
Eleitorais (Onpe) informou
que 25.287.954 eleitores es-
tão inscritos para votar no
país e em uma das 3.440
urnas instaladas no exte-
rior, incluindo o Brasil.

Além do futuro presi-
dente, os peruanos elegerão
dois vice-presidentes para
os próximos cinco anos.
Para tentar impedir aglo-
merações em meio à pan-
demia da covid-19, as au-
toridades adotaram medi-
das como a sugestão de vo-
tação escalonada, recomen-
dando que os eleitores pro-
curem votar nos horários
sugeridos conforme o nú-
mero do documento de
identidade (DnI). Além dis-
so, a sugestão é que, no
país, idosos, grávidas e pes-
soas que integram grupos
de risco da covid-19 procu-
rem votar das 14h às 16h
(horário local).

Mais cedo, o chefe da
Onpe, Piero Corvetto, con-
vocou os peruanos a votar.
“ninguém pode ficar em
casa. Vamos em massa às

urnas”, disse Corvetto, pe-
dindo que os eleitores uti-
lizem duas máscaras, levem
caneta, confirmem antes de
sair de casa o local de vota-
ção e cumpram todos os
protocolos de prevenção,
recomendados por autori-
dades sanitárias, como
manter o distanciamento
social e mãos e objetos hi-
gienizadas com álcool 70°.

O presidente do Jurado
nacional de Elecciones (JnE),
espécie de tribunal eleitoral
peruano, Jorge Luis Salas
Arenas, disse, esta manhã,
não haver risco de fraudes
no pleito. Em uma mensa-
gem dirigida não só aos pe-
ruanos, mas também à co-
munidade internacional,
Arenas garantiu que os ór-
gãos eleitorais “procederão
com a mais estrita impar-
cialidade, respeitando à von-
tade dos cidadãos do país”.
Arenas destacou que a vo-
tação está sendo acompa-
nhada de perto por obser-
vadores internacionais e por
membros de partidos polí-
ticos peruanos. Os dois can-
didatos à presidência tam-
bém declararam que respei-
tarão o resultado das urnas.

A previsão é de que os
primeiros resultados co-
mecem a ser divulgados a
partir das 21h (horário de
Brasília) de hoje. Segundo
a embaixada peruana, no
Brasil há 16.341 peruanos
aptos a votar em uma das
59 mesas eleitorais insta-
ladas em Belo Horizonte;
Brasília; Curitiba; fortale-
za; goiânia; Manaus; Porto
Alegre; Rio Branco; Rio de
Janeiro; Salvador e São
Paulo.   (ABr)

Peruanos voltam às 
urnas para decidir 
futuro presidente

O papa francisco disse on-
tem (6) que ficou magoado com
a descoberta dos restos mortais
de 215 crianças em uma antiga
escola católica para estudantes
indígenas no Canadá e pediu
respeito aos direitos e culturas
dos povos nativos.

no entanto, francisco não
realizou o pedido de desculpas
direto que alguns canadenses
haviam exigido. Há dois dias,
o primeiro-ministro canadense
Justin Trudeau disse que a
Igreja Católica deve assumir a
responsabilidade por seu papel
na administração de muitas
das escolas.

falando aos peregrinos e
turistas na Praça de São Pedro
para sua bênção semanal,
francisco exortou os líderes
religiosos católicos e políticos
canadenses a "cooperar com
determinação" para lançar luz
sobre a descoberta e buscar
reconciliação e cura.

francisco disse que se sen-
tiu próximo "do povo cana-
dense, que ficou traumatizado
com a notícia chocante".

As escolas residenciais ope-
raram entre 1831 e 1996 e

eram administradas por várias
denominações cristãs em nome
do governo. A maioria era di-
rigida pela Igreja Católica.

A descoberta no mês pas-
sado dos restos mortais das
crianças na Kamloops Indian
Residential School, na Co-
lúmbia Britânica, que fechou
em 1978, reabriu velhas fe-
ridas e está alimentando a
indignação no Canadá sobre
a falta de informação e res-

ponsabilidade.
"A triste descoberta aumen-

ta ainda mais a compreensão
da dor e do sofrimento do pas-
sado", disse francisco.

“Estes momentos difíceis
representam um forte lembre-
te para todos nós de nos dis-
tanciarmos do modelo de co-
lonizador... e de caminharmos
lado a lado no diálogo e no
respeito mútuo no reconheci-
mento dos direitos e valores

culturais de todos os filhos e
filhas do Canadá", disse ele.

francisco, que foi eleito
papa 17 anos após o fecha-
mento das últimas escolas,
já se desculpou pelo papel
da Igreja no colonialismo
nas Américas.

Mas ele preferiu pedir des-
culpas diretas ao visitar países
e conversar com os povos nati-
vos. nenhuma visita papal ao
Canadá está programada. (ABr)

Francisco disse que
se sentiu próximo
"do povo canaden-
se, que ficou trau-
matizado com a
notícia chocante"

Papa pede reconciliação e cura sobre
a descoberta da escola do Canadá

Os mexicanos foram às ur-
nas neste ontem (6) para for-
mar uma nova composição
para a Câmara dos Deputados,
além de escolher governadores
e legisladores locais, em uma
decisão vista como um refe-
rendo sobre as políticas e ini-
ciativas do presidente Andrés
Manuel López Obrador para
agitar as instituições do país.

Todas as vagas na Câmara,
15 governos estaduais e mi-
lhares de posições de liderança
locais poderão ser escolhidas
por aproximadamente 93,5 mi-
lhões de eleitores mexicanos.

As eleições foram marcadas
pela pandemia de covid-19 e
pelo andamento do programa
de vacinação, assim como por
registros de violência crimi-
nosa, com a consultoria de Se-
gurança Etellekt dizendo que

91 políticos foram assassinados
neste ciclo eleitoral.

Desde sua chegada ao poder
em 2018 com uma vitória ex-
pressiva, López Obrador ex-
pandiu o papel do Estado no
setor energético e cortou radi-
calmente o custo do governo
para disponibilizar recursos
aos pobres e para seus projetos
prioritários de infraestrutura.

no processo, Obrador des-
gastou o equilíbrio institucional
e criticou frequentemente en-
tidades autônomas, incluindo
o Banco do México, levando
críticos a soar o alarme sobre
uma potencial perigosa cen-
tralização do poder.

Embora alguns eleitores cri-
tiquem seu governo nas áreas
de criação de emprego e com-
bate ao crime, a maioria deles
está mais cética em relação

aos governantes anteriores,
que agora estão na oposição.
López Obrador também se be-
neficiou da campanha de imu-
nização do país.

Pesquisas recentes suge-
rem que seu partido Movi-
mento de Regeneração nacio-
nal (Morena; em espanhol)
pode perder alguns de seus
atuais 253 assentos na Câma-
ra, mas ainda é provável que
retenha a maioria com a ajuda
dos partidos verdes e traba-
lhistas aliados. não haverá
eleições para o Senado.

O apoio reflete em parte o
descontentamento com os par-
tidos mais antigos. Para per-
manecer no topo a longo prazo,
Morena deve melhorar seu
histórico na economia, dizem
funcionários, legisladores e
eleitores. (ABr)

Mexicanos votam em eleições que
definirão agenda de López Obrador

ELEIÇÕES

Todas as vagas na Câmara poderão ser escolhidas por aproximadamente 93,5 mi de mexicanos

Há dois dias, o
primeiro-ministro
canadense Justin
Trudeau disse que a
Igreja Católica deve
assumir a
responsabilidade
por seu papel na
administração de
muitas das escolas



Elysia Cardoso

Localizado no Sul de Minas, Monte
Verde se prepara para 64 dias de muitas
atrações, decorações em Bauer (técnica
de pintura alemã considerada a marca
do distrito) e incentivo ao turismo cons-
ciente. Entre 11 de junho e 15 de agosto,
a vila promoverá três eventos simultâneos:
‘Amor nas Montanhas’, ‘Inverno nas Mon-
tanhas’ e o ‘festival de gastronomia’.

Todos os eventos foram organizados
pela MOVE (Agência de Desenvolvimento
de Monte Verde e Região), em parceria
com a Prefeitura Municipal, com recursos
da Lei de Incentivo ao Turismo. A expec-
tativa é receber cerca de 500 mil turistas
e movimentar R$ 250 milhões na economia
do segundo destino mais acolhedor do
Brasil, segundo ranking anual do site de
hospedagens (Booking.com).

De acordo com Rebecca Wagner, pre-
sidente da MOVE, farão parte da progra-
mação cultural apresentações de cortejo
na Avenida Monte Verde, espetáculos no
Pátio da galeria Suíça, gaita de fole, con-
tação de história, entre outras ações. "Os
restaurantes terão pratos que remetem

ao Dia dos namorados, toda a vila contará
com decorações temáticas, teremos mú-
sicos fazendo serenatas aos casais e até
mesmo um cenário decorado perfeito
para propor alguém em namoro ou em
casamento. Em paralelo ao ‘Amor nas
Montanhas’, damos início à 8ª edição do
‘festival de Inverno’, enquanto o ‘festival
de gastronomia’ ocorrerá no dia 13 de
agosto com as melhores receitas criadas
por nossos estabelecimentos", afirmou.

Turismo consciente
A tríade de eventos nas montanhas

faz parte das ações elaboradas pela MOVE
para estimular a economia local e mitigar
os prejuízos ocorridos durante os fecha-
mentos do turismo, em razão da pandemia
do novo Coronavírus. Monte Verde reto-
mou as atividades econômicas em 17 de
abril, após 31 dias de lockdown, e funciona
com 60% da capacidade de atendimento.

Segundo Wagner, todos os cuidados
serão respeitados para garantir a segu-
rança e bem estar dos turistas. "É impor-
tante ressaltar que respeitamos e seguimos
todos os protocolos indicados pelas auto-
ridades de saúde e obedecemos a todos

os decretos impostos, o que nos levou a
ser reconhecidos como exemplo nacional
de retomada segura pelo Ministério do
Turismo", ressalta Rebecca.

Clima europeu
O distrito está localizado a mais de 1,6

mil metros de altitude, na Serra da Man-
tiqueira, o que contribui para a manu-
tenção da natureza preservada, com lindos
Bosques de Araucária. A temperatura
atinge valores negativos no inverno, prin-
cipalmente em julho, chegando a -10ºC.
fenômenos como geada e até a precipita-
ção de neve podem ocorrer. um cenário
perfeito para uma viagem a dois.

A história dessa charmosa vila também
é romântica. Começou no início da década
de 40 quando Vernergrinberg (grinberg
significa Monte Verde) e sua esposa Emília,
umcasal de imigrantes da Letônia, inicia-
ram a colonização da região através da
compra da fazenda Pico do Selado.

Alguns anos depois, serviços essenciais
como rede elétrica e rede de distribuição
de água foram implementados e a pequena
vila passou a chamar a atenção atraindo
moradores e turistas em busca do bom
clima da região e de mais contato com a
natureza. no final dos anos 80, a estrada
de acesso entre Camanducaia e Monte
Verde foi parcialmente asfaltada, o que
contribuiu para o grande aumento da ati-
vidade turística na vila. 

Atualmente, mesmo sendo distrito,
Monte Verde oferece infraestrutura de
cidade, contando com inúmeras pousadas,
restaurantes, lojas, galerias, serviços es-
senciais (Pronto Socorro, Bancos, Correios,
Delegacia, etc) e estrada de acesso total-
mente asfaltada. A história de Monte
Verde continua sendo escrita junto a mo-
radores e visitantes que prestigiam a re-
gião. (Especial para O Hoje)

SERVIÇO
Evento - 'Amor nas Montanhas', 'Inverno
nas Montanhas' e 'Gastronomia nas Mon-
tanhas'
Quando: 11 de junho a 15 de agosto
Programação: instagram(monteverde) e
site (monteverde.org.br/)

Monte Verde, adepta do turismo consciente oferecerá 
três eventos simultâneos e espera 500 mil turistas 
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Vislumbre entre 
as montanhas 

A história dessa
charmosa vila também
é romântica. Começou
no início da década de
40 quando
VernerGrinberg
(Grinberg significa
Monte Verde) e sua
esposa Emília, umcasal
de imigrantes da
Letônia, iniciaram a
colonização da região
através da compra da
Fazenda Pico do Selado
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Malhação - sonhos
Alan salva duca, mas sofre

um acidente. nat ouve Hei-
deguer ser avisado sobre o
acidente de Alan e se deses-
pera. lobão abandona o carro
na estrada. Alan tenta entre-
gar o pendrive com o dossiê
para duca. dalva conta para
Karina e Bianca o que acon-
teceu com seus netos. Alan
não resiste aos ferimentos.
Marcelo decide ir à Aquazen
durante a noite. Cobra ques-
tiona Heideguer sobre a mor-
te de Alan.

Gênesis
leora e omar se preparam

para fugir. Abraão disfarça
diante de sara. ismael beija
nubia. no palácio, gate se
paralisa ao ver najla. Abraão
segue para o monte onde fará
o sacrifício. Massá se preocu-
pa com a viagem do pai e fi-
lho. Prestes a cumprir a ordem
do senhor, Abraão é agraciado
com a presença do anjo ga-
briel. dez anos se passam e
sara se despede de seu filho.
Abraão tenta dar o melhor
destino para sara.

a vida da Gente 
Júlia pede para morar com

Manuela. lorena exige que
laudelino conte sobre sua
doença para iná. Celina fica
tensa com a possibilidade de
estar grávida. Manuela avisa
a rodrigo que se mudará para
Florianópolis. Cris compra um
terno novo para Matias. Cícero
resolve dar uma oportunidade
para renato e Alice fica ra-
diante. rodrigo fala para Ana
que Manuela pretende se mu-
dar para Florianópolis. lorena
reclama com Matias. 

Triunfo do amor
João Paulo vai até a casa

de Bernarda e a encontra in-
consciente e imediatamente
chama uma ambulância. He-
riberto informa Vitoria que
surgiu uma emergência na
casa de Bernarda e ela deve
ir ao hospital. Maria escuta e
pergunta a Max se ela deve
ir, já que ela é sua avó. gui-
lherme e Helena se entregam
à paixão. João Paulo procura
o padre Jerônimo para lhe di-
zer que sua mãe está hospi-
talizada por envenenamento.

império
Maria Marta e José Pedro

não aceitam a decisão de José
Alfredo de empregar João lu-
cas. Beatriz conversa com
Cláudio. Xana muda o visual
de ismael. José Alfredo manda
João lucas dividir a sala com
José Pedro. Vicente se anima
ao ficar à frente do restau-
rante de enrico. Cora perturba
Cristina para saber da con-
versa entre ela e José Alfredo.
téo lê nos jornais a notícia
sobre o emprego de ismael e
fica furioso.

RESUMO
t

de noVelAs

Promessa 
da música
nacional
O cantor e compositor Luke Dia-
mante lança seu mais novo single
‘Festa Clandestina’

Lanna Oliveira

O cantor e compositor
Luke Diamante, uma das
promessas do novo funk
pop nacional, lança seu
mais novo single ‘festa
Clandestina’. Produzida e
escrita por C.Z e Luke, a
obra traz uma letra rica e
elegante, não pecando pelo
excesso. Já o instrumental
faz uma síntese perfeita
de jazz, hip hop e funk ca-
rioca, nos transportando
para um ambiente sensual,
moderno e fino.Dono de
uma voz vibrante, Diaman-
te carrega a influência dos
maiores ícones da música
pop mundial, como Mi-
chael Jackson, The Weeknd
e Justin Timberlake, além
de fortes influências na-
cionais, como Ana Caroli-
na, Djavan e Seu Jorge. 

A interpretação de Luke
passa propriedade no as-
sunto, lúcido e irretocável
tecnicamente, ele provoca
nossa imaginação e nos faz
viajar pela canção. ‘festa
Clandestina’ é um convite
para a exploração dos de-
sejos carnais e a libertação
dos instintos mais profun-
dos que vivem em nós. Ela
também convida para uma
noite hedonista, filosofia
grega onde o prazer é o
bem supremo.O primeiro
trabalho de Luke Diamante
foi a faixa ‘Maracujá’, lan-
çada no final de 2020. O
single viralizou no Spotify
e já conta com mais de 1
milhão de plays apenas
nesta plataforma, além de
ter entrado na playlist ‘As
50 virais do Brasil’.

Sobre este sucesso, Luke
conta que “‘Maracujá' é uma

música muito especial pra
mim, mas não esperava que
fosse alcançar números tão
expressivos e fiquei muito
contente com essa conquis-
ta!", e completa: " Agora,
no entanto, me preparo
para entregar ao público
uma outra face de Luke Dia-
mante, mais noturna, afas-
tando a imagem romântica
criada em 'Maracujá'. A
ideia de 'festa Clandestina'
é apresentar os dois lados
que todos temos em nós, o
sensível, romântico e doce,
e o sexual, intenso e provo-
cador", finaliza.A faixa vem
acompanhada de um vídeo
clipe sensual filmado no
MoshStudios, em São Paulo
e dirigido por C.Z e guilher-
me Cardoso, que já está dis-
ponível no canal oficial da
nostradamus Entreteni-
mento no YouTube.

Luke Diamante iniciou
sua carreira musical em
parceria com o produtor e
compositor C.Z no ano de
2020, lançado pelo selo in-
dependente nostradamus
Entretenimento. Dono de
uma voz vibrante, Diaman-
te carrega a influência dos
maiores ícones da música
pop mundial, como Mi-
chael Jackson, The Weeknd
e Justin Timberlake; além
de fortes influências na-
cionais, como Ana Caroli-
na, Ivete Sangalo e Seu Jor-
ge. Ele chega com compo-
sições contagiantes e dan-
çantes, flertando com o que
há de melhor na música
Pop e funk nacional. Seus
primeiros lançamentos
foram medleys em 3 lín-
guas diferentes. (Lanna
Oliveira é estagiária do
jornal O Hoje)

Luke Diamante iniciou sua carreira musical em 2020 A coluna Estillo voltará a ser publicada neste espaço logo que atravessada a Pandemia do Coronavírus. 

NOTA AO LEITOR
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Uma família italiana
se muda para o

Brasil, a partir daí se
desenrola o enredo

do sétimo livro da
escritora paulista
Raphaela Barreto

LIVRARIA
t

Tataraneta de italianos, a
escritora Raphaela Barreto
desenhou a história da jovem
Antonieta, a nita, e a saga
da família de emigrantes ba-
seada nas memórias trazidas
pela avó. Italiana remonta
ao século XIX, período em
que muitos italianos parti-
ram para o Brasil em busca
de oportunidades, atraídos
pelos convites estampados
em cartazes e panfletos.

Com as condições de vida
precárias na Itália – e um
quarto filho a caminho –, a
família decide então embar-
car rumo ao Brasil para tra-
balhar nas plantações de
café. Partindo do porto de
gênova, o destino era Ribei-
rão Preto. uma viagem de
29 dias que, para a primo-
gênita nita, representaria
um marco não apenas por
deixar sua terra natal.  

“Luca tinha problemas em
falar “nita”, mas eu gostava
do jeito que senhorita soava
em seus lábios. Tinha um
som diferente em sua boca,
como se fosse mais carinhoso
do que apenas formalidades...
E isso poderia ser mais um
passo para bagunçar a minha
vida.”(Italiana, p. 25)

Com o passar dos dias,
nita se aproximava cada vez
mais de Luca, um dos ami-
gos que fez a bordo do navio.
Prestes a completar 16 anos,
a jovem estava encantada
pelo belo rapaz, um cava-
lheiro nato que se tornou a
melhor companhia para con-
versas e passeios, sem medir
esforços para conquistar o
coração da italiana.

O romance promissor
cede lugar às incertezas so-
bre o que aconteceria após
o desembarque no Brasil: se
permaneceriam ou não jun-

tos. O enredo potencializa
as angústias dos protagonis-
tas quando um terceiro com-
ponente entra em cena: um
casamento arranjado pelo
pai de nita. Ela irá honrar o
desejo de sua família ou se-
guir seu coração?

Inspirado em fatos reais,
Italiana diferencia-se como
um dos raros romances de
época ambientados em solo
nacional. Cenário perfeito
para uma história de amor
que atravessa continentes
para encontrar seu desfecho
em meio às fazendas cafeeiras
e ao processo de industriali-

zação do país, protagonizado
pelos colonizadores europeus.

A autora
Raphaela Barreto é do in-

terior de São Paulo e come-
çou a escrever ainda jovem.
Com 13 anos já deixava a
imaginação solta em seu blog
pessoal que mantém ativo
até hoje. Em 2018 escreveu
seu primeiro romance e, des-
de então, não parou mais.
Ela é apaixonada por livros,
cinema, pipoca e gatos. Sua
maior inspiração é o coti-
diano e as histórias encon-
tradas em sorrisos pela rua.

Romance de época
Inspirado nas histórias de emigrantes italianos que se mudaram
para o Brasil no século XIX, enredo de ‘Italiana’ retrata a saga
da família da jovem Nita em meio a descoberta do amor
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Maysa marcou a Bossa
nova com a sua voz rouca e
única. Cantora, compositora
e atriz, ela completaria 85
anos, neste domingo, dia 6,
se estivesse viva. Para ho-
menagear essa intérprete
talentosa da música brasi-
leira, o Escritório Central de
Arrecadação e distribuição
(Ecad), dono de um dos
maiores bancos de dados da
América Latina, fez um le-
vantamento das músicas
gravadas por ela mais toca-
das nos últimos anos.

Maysa tem 289 gravações
cadastradas no banco de da-
dos do Ecad. De todas, a
mais tocada no Brasil nos
últimos cinco anos foi ‘Ouça’,
canção lançada há 64 anos,
de sua autoria, e que fez
parte do álbum que levava
o seu nome. no top 3 deste
ranking, também aparecem
‘Alguém me disse’, de autoria

de Jair Amorim e Evaldo
gouveia, e a famosa ‘Meu
mundo caiu’, de Maysa.

Maysa figueira Monjar-
dim Matarazzo nasceu no
Rio de Janeiro, no dia 6 de
junho de 1936. foi uma ar-
tista que compôs 33 músicas
e gostava de cantar o drama
das "dores de amor”, a soli-

dão, a saudade. Ela faleceu
aos 40 anos, no dia 22 de ja-
neiro de 1977, em um aci-
dente de carro, na ponte Rio-
niterói, no Rio de Janeiro.

Os herdeiros de Maysa
continuam recebendo os di-
reitos autorais pela execução
pública de suas músicas. Esse
pagamento é assegurado por

70 anos após a morte do autor
(ou do último autor, em caso
de parcerias), conforme de-
termina a lei do direito auto-
ral (9.610/98) no Brasil. nos
últimos cinco anos, a maior
parte de seus rendimentos
em direitos autorais foi pro-
veniente dos segmentos de
Shows, TVs e Rádios, que cor-
respondem a mais de 80%
do que foi destinado a ela. 

Ranking das músicas gra-
vadas por Maysa mais toca-
das nos últimos cinco anos
nos principais segmentos de
execução pública (Rádios, So-
norização Ambiental, Casas
de festa e Diversão, Carnaval
e festa Junina) são: ‘Ouça’,
‘Alguém me disse’, ‘Meu
mundo caiu’, ‘Hino ao amor’,
‘O barquinho’, ‘Besamemu-
cho’, ‘franqueza’, ‘ne me
quittepas’, ‘Eu sei que vou
te amar’, ‘Bom dia tristeza’,
‘Raízes’ e ‘A felicidade’.

Maysa: ‘Ouça’, canção mais tocada

Tricampeão mundial
o convidado ‘sem Cen-

sura’ desta segunda (7) é
o ex-automobilista, empre-
sário e piloto tricampeão
mundial de Fórmula 1, nel-
son Piquet. ele conversa
ao vivo com a apresenta-
dora Marina Machado so-
bre as conquistas no auto-
mobilismo mundial e tam-
bém fora das pistas, além
das vitórias como empre-
sário bem-sucedido. o pro-
grama vai ao ar às 21h30,
na tV Brasil. nelson Piquet
souto Maior nasceu no rio
de Janeiro em 17 de agosto
de 1952, mas passou a
maior parte de sua infância
e adolescência em Brasília,
onde reside atualmente.
Começou a carreira auto-
mobilística no kart aos 14
anos. nessa categoria foi
campeão brasileiro em
1971 e 1972. Quando: se-
gunda-feira (7). onde: tV
Brasil. Horário: 21h30.

Mulheres e audiovisual
o Cabíria Prêmio de ro-

teiro e o Cabíria Festival –
Mulheres & Audiovisual, ini-
ciativas destinadas a celebrar
e incentivar o protagonismo
de mulheres no audiovisual,

em parceria com o instituto
dona de si, promovem uma
masterclass gratuita com a
atriz e empreendedora so-
cial suzana Pires nesta se-
gunda-feira (7), às 18h, no
facebook do festival (face-
book.com/cabiriafestival).
Com o tema ‘design de Per-
sonagem’, o evento é parte
da série de encontros que
estão sendo realizados para
divulgar as inscrições da sex-
ta edição do Cabíria Prêmio
de roteiro que se encerram
dia 15 de junho. Quando:

segunda-feira (7). onde: fa-
cebook.com/cabiriafestival.
Horário: 18h.

Meio ambiente e 
urbanismo

A Prefeitura de Pirenó-
polis, por meio da secretaria
Municipal de Meio Ambien-
te e urbanismo (sMMAu),
vai realizar entre hoje (7) e
11 de junho uma série de
ações em comemoração à
semana do Meio Ambiente.
o secretário explicou que,
durante toda a semana, os

interessados em receber as
plantas podem fazer a reti-
rada na sede da sMMAu,
na rua nova esquina com
Joaquim Alves (antigo pré-
dio da assistência social).
Quando: segunda-feira (7).
onde: @prefeituradepire-
nopolisgo. 

Mercado financeiro
A eXprealty, real estate

tech norte americana sub-
sidiária da eXpWorld Hol-
dings (nAsdAQ:eXPi) pro-
move nesta segunda-feira
(7) um webinar gratuito em
inglês com tradução simul-
tânea para ensinar como
criar mais riqueza no mer-
cado financeiro brasileiro.
o evento traz a mediação
do ernani Assim, Menaging-
director da eXp e dois gran-
des speakers do planeja-
mento financeiro: Alexander
'Zanda' rosa e sharon lech-
ter, respectivamente corre-
tor de imóveis da eXp nos
euA e investidor imobiliário
e ela é a autora do livro ‘só
É Pobre Quem Quer’ e co-
autora do best-seller ‘Pai
rico, Pai Pobre’. Quando:
segunda-feira (7). onde:
materiais.expglobalbrasil.co
m . b r / w e b i n a r - s h a ro n -
lechter. Horário: 18h.

Tricampeão Nelson Piquet está no ‘Sem Censura’ hoje (7)

Maysa foi uma das cantoras que marcaram gerações

AGENDA
t

CulturAl HORÓSCOPO
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Larissa Manoela lança pró-
pria operadora de celular
aos 20 anos e explica em-
preendimento

em entrevista ao colunista
léo dias, do 'Metrópoles', la-
rissa Manoela comentou a
decisão de criar sua própria
operadora de telefone. "em-
preender sempre esteve nos
meus planos e, como quase
tudo na minha vida, essa von-
tade nasceu bem cedo. o mer-
cado de telefonia está em ex-
pansão. Cada vez mais usa-
mos o celular para diferentes
funções, em quase tudo! Pude
conhecer uma vertente muito
interessante do negócio, que
oferece ao público vantagens
que as pessoas sentirão no
próprio bolso", disse ela, que
vive em apartamento no rio.
(rahabe Barros, Purepeople)

Juliette Freire ensaia can-
ção com Gilberto Gil 

Juliette Freire deu um baita
presente aos fãs, no sábado
(5). A campeã do 'Big Brother
Brasil 21', da tV globo, apa-
receu em vídeos espalhados
na web ensaiando a canção
'esperando na Janela', ao lado
de gilberto gil. Voando alto,
Juliette saiu do reality com
muitos cantores envolvidos

com sua voz. ela recebeu con-
vites de gravadoras e artistas
renomados como luan san-
tana, Chico César e agora gil-
berto gil. Com luan, ela ne-
gou convite para ser a More-
na em seu videoclipe. Hos-
pedada na casa de Anitta, Ju-
liette se prepara para se lan-
çar como cantora. (Andréia
takano, ofuxico)

Thaila ayala se explica so-
bre polêmica envolvendo
cidade natal 

thaila Ayala voltou às re-
des sociais para esclarecer
um mal-entendido depois
que ela falou um pouco mais
de sua infância em Presidente
Prudente, cidade interiorana
do oeste Paulista. na ocasião,
thaila respondia perguntas
feitas a partir de uma ferra-
menta do instagram e se de-
parou com uma pessoa cu-
riosa, querendo saber se ela
já havia brigada na rua. "Cres-
ci num lugar muito pobre e
muito violento, então sim...
nunca gostei de briga, hoje
tenho pavor, mas nessa épo-
ca era ou ia pra cima ou apa-
nhava", disse, relatando al-
guns exemplos complicados
da criação no bairro da cida-
de. (Flávia Ávila, ofuxico)

CELEBRIDADES

A fila andou, mesmo!
Após o término do rela-
cionamento e noivado de
12 anos com Jade Maga-
lhães, em outubro de
2020, parece que Luan
Santana seguiu a vida e
está tentando um novo
romance com a modelo
natália Barulich, a ‘mo-
rena’ escolhida para seu

novo clipe após a recusa
de Juliette. Segundo a co-
luna de Léo Dias no Portal
Metrópoles, o cantor e na-
tália teriam viajado para
a praia de Trancoso, Ba-
hia, e estariam curtindo
um passeio romântico
juntos para se conhece-
rem melhor. (Larissa Ma-
riano, Ofuxico)

Luan Santana pode estar
vivendo romance com modelo 

ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

neste dia, saturno impõe aos
arianos a necessidade de repen-
sar atitudes em relação ao pre-
sente-futuro. Como estão os pla-
nos para o futuro? estão pou-
pando seus recursos financeiros?
estão desenvolvendo algum pro-
jeto a longo prazo? o futuro se
faz no agora.

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

saturno impõe aos taurinos,
hoje, a necessidade de repensar
atitudes, principalmente em re-
lação ao mundo e à carreira. ou
seja: os taurinos estão deixando
sua marca? Buscando se melho-
rar, aprimorar seus conhecimen-
tos e técnicas para não apenas
se tornar melhores.

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

saturno impõe aos geminianos,
neste dia, a necessidade de re-
pensar suas verdades e suas es-
colhas. Pode ser difícil não conse-
guir ver um caminho externo hoje
e se sentir perdido. Mas o desafio
é justamente encontrar um novo
caminho de dentro para fora.

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

saturno impõe aos canceria-
nos, neste dia, a necessidade
de sair da correria e da ansie-
dade. Hoje o desafio é encarar
as mudanças que estão sendo
trazidas pela vida com coragem
e persistência. não é hora de
desistir, apenas é preciso ter
calma e resiliência.

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

saturno impõe aos leoninos
a necessidade de repensar sua
carreira e suas parcerias. Pode
ser um momento de renovar os
objetivos a serem conquistados
e realizá-los; pode ser o momen-
to de ter aquela conversa séria
e definitiva nas relações amoro-
sas ou, ainda, de alinhar expec-
tativas e realidades.

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

saturno impõe aos virginia-
nos a necessidade de repensar
sua rotina, sua vida como um
todo, sua evolução, o fluir da
vida. Pode dar aquela sensação
de que as coisas estão monóto-
nas ou paradas… ou pode ser o
oposto, e a vontade é de des-
cansar, cuidar mais da saúde.

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

saturno impõe aos librianos
a necessidade de confiar mais
no processo. o momento convida
os librianos a saírem dos radica-
lismos e da dificuldade de ter o
equilíbrio. sabemos que esses
dias não estão fáceis, mas é aque-
le dia em que a vida te chama a
sorrir, se alegrar e ser grato.

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

saturno impõe aos escorpia-
nos a necessidade de amar e de,
nesse amor, equilibrar os pratos
sem deixar cair nenhum. É um
dia cheio de atividade e com um
punhado de cansaço, mas que
vale a pena, pois tudo que estão
fazendo é para ver aqueles que
amam com sorriso no rosto.

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

saturno impõe aos sagitaria-
nos a necessidade de buscar se
concentrarem, manterem o foco
e abandonarem qualquer busca
desenfreada por conteúdo e co-
nhecimento. Comecem a praticar
o que já sabem. É dia de pôr em
prática, de calar. É dia de pôr a
mão na massa.

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

saturno impõe aos capricor-
nianos a necessidade de sair da
rigidez, das normas, do excesso
de críticas, além de trazer a pos-
sibilidade de relaxar mais e de se
divertir, buscando encontrar no
lazer e, no ócio, a criatividade.
Que tal aceitar esse convite e dar
uma pausa em tanto trabalho.

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

saturno impõe aos aquaria-
nos hoje a necessidade de reno-
var as emoções, liberando coisas
passadas e velhas e sacudindo
a poeira. Para isso, eles estão
sendo convidados a renovar as
energias do ambiente, que pode
ser a casa, o trabalho ou o local
ao qual mais sente pertencer.

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

saturno impõe aos piscianos
a necessidade de mergulhar pro-
fundamente nos problemas e
resolver um a um sem pressa
nenhuma. tomem cuidado com
os medos e a necessidade de
fugir deles, em vez de encará-
los. os problemas não necessa-
riamente estão no exterior.
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Lanna Oliveira

Vivendo no meio musical
desde que nasceu, gaab car-
rega em seu DnA o talento
para música. Ele que já pas-
sou pelo estágio de composi-
ção, coleciona sucessos nas
vozes de outros cantores. Des-
de 2013 ele tomou posse de
suas letras e se lançou como
cantor, agora mais uma vez
ele apresenta um novo single.
nesta ocasião, ele aposta em
um mix de forró e sofrência
em ‘Para’, música em parce-
ria com Vitor fernandes. Dis-
tribuída pela Som Livre, ela
já está disponível em todas

as plataformas de áudio e
marca primeira colaboração
entre os artistas.

Que gaab tem se mostrado
um dos artistas mais versáteis
da nova geração do cenário
musical, todo mundo sabe.
Após lançar pela Som Livre
seu mais recente álbum ‘Hora
do Show’, no qual passeou en-
tre diversos gêneros musicais
como R&B, pop, rap, soul, funk
e pagode, o cantor se aventura
no terreno do forró em seu
novo single ‘Para’, que conta
ainda com a participação es-
pecial de Vitor fernandes. A
faixa chegou nas plataformas
digitais na última sexta-feira
(5) e já conta com boas críticas
por parte do público.

A parceria entre gaab e
Vitor fernandes, dois jovens
expoentes da música brasilei-
ra, não poderia dar mais certo.
Se por um lado gaab está no
meio musical desde a sua ado-
lescência e em pouco tempo
de carreira vem acumulando

uma respeitosa lista de hits,
fernandes é considerado um
dos responsáveis pelo cresci-
mento de uma das novas ver-
tentes do forró, opiseiro, e
acumula mais de 5,3 milhões
de ouvintes mensais no Spo-
tify. O clima de harmonia e
camaradagem entre os artistas
fica evidente também no clipe
da faixa.

Com trechos como "então
para de querer se enganar /
sei que foge que é pra não se
machucar / dá uma chance
pra mim / sei que você tá afim
/ sei que quer sentir meu sabor
/ para de brincar com o nosso
amor", a canção conta a his-
tória de uma pessoa que pede
uma chance ao alvo de seu
interesse romântico e insiste
que o outro lado pare de ten-
tar se enganar e aposte no
amor entre os dois. Em um
mix de sonoridades dançante
e letra romântica, ‘Para’ pro-
mete ser um novo hit na car-
reira de ambos.

EsTrEias

Invocação do Mal 3: A Ordem
do Demônio (the Conjuring:
the devil Made Me do it, 2021,
euA). duração: 1h52min. dire-
ção: Michael Chaves. elenco:
Patrick Wilson, Vera Farmiga,
ruairi o'Connor. gênero: ter-
ror. invocação do Mal 3: A or-
dem do demônio revela uma
história assustadora de terror,
assassinato e um desconhecido
mal que chocou até os expe-
rientes investigadores de ati-
vidades paranormais ed (Pa-
trick Wilson) e lorraine Warren
(Vera Farmiga). um dos casos
mais sensacionais de seus ar-
quivos, começa com uma luta
pela alma de um garoto, depois
os leva para além de tudo o
que já haviam visto antes, para
marcar a primeira vez na his-
tória dos estados unidos que
um suspeito de assassinato
alega ter tido uma possessão
demoníaca como defesa. Ci-
neflix Aparecida: 14h30, 14h50,
16h55, 17h15, 19h20, 19h40.

EM CarTaZ

Godzilla vs Kong (god Vs King,
2021, euA). duração: 1h54min.
direção: Adam Wingard. elenco:
Kyle Chandler, Millie Bobby
Brown, Alexander skarsgård.
gênero: Ação, aventura, ficção
científica. no primeiro crossover
do MonstroVerso, Kong e seus
protetores embarcam em uma
jornada perigosa para encon-
trar seu verdadeiro lar. entre-
tanto, tudo sai do controle
quando um godzilla enfurecido,
começa a deixar um rastro de
destruição pelo planeta. esse
combate épico entre os dois ti-
tãs, instigado por forças ocultas,
é apenas o começo do mistério
que jaz no núcleo da terra. será
que o mundo sobreviverá ao
duelo de monstros? Cineflix
Aparecida: 14h40, 17h05, 19h30.

Rogai por Nós (the unholy,
2021, euA). duração: 1h39min.

direção: evan spiliotopoulos.
elenco: Jeffrey dean Morgan,
Cary elwes, William sadler. gê-
nero: terror. rogai por nós
conta a história de Alice, uma
jovem com deficiência auditiva
que, após uma suposta visita
da Virgem Maria, é inexplica-
velmente capaz de ouvir, falar
e curar os enfermos. À medida
que a notícia se espalha e pes-
soas de perto e de longe se
reúnem para testemunhar seus
milagres, um jornalista deca-
dente (Jeffrey dean Morgan),
que espera reviver sua carreira,
visita a pequena cidade da
nova inglaterra para investigar
o fenômeno. Quando eventos
terríveis começam a acontecer
por toda parte, ele começa a
questionar se esses fenômenos
são obras da Virgem Maria ou
algo muito mais sinistro. Ci-
neflix Aparecida: 19h50.

Mortal Kombat (Mortal Kom-
bat, 2021, euA). duração:
1h50min. direção: simon
McQuoid. elenco: lewis tan,

Jessica Mcnamee, Josh lawson.
gênero: Ação, artes marciais.
em Mortal Kombat, shang
tsung, imperador da exoterra,
envia seu melhor guerreiro,
sub-Zero, para assassinar o
jovem Cole Young. temendo
pela segurança da família, Cole
vai em busca de sonya Blade
seguindo a indicação de Jax,
um major das Forças especiais,
que tem a mesma estranha
marca de dragão com a qual
Cole nasceu. logo, ele se vê
no templo do lorde raiden,
um deus Ancião e guardião
do Plano terreno, que abriga
todos que possuem a marca.
no templo, ele treina com os
experientes guerreiros liu
Kang, Kung lao e Kano, en-
quanto se prepara para lutar
contra os inimigos da exoterra
em uma batalha pelo universo.
será que Cole irá longe o sufi-
ciente para desbloquear sua
arcana - o imenso poder da
sua alma - a tempo de salvar
não apenas a família, mas in-
terromper os planos de shang

tsung de uma vez por todas?
Cineflix Aparecida: 17h30.

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

Gaab canta a mú-
sica ‘Para’ ao lado
de Vitor Fernandes,
revelação do forró
e piseiro

Seu trabalho pode ser conferido em seu canal no Youtube

tCINEMA

Unindo ritmos

Filme
'Invocação 
do Mal 3: A
Ordem do
Demônio'
revela uma
história
assustadora 
de terror

Cantor, compositor e ex-
celente músico, gaab é um
dos nomes mais promissores
do atual cenário musical. A
suavidade e extensão de sua
voz em um pop moderno, com
uma sonoridade que mistura
diversos elementos, são refle-
xos de um artista versátil que
está imerso no universo mu-
sical desde que nasceu. O pau-
lista de 23 anos é filho de Ro-
driguinho, ex-vocalista do gru-

po Travessos, e viu que levava
jeito para a coisa ao conquis-
tar a aprovação do cantor
Thiaguinho, algumas de suas
composições podem ser vistas
no álbum ‘Hey Mundo’ (2015).

Tudo aconteceu quando
ele tinha apenas 16 anos, e já
foi consagrado por hits como
‘Intenção’, parceria com Ma-
rília Mendonça e ‘Tem Café’,
ao lado do MC Hariel, ambos
com mais de 200 milhões de

visualizações no YouTube
cada, o cantor também acu-
mula os sucessos ‘Cuidado’,
com mais de 160 milhões de
views e ‘não volto atrás’, par-
ceria ao lado de Dilsinho. Seu
mais recente trabalho foi o
álbum ‘Hora do Show’, com
12 faixas e participações es-
peciais de nomes como fer-
rugem, Luccas Carlos,
L7nnon, Azzy, MC Don Juan,
Cabal e Dfideliz.

Gaab, ascensão da música



Estudar no
exterior
envolve uma
série de
medidas e
cuidados que
devem ser
observadas

Intercâmbio é uma viagem
na qual o foco principal de
quem embarca é adquirir co-
nhecimentos interculturais
através de experiências em ou-
tro país. Essa experiência pode
ser principalmente através de
um curso ou um trabalho no
exterior. fazer um intercâmbio
e vivenciar experiências cul-
turas diferentes é, hoje, um
dos sonhos da maioria dos jo-
vens. Mas, antes de entrar no
avião e voar rumo ao sonho, é
preciso pesquisar e planejar
bastante. Existem muitas ra-
zões para fazer um intercâm-
bio para o exterior: aprender
uma nova língua, conhecer
pessoas novas, novas maneiras
de viver, aprender a “se virar”
sozinho, viver experiências in-
tensas ou até mesmo esquecer
um amor perdido. Todos esses
objetivos acabam nos trans-
formando, nos dando novos
aprendizados de vida. São ex-
periências, às vezes árduas, às
vezes simples, mas que sempre
tem algo a ensinar. 

De fato, estudar no exte-
rior sempre envolve uma mu-
dança, uma transformação.
É necessário o intercambista
se envolver, senão não é in-
tercâmbio. fazer intercâmbio
é sair das estradas normal-
mente percorridas, é a expe-
riência de ir além do que se
vê agora. O intercâmbio pode

ser uma abertura de horizon-
tes, uma ponte para fazer no-
vas amizades, conhecer novas
culturas, estilos de vidas, re-
ver valores, aprender sobre
respeito mútuo entre as dife-
rentes nações do mundo.

Marcelo ferreira Carvalho
é diretor e proprietário da fran-
quia CI Intercâmbio e Viagem
aqui em goiânia, o mesmo ex-
plicou que fazer um intercâm-
bio é acreditar na transforma-
ção para algo melhor. “Tenho
CI por pura paixão. nos últimos
8 anos, após transformar meu
modo de ver o mundo ao viajar

por mais de 20 países, entendi
a importância que esse tipo de
experiência tem na vida das
pessoas! Meu objetivo é con-
seguir mostrar o como o mun-
do pode ensinar simplesmente
com o envolvimento cultural
entre os países e povos. Tudo
isso abre-nos uma oportuni-
dade de diminuir guerras,
aprender a conviver com as
diferenças, evoluir pessoalmen-
te e profissionalmente, sair da
zona de conforto e transformar
nosso modo de enxergar a vida.
Hoje, trabalhando com inter-
câmbio, consigo realizar não

só os meus sonhos, mas tam-
bém o de inúmeros clientes e
amigos que já tiveram e ainda
terão suas vidas transformadas
por toda a experiência de cres-
cimento que nossos programas
têm a oferecer. não me vejo
fazendo outra coisa! A minha
busca será apenas aperfeiçoar
dia a dia todo meu conheci-
mento e experiência sobre o
assunto, para entregar, cada
vez mais, um serviço de exce-
lência que garanta o melhor
suporte possível a aqueles que
buscam aprender com o mun-
do“, afirmou. 

Além de programas mais
longos, de seis meses em dian-
te, hoje o mercado oferece cur-
sos intensivos que duram a
partir de duas semanas, para
caber nas férias até dos exe-
cutivos mais ocupados. Além
do mais, idade não é mais des-
culpa. Hoje, as empresas ofe-
recem até opções em que se
pode viajar com toda a família.
não há regra, sobre quanto
tempo é ideal para se estudar
um idioma, no entanto, por
uma questão de adaptação, os
cursos curtos são interessantes
para quem já tem um certo
conhecimento do idioma, já
que a imersão se dá muito
mais rápido nesses casos. Den-
tro do amplo catálogo, existem
opções já a partir dos 7 anos
de idade, e não há idade má-
xima. Com um bom planeja-
mento e com a ajuda de espe-

cialistas para encontrar a op-
ção ideal dentre tantas possi-
bilidades, todos podem fazer. 

“A imersão cultural é uma
das melhores maneiras de
aprender um novo idioma.
Isso é algo indispensável prin-
cipalmente para quem deseja
adquirir fluência na língua
estrangeira de maneira mais
rápida e completa. nesse mo-
mento, um intercâmbio se
torna um ponto-chave para
que o aprendizado do idio-
ma se dê de maneira correta,
e não existe uma idade cor-
reta para transformar esse
sonho em realidade”, explica
o proprietário. 

na hora de planejar a so-
nhada viagem, antes mesmo
de considerar suas opções é
importante ser honesto. Isso
é fundamental, especialmente
se a intenção for permanecer
por um período longo, para
não se arrepender depois.
Vale pesquisar na internet,
conversar com quem já mo-
rou e estudou lá. O impor-
tante é ter bem claro que tipo
de experiência quer viver. In-
forme-se sobre a sua institui-
ção de ensino e sobre hábitos
e particularidades do país.

Com respostas iniciais
para essas perguntas fica
mais fácil começar a procurar
por programas de intercâm-
bio, seja em agências de in-
tercâmbio ou em programas
de bolsas de estudos.
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Negócios

Estudar fora é uma
experiência de en-
riquecimento cul-
tural, profissional e
pessoal

Fazer intercâmbio 
é ir além do conhecido








