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Goiás apresenta 
volante que promete
empenho por clube
Rezende é oficialmente apresen-
tado em clube esmeraldino, falou
sobre passagem por Azuriz, suas
características e disputa pela po-
sição. Ele chega empresado até o
final da temporada. Esportes 8

Vila Volta com
sentimento positivo
após empate
Apesar de não ter conseguido
conquistar a vitória diante do
Avaí, último no domingo (6), o
técnico vilanovense, Wagner
Lopes, aprovou a garra e a en-
trega de seus atletas diante do
Leão. Agora, o Tigre foca na
Copa do Brasil.
Esportes 7

Demanda cai e
economia segue
em marcha ré
Desorganização provocada pela
pandemia e irresponsabilidade
do Governo Federal afetou re-
sultados do 1º trimestre deste
ano. Crescimento registrado foi
inflado pela acumulação de es-
toques e questões técnicas rela-
tivas a ajustes sazonais.
Economia 4

Câmara de Goiânia trava inclusão
de MEIs no Auxílio Emergencial
O pacote de medidas econômicas que visa
favorecer pessoas físicas e jurídicas afe-
tadas pela pandemia da Covid-19 em
Goiânia, anunciado pela prefeitura da ca-
pital em maio, sequer começou a ser ana-
lisado pelos vereadores na Câmara Mu-

nicipal. Os projetos foram encaminhados
pelo Executivo no dia 12 de maio, ou seja,
há quase um mês foram remetidos à Co-
missão de Constituição, Justiça e Redação
(CCJ), mas ainda aguarda parecer da Pro-
curadoria da Câmara, segundo o sistema

de acompanhamento de projetos da Casa.
Quatro projetos integram o pacote eco-
nômico; Refinanciamento de Créditos Tri-
butários, Fiscais e Não Tributários, redu-
ção do ISSQN, flexibilização do Renda
Família e a redução do ISTI. Política 5

Meio Ambiente é expressão
de um desígnio de amor e

de verdade

MArCeLO CHAVes

Opinião 3

Covid-19: como
democratizar acesso à

eCMO para salvar vidas?

AnA LuizA VALLe 

Opinião 3

Jota Eu
rípedes

BRT pode derrubar mais
de 100 árvores na Goiás

O pedido para a retirada dos espécimes ocorreu pela necessi-
dade da construção de três estações de embarque e desem-
barque e seis plataformas do BRT. 106 espécies estão marcadas
para serem retiradas para a conclusão da obra. Cidades 9

Alego vota
mudanças 
na Saneago
Adequação da Saneago ao novo
marco legal do sanemanto básico
será apreciada hoje no Legislativo.
Política 5

4 mil idosos não
tomaram a 2ª
dose contra Covid
Falta de retorno de idosos para
aplicação da 2ª dose preocupa au-
toridades sanitárias.
Cidades 11

Metade do grupo com
comorbidade não se vacinou
Mais da metade da população com comorbidades no Estado ainda não se
vacinou contra a Covid-19. O Ministério da Saúde (MS) já destinou 616 mil
doses de imunizantes contra a doença para pessoas com comorbidades no
Estado, mas até a última atualização, apenas 259.568 foram aplicadas, de acor-
do com dados da Secretaria de Estado da Saúde. Cidades 10

Essência 13

Livro ‘Evoé’
traz memórias
dos palcos do
teatro do país
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Essência 16

Junho verde
alerta para
cuidados com
escoliose

Hard rock ganha
novo álbum
com 'All Things
Must Pass'

Essência



O presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Danilo Dupas,
disse que o ministro da Educação, Milton Ribeiro, quer
acesso prévio à prova do Exame Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem) para garantir que ela seja técnica. Já ex-pre-
sidentes do Inep ouvidos pela Comissão de Educação da
Câmara dos Deputados nesta segunda-feira (7) criticam
a interferência no exame.

Danilo Dupas disse que a equipe técnica do Inep vai
avaliar o desejo do ministro. "Ele expôs um desejo, o de-
sejo do líder máximo do Ministério da Educação de ter
conhecimento prévio da prova. E, durante a fala dele,
ele deixou claro que a equipe técnica iria analisar so-
bre essa viabilidade. Em momento algum ele falou em
influência ideológica, ele falou em influência técnica,
garantir que a prova seja realmente garantida tecni-
camente", afirmou Dupas.

Segundo o presidente do Inep, será constituída a co-
missão assessora para elaboração da prova do Enem por
meio de chamamento público a professores que elaboram
o banco de questões. Ele confirmou a realização da prova
para os dias 21 e 28 de novembro.Filtro ideológicoPresi-
dente da Associação Nacional de Educação Básica Híbri-
da e presidente do Inep entre 2016 e 2019, Maria Inês Fini
pediu mais transparência na divulgação da comissão as-
sessora e rechaçou o que chamou de filtro ideológico das
questões do Enem. (Agência Câmara)

Observação foi feita pelo presidente do Inep Danilo Dupas
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Educação quer
influenciar 
em questões 
do Enem

Dayrel Godinho 

A Assembleia Legislativa de
Goiás (Alego) vai votar, nesta
terça-feira (8), em definitivo o
projeto de lei que altera a lei de
criação do Saneamento de
Goiás S/A (Saneago) e que per-
mite a adaptação da empresa de
economia mista à Lei Federal nº
14.026, de 15 de julho de 2020,
que instituiu o novo Marco Le-
gal do Saneamento Básico.  

O Marco prevê a universali-
zação do saneamento básico até
2033 e a Saneago quer se adap-
tar para participar da concor-
rência das concessões, que po-
derão ser disputadas por em-
presas privadas. Como está, hoje,
a empresa investe apenas R$
228,54 milhões de acordo com o
Sistema Nacional de Informa-
ções sobre Saneamento (SNIS) e
o valor não seria necessário
para atender os 88,5% dos mu-
nicípios que não são atendidos
por tratamento de água.   

O projeto é de autoria da
Governadoria por meio do di-
retor-presidente da Saneago Ri-
cardo Soavinski e tem um pa-
recer da Procuradoria Jurídica
da Saneago que ressalta o amplo
debate da proposta entre a di-
retoria da companhia e seus

acionistas, também retratando a
consolidação dos interesses do
grupo. “Do ponto de vista jurí-
dico, o parecer destacou que a
propositura não apresenta qual-
quer vício de legalidade, bem
como se destina a permitir que
a empresa atue de forma com-
petitiva em seu segmento”, ar-
gumentou o governador, Ro-
naldo Caiado (DEM).  

Consta na proposição pare-
cer técnico elaborado pela Su-
perintendência de Planeja-
mento Integrado, pela Supe-
rintendência de Estudos e Pro-
jetos e pela Superintendência
de Expansão e Concessão, que
indica a necessidade de per-
mitir à Saneago a busca de no-
vas formas de arranjo organi-
zacional para ser mais compe-
titiva no mercado. 

“Uma possibilidade seria, por
exemplo, a constituição de So-
ciedade de Propósito Específico
(SPE) com empresas privadas
para concorrerem às conces-
sões dos serviços de abasteci-
mento de água e esgotamento
sanitário”, explica o governador.  

Discussões 
A primeira votação contou

com o apoio de 16 deputados e
teve 11 votos contrários. Quan-

do ainda em tramitação na Co-
missão Mista, o projeto recebeu
voto em separado do líder do
Governo na Assembleia, depu-
tado Bruno Peixoto (MDB), re-
tirando a dominação da Sanea-
go e propondo a participação da
empresa como majoritária
"sempre que possível".  

"Nosso relatório é favorá-
vel à empresa. Nossa medida é
evitar prejuízos à Saneago. Es-
tamos dando a opção aos mu-
nicípios de municipalizar o sis-
tema de abastecimento de água
e garantir a participação efeti-
va da companhia em todas as
negociações. Para não engessar
a venda dos 49% e prejudicar a
empresa e seus servidores. O
prefeito poderá definir, por li-

citação, se a Saneago atenderá
o município", explicou o eme-
debista que ressaltou o respei-
to do Governo à empresa.  

O deputado Wilde Cam-
bão (PSD) também votou a fa-
vor da matéria e disse que o
projeto garante à Saneago a
oportunidade de participar
de licitação ao lado de em-
presas privadas. “Se não
aprovarmos, aí sim estaría-
mos entregando nosso maior
patrimônio ao capital priva-
do”, comentou o pessedista.

Entre os contrários está o
deputado estadual Karlos Ca-
bral (PDT) e Antônio Gomide
(PT), que são contra a propos-
ta.  O pedetista avalia que há
dois pontos maléficos da pro-

posta no que tange ao valor
que será pago pelo consumi-
dor, com as modificações pro-
postas pela matéria e disse
que a proposta vai “sangrar o
bolso do povo goiano".  

O petista, por sua vez, de-
fende que serviços essenciais
para a população deveriam
ficar com a gestão estadual.
“Os serviços de água e esgoto
são fundamentais para os ci-
dadãos e é por isso que não de-
vem ser colocados na mão da
iniciativa privada. O gover-
nador modificou o projeto, re-
tirou as emendas e, se apro-
varmos essa propositura, es-
taremos cometendo um equí-
voco”, disse o parlamentar.
(Especial para O Hoje)

Matéria prevê a regularização da Saneago ao novo marco legal do Saneamento Básico

O projeto permitirá a constituição de Socie-
dade de Propósito Específico (SPE) com em-
presas privadas para concorrerem às con-
cessões dos serviços de saneamento

Indicação de Humberto Aidar
ao TCM fica para o 2º semestre 

Em razão da polêmica em torno da Pro-
posta de Emenda à Constituição que extingue
o Tribunal de Contas dos Municípios (TCM),
a indicação do deputado Humberto Aidar
(MDB) para compor o conselho do órgão, que
cabe à Assembleia Legislativa, vai ficar para
o segundo semestre. Até mesmo
para diluir resistên-
cias de parte dos 26
parlamentares signa-
tários da PEC de autoria
de Henrique Arantes
(MDB). Após o recesso
parlamentar de julho, a
Mesa Diretora apresen-
tará projeto de decreto
legislativo com o nome do
emedebista. O tucano Tal-
les Barreto, um
dos principais
defensores da
manutenção do
TCM, entrega seu
relatório esta semana,
com recomendação contrá-
ria à matéria de Henri-
que Arantes. 

Saneago  
Consta da pauta da sessão da Alego, nesta ter-

ça-feira, projeto do governo que indica a ne-
cessidade de permitir à Saneago buscar novas
formas de arranjo organizacional para ser mais
competitiva no mercado. 

Cidadania  
A assembleia deve aprovar em definitivo pro-

jeto que concede cidadania goiana à secretária
da Economia, Cristiane Schmidt, de autoria do
Julio Pina (PRTB). 

Homenagem  
A Câmara de Goiânia vota hoje projeto do ve-

reador Anderson Bokão, que denomina o cen-
tro esportivo do Conjunto Riviera com o nome
do ex-prefeito Maguito Vilela. 

Dilema tucano 
Orientar, pode, mas obedecer, é outra his-

tória. Os deputados tucanos Talles Barreto,
Lêda Borges, Francisco Oliveira, Gustavo
Sebba e Helio de Sousa foram orientados pelo
PSDB a votar contra a adesão de Goiás ao re-
gime de recuperação fiscal. Oliveira, por
exemplo, deve votar com a base aliada. 

Outro canal 
Ao invés de recorrer ao tucano Célio

Silveira, o deputado estadual Wilde Cam-
bão (PSD) tem levado comitivas de pre-
feitos e vereadores da região do entorno
de Brasília ao Professor Alcides (PP). Já
passaram pelo escritório dele políticos de
Novo Gama e Formosa. 

No Democratas 
Em movimento contrário, Célio Silvei-

ra se encontrou com o prefeito de Valpa-
raíso, Páblio Mossoró (MDB). Ambos de-
vem se filiar ao Democratas do governador
Ronaldo Caiado. 

Incentivo  
Deputados estaduais que apresentaram

projetos proibindo o corte de energia durante
a pandemia querem a apressar a tramitação
dessas matérias, agora que o STF declarou
constitucional lei do Amazonas. 

Na estrada 
Mesmo sem definição de que o PT lança-

rá candidato a governador ou se partirá para
aliança, a presidente do partido, Kátia Maria,
que entrou na disputa em 2018, começa a via-
jar pelo Estado. Começou pelo Nordeste. 

2 A executiva estadual, reunida
ontem, começa a planejar novos passos
para 2022. 
2 Em parceria com a Secretaria da Fa-
zenda do Amazonas, a Secretaria da Eco-
nomia de Goiás desenvolveu sistema
inovador para uso no combate à sonega-
ção de impostos.

CURTAS
t

Venceslau Pimentel | xadrez@ohoje.com.br

Xadrez

Adaptação da Saneago ao novo
marco regulatório será votada hoje

Hellenn Reis / Alego
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Covid-19: como democratizar
acesso à ECMO para salvar vidas?

Marcelo Chaves

A Semana Mundial do Meio Ambiente tem
como objetivo principal promover a cons-
cientização da população sobre os temas am-
bientais, principalmente, aqueles que dizem
respeito à preservação e conservação da na-
tureza, trabalhando a educação ambiental na
formação das pessoas e promovendo atitudes
fundamentais para a subsistência da espécie
humana no planeta. 

Essa é uma questão que precisa ser com-
preendida também como algo necessário para
as presentes e futuras gerações, quando en-
tendemos todo esse santuário a céu aberto
como ambiente de vida.

Nesse contexto, Papa Francisco lançou em 2015
a sua Encíclica “Louvado Sejas”, que nos convida
a um diálogo acerca da natureza que nos abraça.
O papa aponta para uma ecologia integral que apre-
senta o lugar específico que o ser humano ocupa
no mundo e as suas relações com a natureza que
o cerca, sendo de fundamental importância que as-
suma a responsabilidade com a Casa Comum e, ao
mesmo tempo, esteja pronto para uma mudança
profunda nos estilos de vida e nos valores que re-
gem nossa sociedade.

Os tempos atuais nos convidam a entender que
o meio ambiente é um bem coletivo, patrimônio de
toda a humanidade e responsabilidade de todos.
Significado que nos permite olhar de maneira di-

ferente o meio ambiente que nos cerca, e encontrar
ali relações de solidariedade para com o próximo.

Quando preservamos nossas florestas, não po-
luímos nossos rios e mares e respeitamos a fauna
e flora dos ambientes, nos tornamos co-partici-
pantes da criação e damos continuidade a mani-
festação do amor de Deus revelado a nós através
da natureza.

Um comprometimento que se torna universal,
a partir do momento que as atitudes em prol da na-
tureza, por mais simples que sejam, são capazes de
fortalecer vínculos com a humanidade inteira.

Hoje, na perspectiva ambiental, o planeta é uma
grande herança que deve ser passada de geração
em geração, cujos frutos devem beneficiar a todos.
Toda abordagem ecológica deve integrar uma
perspectiva social.

É válido ressaltar que não podemos cair em
ideologias que consideram a natureza um tabu in-
tocável ou que só a
vejam como fonte de
recursos, que se per-
mite abusar dela. A
Igreja nos ensina que
nem uma nem outra
destas atitudes cor-
respondem à visão
cristã sobre o meio
ambiente, fruto da
criação como dom de
Deus aos seus filhos.

Ana Luiza Valle Martins  

Se você nunca conheceu pessoalmente ou
conversou com algum dos profissionais da “li-
nha de frente” no combate à pandemia do
novo coronavírus, muito prazer. Sou um deles.
Nesses meses turbulentos, também somos mo-
vidos pela esperança. Acompanhei um caso
que me emocionou demais. Uma jovem de 27
anos, ao se ver curada, correu feliz pelo hospi-
tal para abraçar cada integrante da nossa equi-
pe e um em especial: a tecnologia. O equipa-
mento que ajudou a salvar a sua vida.  

A máquina faz parte da terapia de ECMO, sigla
em inglês de Oxigenação por Membrana Extra-
corpórea. Seu objetivo é dar suporte. Quando o pul-
mão deixa de funcionar de forma adequada, utiliza-
se o “pulmão artificial”. Ele recebe o sangue, oxi-
gena, retira gás carbônico e o devolve ao organis-
mo. Realiza as funções pulmonares, dando tempo
de o corpo se recuperar de lesões que causem in-
suficiências respiratórias ou cardiorrespiratórias.
Uma vez que o paciente se recupera, o equipamento
é removido.

A ECMO não é só mecânica. Seu maior dife-
rencial é humano. Os cuidados da terapia são ain-
da mais complexos do que em um ambiente nor-
mal de CTI. Há acompanhamento 24 horas por ci-
rurgiões cardíacos, médicos especialistas em
ECMO e intensivistas, fisioterapeutas e enfer-
meiros. Em um período que vai em média de duas
a quatro semanas, é essencial olhar de perto o pa-
ciente. Só a máquina não basta. Ainda que ela fun-
cione perfeitamente, o paciente pode falecer por
infecções, sangramento, piora de outro órgão, ou
por não haver melhora do quadro de base. Inú-
meras variáveis. 

A capacitação profissional para a terapia
pode levar anos. Autoridade maior em ECMO no
mundo, a Extracorporeal Life Support Organi-
zation (ELSO) credenciou até hoje no Brasil ape-
nas 29 centros médicos. Sua chancela, porém, não
é pré-requisito obrigatório. Tanto que, na rápida
multiplicação da Covid, nem sempre a ECMO foi
aplicada por especialistas credenciados, usando
os devidos cuidados, ou mais familiarizados
com a terapia. Essa banalização diminui as
chances de sucesso. Segundo números da ELSO,
a taxa de mortalidade em centros especializados
é de 50%. Fora deles, chega a 90%.

Ampliar o acesso à ECMO é uma necessidade,
mas exige responsabilidade. Algo complexo, que
não dá para ser indicado a qualquer paciente. O
lado bom da história é que a pandemia ajudou a
divulgar a ECMO, antes desconhecida inclusive en-
tre médicos. Espero que a fama repentina incentive
profissionais a se informarem quanto à indicação.
E que os centros tenham maior atenção com um re-
curso caro, que deve ser bem empregado. Criada
nos EUA, há mais de 40 anos, a ECMO não é nova
no Brasil. É relevante no apoio a cirurgias cardía-
cas e no atendimento a pacientes em quadros como
pneumonia severa, aspiração de mecônio por be-
bês e infecções pulmonares graves com insufi-

ciência respiratória refratária. 
Embora seu custo ainda seja alto, existe mui-

to espaço no Brasil para que a terapia se desen-
volva, ajudando a salvar ainda mais vidas. A mé-
dio prazo, o próprio custo se dilui, já que a ECMO
apresenta tendência a reduzir a morbidade,
como chamamos as sequelas de uma doença. A
técnica permite recuperar funções motoras e pul-
monares com muito mais facilidade, reduzindo
o investimento em saúde e melhorando a quali-
dade de vida das pessoas. São pontos importan-
tes a se pensar para a cobertura dos convênios
e a disponibilidade do procedimento no Sistema
Único de Saúde (SUS). 

Essa conversa não é simples e nada tem a ver
com o que ocorreu no mês passado, com a pro-
posta na Câmara dos Deputados de levar a
ECMO a Hospitais de Campanha. A discussão por
certo não foi levantada por médicos especialis-
tas. Possivelmente surgiu de pessoas sem co-
nhecimento – e talvez desesperadas por um re-
curso novo. Ter a máquina de ECMO para uso in-
discriminado e sem experiência pode ser peri-
goso, já que a terapia está longe de ser isenta de
riscos. Dessa maneira, pode ser desperdício de re-
curso no afã de gerar esperanças milagrosas, que
não existem em Medicina.

A ECMO já tem cobertura de alguns planos de
saúde, que pode ser ainda maior com novos cen-
tros reconhecidos pela ELSO. Quanto mais prepa-
rados estiverem os hospitais, maior a chance de in-
dicação correta e a segurança dos planos em cobrir
a terapia. Na rede pública, existe vontade para o uso
da ECMO e nas últimas conversas sobre o tema ha-
via uma preocupação com que, dada a complexi-
dade, essa terapia fosse realizada em centros es-
pecializados, como a cirurgia cardíaca. 

Sendo essa uma exigência, vale estudar a
melhor forma de implantá-la. O custo não pode
ser barreira, pois certos procedimentos e medi-
cações oferecidos no SUS, no longo prazo, de-
mandam investimento mais alto que o da ECMO,
em geral realizada uma vez. 

A ECMO manteve o ator Paulo Gustavo vivo por
mais de 30 dias. No fim, algum fator extrapolou o
problema do pulmão, ao qual a ECMO dava apoio.
Ao que tudo indica, sua morte ocorreu por um qua-
dro de embolia, relacionado às complicações da Co-
vid-19, dada a fragilidade do pulmão – lesionado
pela doença. E, quando o problema extrapola a
questão pulmonar, a ECMO não resolve. Tampou-
co essa é sua função.

A luta do talentoso
comediante terminou
de forma muito triste.
Mas que, de alguma
forma, ela possa nos
inspirar para fazer
com que a ECMO che-
gue a um número
cada vez maior de bra-
sileiros, devolvendo o
sorriso aos pacientes e
a seus familiares. 

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO

Ana Luiza Valle Martins é
médica intensivista e dou-
toranda do Departamento
de Fisiologia da UFMG.

Marcelo Chaves é missio-
nário da Comunidade
Canção Nova

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

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

Rogério Silva
Goiânia

Educação e desigualdade
É preciso crescer economicamente para me-

lhorar a qualidade da educação, ou educar melhor
para que haja maior crescimento? Para os espe-
cialistas, não há dúvida de que a educação é pri-
mordial. Mas, diante das iniquidades socioeconô-
micas, cabe ao poder público fazer com que as duas
políticas caminhem juntas. Educar para crescer e
promover desenvolvimento sem discriminações, es-
tabelecendo uma simbiose perfeita entre economia
e educação. A pandemia do novo coronavírus
realçou os traços das desigualdades do país. A dis-
crepância é tangível no ambiente escolar, e mais
profunda no quesito raça/cor. O racismo estrutural,
a discriminação por classe social e o baixo inves-
timento nas escolas e na formação de professores
somam para o aprofundamento das disparidades.
Mudar esse cenário é desafio que se impõe aos go-
vernantes para que o Brasil supere as mazelas so-
cioeconômicas.

Carlos Brandão
Aparecida de Goiânia

{
“Vamos instalar em

Goiás a condição

para que os

professores possam

fornecer aos jovens o

que existe de melhor

em termos de

educação no país

O governador Ronaldo Caiado assi-
nou, nesta segunda-feira (07/06), a
autorização de obras em sete esco-
las da rede estadual vinculadas à
Coordenação Regional de Educação
(CRE) de Aparecida de Goiânia. Com
o investimento, que totaliza R$
1,953 milhão, serão implantadas
seis novas quadras cobertas e refor-
mado um Centro de Ensino em Pe-
ríodo Integral (Cepi) da região. Meio Ambiente é expressão de 

um desígnio de amor e de verdade
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A Anvisa pediu no último sábado mais do-
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tanvac para que possa liberar os testes
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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

L

M



t

A pandemia desorganizou a economia, le-
vou a perdas recordes na produção e na de-
manda, paralisou empresas, destroçou ne-
gócios, deixando mais de 14,8 milhões de de-
sempregados até o final do primeiro tri-
mestre deste ano, além de exigir um alto cus-
to em vidas diante da incúria e irresponsa-
bilidade do desgoverno instalado em Brasí-
lia. Nada disso é novidade. Essa desorgani-
zação, no entanto, pode ter afetado inclusi-
ve os resultados mais recentes do Produto In-
terno Bruto (PIB), incluindo os dados do pri-
meiro trimestre deste ano, tão festejados pe-
los mercados e pelo governo.

A crise, por exemplo, alterou radicalmen-
te o comportamento dos estoques; modificou
fatores que ocorriam em períodos determi-
nados do ano, com alongamento de feriados em
diversas regiões do País, em outro exemplo;
causou mudanças em hábitos de consumo; e
desestruturou cadeias de suprimento de in-
sumos e matérias-primas, causando aumento
de custos e interrupção da produção em seg-
mentos relevantes da indústria (caso do setor
automobilístico, para ficar no exemplo mais no-
tório, que suspendeu a operação de algumas
unidades por falta dos chips utilizados para con-
trolar o funcionamento de veículos).

As estatísticas passaram a não refletir ade-
quadamente o comportamento dos diversos
componentes da demanda e da oferta den-
tro do PIB.  No primeiro trimestre deste ano,
conforme já comentado neste espaço, os da-
dos apurados pelo Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatísticas (IBGE) mostraram ele-

vação de 1,0% na comparação com o tri-
mestre inicial de 2020 e alta de 1,2% frente
ao quarto trimestre também do ano passado.
Os parâmetros utilizados poderiam ser per-
feitamente adequados para momentos de
“normalidade” na economia, mas não pare-
cem traduzir a realidade num momento de
ruptura na vida do País.

Ainda em retrocesso
Num trabalho divulgado ontem no Blog do

Ibre (que vem a ser o Instituto Brasileiro de
Economia da Fundação Getúlio Vargas), o eco-
nomista Ailton Braga, que foi analista do Ban-
co Central (BC) entre 1998 e 2005 e desde 2006
exerce a função deconsultor legislativo do Se-
nado, sugere que o crescimento observado no
primeiro trimestre foi inflado pela “acumu-
lação de estoques, bem como por questões
técnicas relativas ao ajuste sazonal das séries
do PIB trimestral”. Vale dizer, a pandemia
rompeu a sazonalidade de eventos e alterou
os padrões adotados normalmente para des-
contar esses fatores das estatísticas de for-
ma a não comprometer comparações com
meses (ou trimestres, no caso) imediata-
mente anteriores. Por isso, acrescenta ele,
“as variações recentes da demanda agre-
gada, que teve queda no primeiro trimestre
do ano, refletem melhor o desempenho re-
cente da economia que a evolução do PIB”.
Com a retração da demanda total, que
soma consumo das famílias e dos governos
e os investimentos, a atividade econômica
continuaria em marcha à ré.

2 Ao observar a série de da-
dos das contas nacionais (ou
seja, sobre o PIB), a partir de
2015, Braga aponta “um pa-
drão sazonal bem definido”,
com redução dos estoques
no último trimestre de cada
período, “como forma de
atender ao aumento do con-
sumo caraterístico do final do
ano”, e recomposição dos ní-
veis dos estoques nos trimes-
tres seguintes, “principal-
mente no primeiro”.
2 Esse padrão, no entanto,
foi rompido em 2020, em
“mais um dos efeitos não an-
tecipados da pandemia do
coronavírus”.Ao longo do ano
passado, os investimentos em
estoques sofreram baixas
também no segundo e no ter-
ceiro trimestres, com tombo
mais forte do que nos anos
anteriores na último trimes-
tre. Para comparação, a que-
da entre outubro e dezembro
de 2020 correspondeu a 3,4%
do PIB trimestral, diante de
2,2% em igual intervalo de
2019 e 2,9% em 2018.
2 Essa evolução, prosse-
gue Braga, indica que, se
excluída a variação de es-
toques, a demanda agrega-
da (consumo das famílias e
dos governos, mais investi-
mentos) teria sofrido queda

menos acentuada do que a
produção – tendência ob-
servada também nas son-
dagens da Confederação Na-
cional da Indústria (CNI).
Na estimativa do economis-
ta, a demanda teria recuado
3,4% diante do tombo de
4,1% registrado pelo PIB.
2 Os sinais surgem inverti-
dos no primeiro trimestre des-
te ano, com alta recorde dos
estoques e crescimento maior
do PIB em relação à demanda.
Para comparação, os estoques
corresponderam a 4,1% do
PIB no primeiro trimestre des-
te ano, frente a 1,9% em 2020
e 1,6% em 2019, saindo de
1,7% em 2017 e 2015.
2 “Sem a recomposição de
estoques além da usual para o
período, de forma que o PIB
acompanhasse a evolução da
demanda agregada, o PIB teria
caído 0,4%, em relação ao pri-
meiro trimestre de 2020, e
não crescido 1,0%”, estima
Braga. Na comparação com o
quarto trimestre de 2020, ha-
veria recuo de 0,3%, não o au-
mento de 1,2% divulgado.
2 “Entendemos, então, que
a queda dessazonalizada da
demanda agregada, no pri-
meiro trimestre deste ano,
indica melhor o momento
da economia, bem como suas

perspectivas, já que o cres-
cimento do PIB, inflado pela
recuperação de estoques,
está refletindo com atraso
os fortes estímulos fiscais
ocorridos ao longo de 2020”,
entende Braga.
2 O economista também
refez as séries dessazonali-
zadas e chegou a uma esti-
mativa de perda mais inten-
sa para a demanda na passa-
gem do quarto trimestre de
2020 para o primeiro deste
ano, projetando queda de
0,9% no período. O compor-
tamento da demanda duran-
te a pandemia sugere, ainda,
que a “sobra estatística” (ou
carregamento estatístico)
para 2021 estaria na faixa de
4,2% (diante de 4,9% calcula-
dos com base nas séries des-
sazonalizadas do IBGE).
2 Isso significa que, caso a
economia mantenha-se es-
tagnada daqui até o final do
ano, o PIB ainda assim cres-
ceria 4,9% e este foi o fator que
levou os mercados a recali-
brarem suas apostas para a
economia neste ano, passando
a esperar crescimento de
5,5%. Se o cálculo de Braga es-
tiver correto, tanto o “carre-
gamento estatístico” quanto as
projeções de mercado esta-
riam superestimados.

Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

Queda na demanda indica que a
economia continua em marcha à ré

A Caixa Econômica Federal disse que atingiu, entre
os meses de janeiro a maio de 2021, R$ 52,4 bilhões em
concessão de crédito imobiliário, um crescimento de
41,4% em relação ao mesmo período de 2020. Nos cin-
co primeiros meses do ano, o banco celebrou 240,6 mil
novos contratos e mais de 962 mil de pessoas com casa
nova. De acordo com o banco, a carteira de crédito imo-
biliário do banco alcançou R$ 523,1 bilhões em maio, com
5,76 milhões de contratos.

Segundo o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, os
números apontam para um resultado expressivo no seg-
mento de financiamento, no qual a Caixa desponta como
líder. Atualmente, o banco tem 68% de participação no
mercado imobiliário.

“Foram R$ 52,4 bilhões já contratados nos cinco pri-
meiros meses de 2021 e vamos para R$ 130 bilhões de
credito imobiliário em 2021. No ano passado atingimos
R$ 116 bilhões, o que já foi um recorde. Então, este ano
vamos passar 2020, que já tinha sido um recorde histó-
rico da Caixa Econômica, reforçando a nossa atuação no
crédito imobiliário”, disse Guimarães durante live com
jornalistas para falar dos resultados do banco.

Recursos próprios
Guimarães disse ainda que do montante de R$ 52,4 bi-

lhões para financiamento, as contratações com recursos
próprios, da poupança, totalizaram R$ 29,6 bilhões, um cres-
cimento de 112% em relação ao período de janeiro a maio
de 2020. Na comparação com o mesmo período de 2018,
quando o banco disponibilizou R$ 3,8 bilhões para a mo-
dalidade de recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e
Empréstimo (SBPE), com aumento de 678,9%.

De acordo com Guimarães, a orientação do banco no
segmento de financiamento imobiliário é de aumentar
os contratos pelo SBPE, ou seja, com recursos próprios,
atendendo à faixa de renda da classe média. Ainda de
acordo com o presidente da Caixa, o banco continuará
atuando em outros segmentos, como o do Minha Casa,
Minha Vida, no qual o banco é responsável por 99% dos
contratos.

“Nesta gestão entendemos que é o papel da Caixa,
como banco da habitação, ser o líder para baixa renda
que é fundamental, mas também na classe média. Isso
gera emprego, gera resultado recorde para a Caixa Eco-
nômica Federal. Entendemos que é uma estratégia
acertada [porque] ano após ano temos crescido e vamos
crescer ano que vem”, afirmou.

Guimarães também falou sobre a nova linha de fi-
nanciamento do banco, batizada de Poupança Caixa, que
foi lançada em março. Segundo ele, a modalidade re-
presentou mais de 40% de todas as contratações imo-
biliárias do banco com recursos do SBPE, em maio. O fi-
nanciamento possui taxas a partir de 3,35% ao ano, so-
madas à remuneração da poupança. O saldo devedor é
atualizado mensalmente pela TR.

Novas modalidades de pagamentos
Além da nova modalidade de financiamento, a Caixa

também divulgou, nesta segunda-feira, novas alternati-
vas para o pagamento das prestações da casa própria. Ago-
ra, os mutuários que estão com dificuldades têm a pos-
sibilidade de reduzir a parcela do financiamento em 25%
por até 6 meses ou até 75% em até 3 meses. Para isso, é
preciso apresentar uma autodeclaração de perda de
renda que justifique a redução parcial das parcelas.

Os valores não pagos durante a vigência da negocia-
ção por pausa ou pagamento parcial, de acordo com o
percentual escolhido, serão incorporados ao saldo de-
vedor do contrato e diluídos no prazo remanescente.

Também há a possibilidade de suspensão do paga-
mento por até seis meses. Esta modalidade será autori-
zada apenas para os beneficiários do auxílio emergen-
cial de 2021 ou para os mutuários que estejam recebendo
o seguro-desemprego. A solicitação para pagamento par-
cial ou pausa do pagamento pode ser feita pelo aplica-
tivo Habitação Caixa. (ABr)

Desde janeiro foram 240 mil novos contratos

Mercado financeiro eleva
previsão de crescimento

BALANÇO
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Crédito
imobiliário da
Caixa cresceu
41% neste ano

As instituições financeiras
consultadas pelo Banco Central
(BC) aumentaram a projeção
para a expansão da economia
brasileira pela sétima semana
consecutiva. A previsão para o
crescimento do Produto Inter-
no Bruto (PIB) – a soma de to-
dos os bens e serviços produ-
zidos no país – subiu de 3,96%
para 4,36%.

Para o próximo ano, a esti-
mativa de crescimento do PIB
passou de 2,25% para 2,31%.
Em 2023 e 2024, o mercado fi-
nanceiro projeta expansão do
PIB em 2,50%.

As estimativas estão no
boletim Focus, pesquisa di-
vulgada semanalmente pelo
BC, em Brasília, com a proje-
ção para os principais indi-
cadores econômicos.

Inflação
A previsão do mercado fi-

nanceiro para o Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA) deste ano subiu
de 5,31% para 5,44%, na nona
alta consecutiva.

A estimativa para 2021 su-
pera o limite da meta de inflação
que deve ser perseguida pelo BC.

O centro da meta, definida pelo
Conselho Monetário Nacional, é
de 3,75%, com intervalo de to-
lerância de 1,5 ponto percentual
para cima ou para baixo. Ou seja,
o limite inferior é de 2,25% e o
superior de 5,25%.

Para 2022, a estimativa de
inflação foi ajustada de 3,68%
para 3,70%. Tanto para 2023
como para 2024 a previsão
para o índice é de 3,25%.

O centro da meta de inflação
para 2022 é 3,50% e para 2023,
3,25%, com intervalo de tole-
rância de 1,5 ponto percentual
para os dois anos. (ABr)
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Samuel Straioto

O pacote de medidas eco-
nômicas que visa favorecer
pessoas físicas e jurídicas afe-
tadas pela pandemia da Co-
vid-19 em Goiânia, anunciado
pela prefeitura da capital em
maio, sequer começou a ser
analisado pelos vereadores na
Câmara Municipal. Os projetos
foram encaminhados pelo Exe-
cutivo no dia 12 de maio, ou
seja, há quase um mês foram
remetidos à Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Redação (CCJ),
mas ainda aguarda parecer da
Procuradoria da Câmara, se-
gundo o sistema de acompa-
nhamento de projetos da Casa.

No total, quatro projetos
integram o pacote de medidas
econômicas. O primeiro deles
é referente à instituição do
Programa de Recuperação de
Créditos Tributários, Fiscais e
Não Tributários, ou seja, o
Refis. O segundo é sobre a re-
dução provisória das alíquo-
tas do Imposto Sobre Serviço
de Qualquer Natureza
(ISSQN) para setores de Tu-
rismo e Eventos, áreas que fo-
ram bastante atingidas du-
rante a pandemia. O terceiro
é a diminuição temporária
de alíquotas do Imposto Sobre
Transmissão de Bens Imóveis
(ISTI) e o último a flexibiliza-
ção de critérios do programa
Renda Família.

A previsão era de que o Re-
fis passasse a valer a partir des-
te mês de junho, com prazos de
até 60 dias para a negociação.
Já em relação a redução dos
ISTI e ISSQN a projeção é que
seja concedido um período de
30 dias em que as alíquotas dos
dois impostos serão reduzidas.
A última prorrogação para ade-
são ao programa é válida até o
dia 30 de junho. A primeira ha-
via estendido o prazo de 31 de
março a 30 de abril. A intenção
é que 24 mil famílias goia-
nienses sejam beneficiadas. 

Integrante da CCJ, o verea-
dor Mauro Rubem (PT) de-

monstrou preocupação quan-
to à demora no andamento da
matéria, já que há muitas fa-
mílias goianienses que estão so-
frendo as consequências da
pandemia da Covid-19. Ele in-
formou à reportagem que pre-
tende buscar informações à
Procuradoria da Câmara para
entender os motivos da não li-
beração do parecer. Até o fe-
chamento desta edição, não
foi possível obter contato com
membros da Procuradoria.

“Preocupa porque são pro-
jetos importantes, seja o Renda
Família que a prefeitura reco-
nheceu que ela está errada de
usar somente o critério de pro-

priedade de imóveis para fa-
mílias acessarem o programa e
a prefeitura está revendo o
erro e acolhendo sugestão da
comissão de Assistência Social
da câmara e o Refis vai ajudar
as pessoas que estão passando
por dificuldades. Preocupa a
demora na própria Câmara,
esperamos que o projeto já es-
teja apto para votarmos na
quarta-feira na Comissão de
Constituição e Justiça”, rela-
tou o vereador. 

Outro componente da CCJ, o
vereador Geverson Abel (Avan-
te), também avaliou a impor-
tância de se aprovar os proje-
tos relativos ao pacote econô-
mico anunciado pelo Poder
Executivo ainda no mês pas-
sado. “São dois projetos im-
portantes, o Renda Família tive
oportunidade de ser o relator,
é um plano de socorro às fa-
mílias, dando dignidade e aju-
dando na alimentação.  Famí-
lias poderão ser contempladas
com esta flexibilização dos cri-
térios, aumentando a oportu-
nidade, tendo em vista que a
economia ainda está ruim; E o
Refis também dá dignidade,
pois as pessoas estão passando
dificuldade e os boletos che-
gando, desta forma evitando
que o nome seja negativado”,
destacou o parlamentar. (Es-
pecial para O Hoje)

Pacote de medi-
das econômicas
da Prefeitura de
Goiânia estão há
mais de um mês
parados aguar-
dando tramitação

Câmara trava flexibilização
do Renda Família e Refis

EntEnda as mEdidas

Refis
O Refis prevê a redução da multa e dos juros de débitos tributá-

rios, fiscais e não tributários nos seguinte percentuais:

2 99% (noventa e nove por cento) – no caso de pagamento
à vista;
2 90% (noventa por cento) – se parcelado em até 20 (vinte) par-
celas;
2 80% (oitenta por cento) – se parcelado entre 21 (vinte e uma) e
40 (quarenta) parcelas;
2 70% (setenta por cento) – se parcelado entre 41 (quarenta e uma)
e 60 (sessenta) parcelas.

Os parcelamentos poderão ser realizados em até 60 (sessenta)
parcelas mensais, desde que o valor de cada parcela não seja in-
ferior a R$ 100,00.

O vencimento da parcela única, ou da primeira parcela,
conforme o caso, obedecerá o espaço de a cada 30 dias.

isTi

Por 30 dias serão reduzidas as alíquotas do imposto sobre
Transmissão de imóveis (isTi) da seguinte forma: nas transmis-
sões compreendidas no sistema financeiro de Habitação de até
R$ 200 mil, de 0,50% para 0,25%; nas de R$ 200 mil a R$650
mil, de 1,0% para 0,50%; acima de R$ 650 mil, de 2% para 1%.
Nas demais transmissões a alíquota ficará em 1,5% para até R$
400 mil e 2% acima de R$ 400 mil.

issQN
Redução nas alíquotas do issQN para empresas que estão no
setor de Turismo e eventos, passando de 5% para 2%.

Pacote
econômico foi
encaminhado
em maio, mas
tramitação
ainda não foi
iniciada

Fora disso, pode ocorrer
improbidade administrativa
para mandatários públicos.

Publicidade 

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

O anjo da guarda
A morte de Mozart Vianna ontem deixou

Brasília órfã daquele que se tornou – para a
imprensa, para a sociedade e para numerosas
gerações de parlamentares – um exemplo de
servidor público. Mozart foi o anjo da guar-
da de 12 presidentes da Câmara dos Deputa-
dos, como secretário-geral da Mesa Diretora,
entre outras funções que exerceu até se apo-
sentar há poucos anos. Deve-se a ele a idea-
lização de um manual do regimento para re-
pórteres entenderem (e relatarem) o cotidiano
do Congresso. Foram pelas suas mãos, orien-
tações, dicas e serviços que centenas de leis
importantes avançaram na Mesa da Casa, ao
guiar com discrição e humildade tantos pre-
sidentes. Por todos estes anos o Brasil teve
uma eminência parda no Legislativo e não sa-
bia.

Diário do Reino
Os ministros do STJ estão bravos. Ontem

‘perderam’ um bom tempo julgando o caso de
um ladrão de dois bifes de R$ 4 num merca-
dinho de Minas Gerais. Absolveram-lhe.

Todo cuidado
A escolta do juiz Marcelo Bretas segue re-

forçada com patrulhas da PM em frente à sua
residência, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Mas
sua moral não é mais a mesma.

A urna cobra
Quem conhece João Doria Jr de perto cra-

va sobre a notória foto na piscina de hotel de
luxo no Rio, sem máscara e com deck lotado:
ele chutou o balde. Mas sabe se defender.

Que Covid?
Há um decreto estadual do Governo da Ba-

hia proibindo festas e aglomerações, mas a tur-
ma da casa de cerimônias Céu de Pitinga, na
paradisíaca Arraial D’Ajuda, em Porto Seguro,
não quis ler. Para piorar, são médicos os noi-
vos que receberam mais de 200 convidados
neste fim de semana, com aglomeração e
sem máscaras. O telefone da empresa estava
desligado ontem, e a reportagem não conse-
guiu contato com os noivos.

Calça-justa
Filho do senador Fernando Be-

zerra, o prefeito de Petrolina, Miguel
Coelho (MDB), quer ser candidato
pelo partido ao Governo de Pernam-
buco em 2022, mas o cacique da le-
genda Jarbas Vasconcelos não quer
aproximação com o presidente Bol-
sonaro. O senador Bezerra é líder do
Governo no Senado.

Startups
O setor de Inovação e Tecnologia

comemora sanção do presidente Bol-
sonaro ao Marco Legal das Startups. A
nova lei melhora o ambiente de ne-
gócios. Protocolado pelo deputado
Laércio Oliveira (PP-SE) em 2012, o “PL
da Sociedade Anônima Simplificada”
foi absorvido pela nova legislação e
promoveu uma mudança significativa
na composição das empresas de pe-
queno e médio porte.

Ambiente plugado
“Até então, a gente não tinha ne-

nhuma norma que definia o que era
uma startup. Agora outras regula-
mentações devem vir de Estados e
municípios”, afirma Laércio. “É uma
revolução. Agora as sociedades limi-
tadas podem entrar no mercado de
capitais migrando para o regime sim-
plificado”.

Corre, Mamãe
O deputado estadual Arthur do

Val, o ‘Mamãe Falei’, filiado ao Patriota,
diz a aliados que vai procurar outra le-
genda caso o presidente Bolsonaro se
filie ao partido. Se for para o DEM, dis-
putará espaço com Kim Kataguiri.
Ambos são egressos do MBL.

Turista acidental
O ministro do Turismo, Gilson Ma-

chado, foi convidado a se filiar ao
PTB para se lançar candidato ao Se-
nado por Pernambuco.

O governador Ronaldo Caia-
do assinou, nesta segunda-fei-
ra (07/06), a autorização de
obras em sete escolas da rede
estadual vinculadas à Coorde-
nação Regional de Educação
(CRE) de Aparecida de Goiânia.
Com o investimento, que tota-
liza R$ 1,953 milhão, serão im-
plantadas seis novas quadras
cobertas e reformado um Cen-
tro de Ensino em Período In-
tegral (Cepi) da região. 

A solenidade de anúncio
das melhorias foi realizada
no Cepi Michelle do Prado, no
Jardim das Hortênsias, em
Aparecida de Goiânia, onde o
governador entregou aos es-
tudantes da unidade os car-
tões alimentação. O benefício
visa reforçar as refeições dos
alunos durante o período de
aulas remotas, com a inter-
rupção da merenda escolar.

“Vamos instalar em Goiás
a condição para que os pro-
fessores possam fornecer aos
jovens o que existe de melhor
em termos de educação no
país”, afirmou o governador.
Durante discurso, ele refor-
çou que não existe outro ca-
minho para seguir a não ser
a educação. “Aluno tem que
estudar. Se não estudar ama-
nhã, não vai dar tempo de re-
cuperar o que é ensinado no

ensino fundamental e mé-
dio. E se você, amanhã, de-
sejar ser um profissional,
tem que ter conhecimento”,
disse o governador.

Entre as unidades que serão
beneficiadas com a cobertura
das quadras esportivas estão os
colégios estaduais Juscelino
Kubistchek de Oliveira, Jesus
Conceição Leal, Divaldo Divino
de Souza, Alto Paraíso e Jaci
Abércio Viana, todos localiza-
dos no município de Aparecida
de Goiânia. Também será con-
templado com uma nova qua-
dra coberta o Colégio Estadual
José Cândido Rosa, localizado
em Aragoiânia.

O investimento anunciado
alcançará ainda o Cepi Santa
Luzia, unidade escolar em tem-
po integral que atende 343 alu-
nos de ensino médio em Apa-
recida de Goiânia. Ao todo, se-
rão investidos R$ 190 mil na re-
forma geral do Cepi, que in-
cluirá a substituição do telha-
do e a reparação elétrica.

Ao representar a secretá-
ria de Educação, Fátima Ga-
violi, a coordenadora Regio-
nal de Educação de Apareci-
da de Goiânia, Núbia Faria,
destacou que a qualidade das
obras traz mais conforto tan-
to para estudantes quanto
para os profissionais. “O go-

vernador Ronaldo Caiado
tem olhado muito para o mu-
nicípio de Aparecida. As
obras chegam e os nossos co-
légios e escolas estão sendo
renovados. É de dar gosto
olhar para tudo o que já foi
investido na educação da
nossa cidade. Todas as ações
são para garantir o ensino-
aprendizagem para estudan-
tes”, afirmou Núbia Faria.

Secretário Municipal de
Educação, o professor Divino
Eterno agradeceu ao governa-
dor pelos investimentos em
Aparecida de Goiânia. “Nós
podemos contribuir com o mu-
nicípio cada vez mais, em par-
ceria municipal e estadual. E

nosso grande sonho é o retor-
no [das aulas], porque tenho
certeza que vivemos uma nova
época”, pontuou, ao represen-
tar o prefeito de Aparecida,
Gustavo Mendanha. 

Alimentação
Todos os 530 mil estudan-

tes da rede pública estadual de
ensino serão contemplados
com o Cartão Alimentação. O
benefício substitui os kits de
alimentação, que foram re-
passados mensalmente pelas
escolas do Estado desde o se-
gundo semestre do ano pas-
sado. O investimento total na
nova modalidade de auxílio é
de R$ 48 milhões, com recur-

so do Tesouro Estadual.
Cada cartão possui o cré-

dito de R$ 30 por aluno, mon-
tante destinado à compra de
itens alimentícios. Com a me-
dida, as famílias passam a ter
maior autonomia na aquisição
dos produtos. A distribuição
começou no final do mês de
maio, e as equipes escolares
estão contatando pais e res-
ponsáveis para informar a
data e horário de entrega do
cartão em sua unidade. “Sei
que é um pequeno valor, mas
é fundamental que os fami-
liares tenham pelo menos es-
ses R$ 30 como complemento
da alimentação de seus filhos”,
reforçou Ronaldo Caiado.

Unidades da região serão contempladas
com melhorias estruturais, entre implantação
de novas quadras cobertas e reforma

Marcelo Queiroga será ouvido pela segunda vez

Governador esteve no município para entrega de cartão alimentação e anúncio de obras

A CPI da Pandemia vai ouvir, pela segunda vez, o mi-
nistro da Saúde, Marcelo Queiroga. O depoimento mar-
cado para esta terça-feira (8), às 9h, foi antecipado pelos
senadores depois que o Brasil decidiu sediar a Copa Amé-
rica e após o depoimento da infectologista Luana Araú-
jo, na quarta-feira (2).

Na reunião da terça-feira passada (1º), senadores cri-
ticaram a decisão de o país receber o evento, a ser rea-
lizado entre junho e julho, diante de uma iminente ter-
ceira onda de covid-19 e após a Argentina desistir de se-
diar o torneio. A discussão prosseguiu na reunião de
quarta-feira. Para o relator, Renan Calheiros (MDB-AL),
o episódio é mais um sinal da falta de autonomia do mi-
nistro da Saúde. 

“Esse episódio da Copa América, em que ele se calou
como Ministro da Saúde e preferiu ser ministro do silên-
cio, demonstrou, de uma outra forma, que a autonomia
realmente não existe”, disse Renan.

A fala de Renan ocorreu durante o depoimento de Lua-
na Araújo. A médica relatou sua dispensa da Secretaria Ex-
traordinária de Enfrentamento à Covid-19 do Ministério
da Saúde. Luana chegou a ser anunciada, mas não no-
meada e, segundo senadores de oposição, esse seria mais
um indício da existência de um "gabinete paralelo", um
grupo de pessoas que daria orientações externas ao pre-
sidente e interferiria no ministério. (Agência Senado)

CPI recebe
novamente
ministro da
Saúde

Governo deve investir R$ 2 mi
em escolas de Aparecida



Na visão do treinador colorado, sua equipe foi bastante aguerrida em Florianópolis

Douglas Monteiro/Vila Nova FC
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Breno Modesto

Em seu retorno à segunda
divisão nacional, o Vila Nova
somou, até o momento, dois
pontos em duas rodadas dis-
putadas. O último deles veio
no domingo (6), quando o
time de Wagner Lopes co-
meçou perdendo, mas ar-
rancou um empate do Avaí,
na Ressacada, onde nunca
conseguiu triunfar.

Apesar de não ter conquis-
tado os três pontos em solo ca-
tarinense, o técnico vilano-
vense aprovou o desempenho
de seus comandados e diz sair
de Florianópolis com um sen-
timento positivo pela entrega
dos jogadores, mas chateado
por conta da arbitragem.

“Saio com um sentimento

muito positivo, porque o nos-
so time foi aguerrido. Após
tomar o gol, teve personalida-
de e saiu para o jogo. Obvia-
mente, errou. Mas, depois do
gol (do Avaí) eles mais acerta-
ram do que erraram. Fizemos
o gol (de empate) e podería-
mos ter escolhido decisões
melhores na hora da circula-
ção de bola e na hora do “fa-
cão”, para sair na cara do gol.
Mas enfim. Ainda vou rever os
lances, mas acredito que saí-
mos prejudicados por conta de
pênaltis que não foram da-
dos”, disse Wagner Lopes. 

Ao ser questionado sobre
mais um gol sofrido através
da bola aérea, o comandante
colorado frisa que este é um
dos pontos mais trabalhados
durante os treinamentos e
que, diante de uma nova ocor-
rência, será necessário inten-
sificar ainda mais o quesito.

“A nossa forma de jogar é
essa, e nós vamos alternar en-
tre momentos bons e momen-
tos ruins. Nós trabalhamos
muito a bola aérea e a bola pa-
rada. E podem ter certeza de
que vamos intensificar ainda
mais os trabalhos de tempo de

bola. Tem o mérito do adver-
sário (em fazer o gol), mas nós
precisamos ganhar esse duelo
na bola aérea, porque traba-
lhamos muito isso. Não só in-
dividualmente, mas coletiva-
mente também”, comentou o
treinador.

Georgemy
Já o goleiro Georgemy, em

entrevista à Tigrão TV, ressaltou
o bom desempenho de seus
companheiros durante o duelo
diante do Leão, principalmen-
te no segundo tempo. O camisa
1 falou também sobre a parti-

da contra o Bahia, pela Copa do
Brasil, onde, mesmo com a des-
vantagem de 1 a 0 do jogo de
ida, vê o Tigre com chances de
avançar às oitavas. 

“Na minha opinião, fomos
muito superiores no segundo
tempo. Conseguimos o empate
e, no finalzinho, houve uma
pressão por parte deles (do
Avaí) e eu consegui ajudar a
equipe, fazendo duas grandes
defesas. Dedico essa minha
partida ao meu filho, que com-
pletou seu quarto ano de vida
(no domingo). Um beijo para o
João Lucas. Que Deus te aben-
çoe, meu filho. Agora, é focar,
pois temos o jogo mais impor-
tante do ano na quarta (9). Es-
tamos vivos e vamos buscar”,
disse Georgemy à Tigrão TV.
(Especial para O Hoje)

Wagner Lopes valoriza ponto conquistado 
fora de casa diante do Avaí

No último sábado (5), o
Goianésia começou com um
empate a sua caminhada na Sé-
rie D do Campeonato Brasilei-
ro. Fora de casa, o time co-
mandado pelo técnico Ariel
Mamede acabou ficando no 1 a
1 com o Brasiliense.

Apesar de não ter estreado
com uma vitória, o volante
Renato, que foi o capitão do
Azulão do Vale diante do Ja-
caré, vê com bons olhos o
ponto conquistado longe de
casa e diz ele serve para dar
mais confiança para que ele
e os companheiros busquem
o triunfo diante do União
Rondonópolis, no próximo
domingo (13).

“Eu acredito que (foi um
bom resultado) sim. Por es-
trearmos fora de casa, em um
campeonato longo como é a Sé-
rie D, é importante começar
pontuando. Isso nos dá um
pouco mais de confiança para
seguir trabalhando e buscar a
primeira vitória no domingo
(13), diante do União Rondo-
nópolis”, disse Renato.

Autor do gol de empate
em território brasiliense, Re-
nato mostra felicidade pelo
tento anotado e afirma que o
ponto proveniente dele fará
diferença no decorrer da dis-
puta do torneio.

“Fiquei muito feliz pelo gol
e pelo resultado que nós tive-
mos lá. Sabemos que, se tivés-
semos feito um primeiro tem-
po um pouco melhor, podería-
mos ter conseguido um resul-
tado até melhor. Mas, pode ter

sido uma estreia, onde existem
muitas adversidades, o gol e o
ponto proveniente dele foram
importantes e irão nos ajudar
ao longo da competição”, co-
mentou Renato.

Sobre o União Rondonó-
polis, adversário que o time do
Vale do São Patrício enfrenta-
rá no domingo (13), Renato
conta que a expectativa é boa
para o confronto e que, para
vencer, será preciso melho-

rar em alguns quesitos para
sair do Valdeir José de Olivei-
ra com os três pontos

“A expectativa é boa para
buscarmos nossa primeira vi-
tória. Trabalhamos bem du-
rante a pré-temporada, fize-
mos uma boa estreia e, agora,
é melhorar no que tivermos de
melhorar para conseguirmos
essa vitória em casa”, finalizou
Renato. (Breno Modesto, es-
pecial para O Hoje)

Foi de Renato o gol do Goianésia contra o Brasiliense

Após se enfrentarem
pela Série A, Atlético Goia-
niense e São Paulo duela-
ram pela quinta rodada do
grupo A do Campeonato
Brasileiro Sub-17. Diferen-
temente do que aconteceu
no time profissional, os pau-
listas levaram a melhor e
venceram por 4 a 0, com
gols de Kauê Canela, Rodri-
guinho, Caio e Ythallo em
partida que aconteceu na
tarde desta segunda-feira
(7/6), no CT do Dragão, em
Goiânia. Com o resultado, o
rubro-negro permaneceu
com quatro pontos e os vi-
sitantes chegaram a 10.

“Foi um jogo atípico. No
primeiro tempo o São Pau-
lo teve até mais chances do
que a gente para fazer gol,
no segundo com uma mo-
dificação tática igualamos o
jogo e tivemos até chance de
empatar e virar o placar,
mas infelizmente não tive-
mos êxito nos lances. De-
pois, em uma infelicidade
em tentar criar, perdemos a
bola e eles fizeram o segun-
do, nosso time tomou um
banho de água fria e eles
cresceram gradativamente e
liquidaram a fatura. O pla-
car foi elástico ao meu ver,
nosso time merecia um re-
sultado melhor. Agora va-
mos descansar, pois sábado
tem mais”, analisou Augus-
to Fassina, treinador do Atlé-
tico Goianiense Sub-17.

O calor tradicional de
Goiânia se fez presente du-
rante a partida. Com 29º

graus, mas com baixa umi-
dade, Atlético Goianiense e
São Paulo entraram com
um ritmo mais lento nos mi-
nutos iniciais e apesar de
uma disputa muito física,
poucas chances foram cria-
das. Os visitantes, quando
encontraram espaço, ba-
lançaram a rede. Após cru-
zamento da direita, Kauê
Canela subiu sozinho na
pequena área, cabeceou
para o chão e tirou as chan-
ces de defesas do goleiro
Márcio Defendi.

Após as chances perdi-
das por parte do Atlético-GO
no segundo tempo, foi a vez
do São Paulo chegar e am-
pliar o placar. O árbitro Vic-
tor Pereira marcou penali-
dade para o time paulista e
Rodriguinho, deslocou Már-
cio Defendi, e balançou as
redes mais uma vez a favor
dos visitantes. Ainda deu
tempo de Caio marcar o
terceiro e Ythallo o quarto
em Goiânia. Nos minutos fi-
nais, um pênalti a favor dos
goianos foi marcado, mas
Leonardo defendeu a co-
brança de Isaac.

Na próxima rodada, o
Atlético Goianiense vai vi-
sitar o Botafogo, no próxi-
mo sábado (12), no CEFAT,
em Niterói-RJ, o duelo acon-
tece às 15h (horário de Bra-
sília). O São Paulo, por sua
vez, entra em campo no
mesmo dia e horário quan-
do recebe o Grêmio em Co-
tia-SP. (Felipe André, es-
pecial para O Hoje)

Após duelo na Série A,
São Paulo goleia Atlético-
GO no Brasileiro Sub-17

CATEGORIA DE BASE

Volante aprova estreia 
do Azulão na Série D

GOIANÉSIA

sentimento positivo

Breno Modesto
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O Goiás iniciou a sua sema-
na apresentando seu mais
novo reforço para a sequência
da temporada na disputa do
Campeonato Brasileiro da Série
B. O volante Júlio César estava
por último no Azuriz, na dis-
puta do paranaense e chega
emprestado até o final do ano.

Na entrevista coletiva de
apresentação realizada nesta
segunda-feira (07), o volante
falou um pouco mais das suas
características e sobre sua
passagem pelo clube para-
naense que em apenas três
anos de história, chegou a eli-
te estadual e caiu nas quartas-
de-final em sua primeira vez
na competição.

“Jogo de primeiro volante,
de segundo, gosto muito de
marcar, mas também gosto
muito de chegar na frente e
isso vai depender do treinador.
Fizemos uma bela campanha
para um time que estava che-
gando da segunda divisão, en-
frentando grandes equipes do
futebol e inclusive ganhando
do Athletico”, disse o jogador.

Apesar de já ter sido anun-
ciado e devidamente apresen-
tado, o volante que foi regula-

rizado na última semana, tam-
bém já fez sua estreia pela equi-
pe esmeraldina. Ele entrou no
lugar do também volante Bre-
no, na segunda etapa da vitória
por 2 a 0 sobre o Confiança.

“Um grupo muito unido,
que desde que no primeiro dia
que cheguei aqui, vejo que eles
trabalham bastante, focados o
tempo todo. Creio que mais
uma ou duas rodadas, nossa
equipe já vai estar bem mais
entrosada”, ressaltou o Júlio
César Rezende.

O volante sabe que não terá
vida fácil no Goiás, visto que a
briga no meio-campo promete

ser acirrada. Rezende terá em
disputa sua vaga de volante
juntamente com Breno, que é
titular da equipe desde a Série
A de 2019, Caio Vinícius e Ma-
dison, dois jogadores que já
tem experiência na Série B, o
primeiro vindo emprestado
pelo Fluminense e o segundo
prata-da-casa esmeraldina.

“Eu chego para somar,
para agregar, é obvio que todo
jogador busca seu espaço den-
tro do clube, todo jogador que
jogar, mas respeito meus
companheiros que estão jo-
gando, mas isso aí, o Pinta-
do quem irá resolver”, con-

cluiu o volante esmeraldino.

Conheça o reforço
Natural do Rio de Janeiro

(RJ), o volante Júlio César é
mais conhecido como Rezende
e fez grande parte de sua car-
reira no próprio futebol cario-
ca. Ele iniciou sua carreira nas
categorias de base do Madu-
reira, onde lá mesmo se pro-
fissionalizou e permaneceu até
2019. Apesar de pertencer ao
clube, nas idas e vindas ele foi
emprestado duas vezes, ambas
para a Portuguesa-RJ.

Após o fim de seu ciclo com
o Madureira, o atleta atuou

também no Resende-RJ, antes
de sair de seu estado. Ainda em
2020, ele jogou pelo Treze de
Campina Grande e por último
no Azuriz, onde esteve pre-
sente na campanha do título da
segunda divisão e agora, na
temporada da primeira divisão
com o clube. Foram ao todo
vinte e quatro partidas feitas e
dois gols marcados.

O próximo jogo do time es-
meraldino já acontece no pró-
ximo sábado, quando enfrenta
o Cruzeiro pela terceira rodada
da Série B, no estádio do Mi-
neirão, às 16h30, horário de
Brasília. (Especial para O Hoje)

Goiás apresenta
oficialmente vo-
lante Rezende que
chega para somar
e focado em colo-
car equipe nova-
mente na Série A

mais um volante na briga

Volante falou sobre sua passagem pelo Azuriz, onde foi campeão e vê grupo unido na busca pelo acesso

Rosiron Rodrigues / Goiás EC
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Além das demora para o
término do BRT, as obras tra-
zem outro problema: a queda
de árvores na Avenida Goiás.
Já faz cerca de dois anos que
106 espécimes estão marcadas
para serem retiradas da via na
região central da cidade. O
pedido foi feito pelo consórcio
do BRT para a Agência Muni-
cipal do Meio Ambiente
(Amma). Apesar disso, não há
uma definição do total de ár-
vores que serão retiradas da
via, que conta com 660 espé-
cimes entre a Praça Cívica e a
Avenida Independência.

Em 2019 a Amma autori-
zou a remoção de 71 unidades
de vegetação na Avenida
Goiás. Entre elas estão pal-
meiras e árvores. Porém, o
consórcio negou à época as-
sinar o termo de compromis-
so e, com isso, acabou invali-
dando a decisão. O pedido
para a retirada dos espéci-
mes ocorreu pela necessidade
da construção de três estações
de embarque e desembarque
e seis plataformas do BRT.

A Amma exige que, a cada
árvore retirada, 15 novas pre-
cisam ser plantadas como com-
pensação ambiental. Se caso
essa reposição não ocorra na
própria via, ele deve ser reali-
zado na área verde mais pró-
xima. Em todos os trechos do
BRT, até o momento, 1.949
exemplares já foram retira-
dos, segundo a pasta. Com isso,
seria necessário o plantio de
34.148 mudas. A Amma desta-
ca que pouco mais de 6,1 mil fo-
ram replantadas em trechos já
acabados do projeto.

Sobre o projeto, o Instituto
de Patrimônio Histórico e Ar-
tístico Nacional (Iphan) aguar-

da a Prefeitura de Goiânia en-
viar o levantamento da quan-
tidade de árvores que serão re-
tiradas da Avenida Goiás. “De
modo a compensar a remoção
das espécies que compõem a
arborização da avenida, o Ip-
han propôs que a Prefeitura
de Goiânia fizesse a recom-
posição da massa vegetativa,
plantando outras árvores nas
calçadas laterais. Caso aca-
tem a recomendação, o Ip-
han fará o monitoramento
do plantio das árvores e do
impacto visual causado na
avenida,” afirma o instituto.

Cidade Verde
A situação do BRT se es-

barra em um novo projeto da
Amma de fazer com que Goiâ-
nia se torne a cidade mais ar-
borizada do mundo. Segundo
dados do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatísticas (IBGE),
a Capital é considerada a ci-

dade mais arborizada do Bra-
sil, com 89,5% de área verde.
Logo em seguida vêm Campi-
nas (SP) e Belo Horizonte (MG).
Porém, vale destacar que esses
dados foram extraídos do cen-
so de 2010, onde Goiânia tinha
cerca de 1,3 milhão de habi-
tantes. A cidade também já
configurou como a segunda
mais arborizada no mundo,
ficando atrás apenas de Ed-
mundo, no Canadá.

Esses dados, entretanto, ain-
da não foram atualizados já
que o Censo do IBGE não foi
realizado devido a pandemia
do novo coronavírus e ainda há
um impasse se ele será ou não
realizado neste ano, mesmo
após decisão do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) para que o
mesmo seja feito.

Até que haja uma atuali-
zação pelo IBGE, novas alter-
nativas estão sendo desen-
volvidas para que a cidade

chegue a este feito. Uma delas
é o Disque-Árvore, que pla-
neja estimular o plantio de
mudas em vários setores e
que as mesmas sejam cuida-
das pelos moradores. Com o
projeto, a pessoa vai poder so-
licitar uma espécie e terá toda
a assistência da Amma para
que a árvore seja plantada.
Cada morador poderá receber
duas mudas e elas poderão ser
colocadas no quintal ou na
calçada da residência.

O presidente da Amma,
Luan Alves, explicou ao O Hoje
que o projeto vai começar por
setores mais antigos e, conse-
quentemente, mais atingidos
por obras com o passar dos
anos. “A gente vai fazer o re-
plantio de mudas na Rua 94,
devido às obras do BRT, mas
também vamos levar o pro-
grama para Campinas e para
o Centro. Isso porque, por se-
rem setores mais antigos, mais

árvores também foram reti-
radas desses locais”, pontua.

Além do Disque-Árvore,
Luan destaca que também
ocorreu, ontem (7), a entrega
de mudas em quatro parques
de Goiânia: Lagoa (Vera Cruz),
Beija-Flor (Setor Jaó), Leolídio
di Ramos Caiado (Goiânia II)
e Jardim Botânico (Jd Santo
Antônio), que ocorreu das
15h30 às 19 horas. 

O presidente destaca que,
atualmente, Goiânia conta com
15 metros quadrados de área
verde por habitante. A cidade
já chegou a registrar 94 metros
quadrados. “Mas a gente ana-
lisa que era outro cenário.
Goiânia era uma Capital me-
nor, com mais áreas vagas.
Agora, muitos desses espaços
foram habitados. Por isso que-
remos voltar a esse número ou
até mesmo superá-lo.”

A Amma destaca que prio-
riza o plantio de cerca de 100
espécies variadas e todas sen-
do nativas do Cerrado, bioma
brasileiro predominante em
Goiás. Mas as mais comuns
são o Ipê, quaresmeira, ace-
rola, goiaba e pitanga. Luan
explica um pouco de como se
dá o processo de troca de es-
pécies, principalmente de ár-
vores que já estão com o tem-
po de vida útil ultrapassado.

“Quando um morador so-
licita esse serviço de extirpa-
ção é feita uma avaliação para
ver se é necessário a extirpa-
ção, poda ou nenhum dos ca-
sos. Caso seja feita a retirada,
vai ser qualquer uma que tra-
rá mais benfeitoria para o
morador. Além disso, a gente
fará uma conscientização para
acabar envolvendo toda a po-
pulação para que a cidade
possa se tornar a mais arbo-
rizada do mundo”, finaliza.

O ambientalista Gerson de
Souza Neto destaca que a Goiâ-
nia já conta com a aprovação
de lei que constituiu um plano
diretor de arborização. Porém,
segundo ele, ainda não foi im-
plantado. “Esse plano vai trazer
regras importantes sobre cada
tipo de árvore que deve ser co-
locado em determinado lugar.
Ele também trará normativas
para que as calçadas não sejam
estreitas e não fiquem pen-
dendo sobre a fiação elétrica.

Ou seja, trará uma política de
arborização”, reforça.

Gerson destaca que falta
também a prefeitura desen-
volver um cuidado maior so-
bre essas mudas que são co-
locadas no meio ambiente.
“Eu faço parte de um movi-
mento social organizado que
ajuda na plantação de mudas.
Boa parte da arborização é
feita por voluntários. Mas tem
situação que a Comurg vai
fazer a poda da grama e aca-

ba passando por cima da pró-
pria”, destaca.

O ambientalista destaca
que a conversa da Capital se
tornar a cidade mais verde
do mundo sempre existiu e
que agora, mais do que nunca,
é necessário sair do papel.
“Agora é efetivar. A gente per-
deu o costume de plantar ár-
vores em casa. Porque tínha-
mos lotes grandes e agora o ta-
manho não colabora para que
mudas sejam plantadas dentro

de casa. A gente precisa tam-
bém explicar o plano de ar-
borização das vias da nossa
Capital. Tem avenidas com
muitos canteiros largos que só
contam com uma única espé-
cie, por exemplo”, pontua.

Gerson lista ainda outros
motivos do porque a cidade
perdeu muito as áreas ver-
des. “Além da redução do ta-
manho dos lotes, a gente tam-
bém nota a mudança de esti-
lo de vida das pessoas. Muitas

preferem morar em aparta-
mento. Quando falamos em
casas, as pessoas acabam pre-
ferindo cimentar todo o ter-
reno para que não área poei-
ra, há um preconceito com a
presença da árvore que aca-
ba sujando pelas folhas que
soltam ou viram barro, além
da expansão da casa até o li-
mite do lote. Isso mostra a fal-
ta de paciência das pessoas
com as árvores”, finaliza. (Es-
pecial para O Hoje) 

Queda de árvores esbarra no projeto de fazer com que Capital se torne a mais arborizada do Brasil

Especialista pede plano diretor de arborização 

Espécimes devem ser derrubadas para a construção de três estações de embarque e desembarque e seis plataformas do BRT

Goiânia conta com 15 m² de área verde por habitante. Já chegou a registrar 94 m²

BRT pode levar a queda de
mais 106 árvores na Goiás

Rhudy Crysthian
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Daniell Alves

Mais da metade da população com comorbidades no
Estado ainda não se vacinou contra a Covid-19. O Minis-
tério da Saúde (MS) já destinou 616 mil doses de imuni-
zantes contra a doença para pessoas com comorbidades
no Estado, mas até a última atualização, apenas 259.568
foram aplicadas, de acordo com o boletim epidemiológico
da Secretaria de Saúde do Estado (SES-GO). O número mos-
tra que 59% da população que integra a categoria ainda
não procurou um posto de vacinação. 

As mais de 259 mil pessoas desse grupo tomaram a pri-
meira dose e apenas 1.498 foram totalmente imunizadas
com as duas aplicações, o que representa cerca de 40%
das doses destinadas. Contudo, a baixa procura ainda não
tem uma resposta por parte da SES. Há possibilidade da
pasta ter superestimado o número de pessoas com co-
morbidades e ter feito um cálculo acima do real. 

Também há a hipótese de as pessoas não estarem bus-
cado as vacinas por medo ou falta de informação. É o que
aponta a superintendente de Vigilância em Saúde do Es-
tado, Flúvia Amorim. Segundo ela, a possibilidade foi le-
vantada desde quando o cronograma de vacinação do gru-
po foi iniciado, na primeira semana de maio. A superin-
tendente aponta que houve diversas chamadas, busca ati-
va por parte dos municípios e “não chegou [para ser va-
cinado] aquele quantitativo que era esperado”. 

Além disso, entre as principais preocupações da Saú-
de neste momento estão as possíveis fraudes em atesta-
dos médicos para comprovar falsas comorbidades e con-
seguir a imunização contra a Covid-19. Flúvia explica que
a preocupação é no sentido de constituir em uma ilega-
lidade, porém não acredita que isso tenha acontecido de
forma significativa a ponto de atrapalhar o avanço da
imunização no Estado.

“O quanto isso está acontecendo, é difícil saber, já que
não cabe à Secretaria fazer esse tipo de investigação, e
sim à Polícia. A orientação que o Ministério Público tem
dado é que em caso de suspeita de fraude, é preciso en-
trar em contato com o MP ou com a própria polícia, fa-
zendo boletim de ocorrência”, orienta.

Por fim, ela reforça o alerta da manutenção dos cui-
dados, por parte da população, ao aumento de casos de
contaminação da doença percebido nos últimos dias. “A
população parece ter a percepção de que a pandemia aca-
bou, existe preocupação quanto ao aumento de casos de
contaminação pela Covid-19, que já está acontecendo.
Isso, devido ao comportamento das pessoas em fins de
semanas e feriados, por exemplo”, finaliza. 

Vacinação 
Levantamento realizado pela SES-GO apurou que, re-

ferente à primeira dose, foram aplicadas 1.508.742 do-
ses das vacinas contra a Covid-19 em todo o Estado. Em
relação à segunda dose, foram vacinadas 656.553 pes-
soas. Esses dados são preliminares e coletados no site Lo-
caliza SUS do Ministério da Saúde. Há 17.429 óbitos con-
firmados de Covid-19 em Goiás até o momento, o que sig-
nifica uma taxa de letalidade de 2,81%. Há 364 óbitos sus-
peitos que estão em investigação.

Novo lote
No último fim de semana, o Estado recebeu o quinto lote

de vacinas fabricadas pela Pfizer/BioNTech, com 21.060 do-
ses. Logo após a chegada no Aeroporto Internacional San-
ta Genoveva, o carregamento seguiu para a Central Esta-
dual de Rede de Frio da SES, na Capital.

Devido à questão do armazenamento das doses, que
precisam de condições especiais, a nova remessa deve-
rá ser usada em pessoas residentes em Goiânia, Anápolis,
Trindade e Aparecida de Goiânia. “Essa remessa é to-
talmente direcionada para a aplicação da primeira
dose. Iremos vacinar a população geral, iniciando a fai-
xa etária de 59 anos”, afirma Clarice Carvalho, gerente
de Imunização da SES.

"Nossa preocupação é avançarmos o máximo pos-
sível na vacinação”, destaca o titular da Secretaria, Is-
mael Alexandrino. O secretário reforça, também, que
a população deve manter todos os cuidados sanitários
e o permanente estado de alerta. “A pandemia está aí
e não temos, no curto prazo, perspectiva para nos com-
portamos como se estivesse tudo normal”, diz. (Es-
pecial para O Hoje)

SES pode ter superestimado população com doenças

Operação da Polícia Rodo-
viária Federal (PRF) nas rodo-
vias que cortam Goiás flagrou
mais de 2,7 mil infrações de
trânsito entre quarta-feira (2) e
domingo (6). Destas, 948 eram
de ultrapassagens proibidas,
segundo informou a polícia.
Durante este período, ainda
ocorreram 36 acidentes, que
deixaram 36 pessoas feridas e
quatro vieram a óbito.

No último feriado, de 10 a
14 de junho, a PRF registrou 32
acidentes, que deixaram qua-
tro mortos e 32 feridos.  A
maior parte do fluxo foi regis-
trado especialmente na BR-
153, por onde os turistas aces-
sam a cidade de Caldas Novas
e também na BR-414, que liga
a cidade de Anápolis à Pirenó-
polis e Corumbá. Estes são lo-

cais em que as pessoas buscam
piscinas e cachoeiras.

Conforme os policiais ro-
doviários, 250 condutores e/ou
passageiros foram flagrados
sem cinto de segurança e 30
motoristas foram autuados por
crianças transportadas fora da
cadeirinha. Também foram fla-
grados 81 condutores dirigindo
alcoolizados, sendo que três
deles foram presos.

Vítimas
Duas das vítimas fatais re-

gistradas vieram a óbito após
uma colisão frontal em ultra-
passagem mal sucedida na BR-
153, em Jaraguá, região Central
do estado. Outra colisão tra-
seira entre veículos de carga na
região sudeste, entre Catalão e
Campo Alegre, tirou a vida da

mãe e deixou o filho de oito
anos gravemente ferido.

Em Aragarças, na BR-070,
um indígena morreu depois
de ser atropelado na divisa
com o Estado do Mato Grosso,
na última quarta-feira. A região
é povoada por nativos das Tri-
bos Xavante e Bororos, de acor-
do com a PRF.

De acordo com o artigo 165
do Código de Trânsito Brasi-
leiro (CTB), o condutor flagra-
do dirigindo sob a influência
de álcool ou de qualquer outra
substância psicoativa que de-
termine dependência comete
uma infração gravíssima. Nos
últimos anos, a Lei Seca tem
reduzido a tolerância para
quantidade de álcool no orga-
nismo. (Daniell Alves, espe-
cial para O Hoje) 

PRF registrou 2,7 mil infrações
de trânsito durante o feriado

Mais da metade
das pessoas com
comorbidades
não se vacinou
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Senado debate projetos de leis
sobre a liberdade de imprensa

Em alusão ao Dia Mundial da Liberdade
de Imprensa, o Senado ainda promove
campanha de esclarecimento. No ar, há
dois anos, com o slogan “Notícia falsa se
combate com boa informação” em todos os
seus veículos de comunicação e perfis nas
redes sociais, a campanha, que tem a par-
ticipação dos próprios jornalistas da Casa,
mostra como impedir que uma notícia in-
verídica se espalhe. Em julho de 2020 o Se-
nado deu mais uma contribuição: criou o
serviço Senado Verifica: Fato ou Fake?, des-
tinado a conferir informações falsas sobre
a instituição propagadas nas redes sociais.
A preocupação é de todos: pesquisadores,
políticos e cidadãos. Em 2018, quando os es-
tudos sobre o impacto das chamadas fake
news nas eleições presidenciais norte-ame-
ricanas aumentaram o tom do alerta para

democracias em todo o mundo, o cenário po-
lítico brasileiro já era alvo de desinforma-
ção, ataques de robôs e perfis falsos. Dian-
te da expectativa de uma avalanche de
fake news durante o processo eleitoral, o Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE) adotou me-
didas preventivas nos dois últimos pleitos
(2018 e 2020). Entre elas estão acordos de
cooperação com os partidos políticos e com
entidades representativas dos setores de
marketing e de comunicação e com as em-
presas Google e Facebook. Mas o fenômeno
está longe de ser controlado. A proposta da
criação de uma lei para combater fake
news está mais perto de se tornar realida-
de. O PL 2.630/2020 foi aprovado em unho
de 2020 e agora depende da análise da Câ-
mara dos Deputados e da sanção da Presi-
dência da República para entrar em vigor. 

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

Jurídica

A Terceira Turma do STJ
tem entendimento segundo
o qual, ainda que a regra ge-
ral seja a irrevogabilidade
da adoção, a sua rescisão é
possível em situação excep-
cionalíssima – por exemplo,
diante de provas de que o
adotado não desejava ver-
dadeiramente participar do
procedimento. Desta forma,

considerando os princípios
da proteção integral e do
melhor interesse da criança
e do adolescente –rescindiu
a sentença concessiva da
adoção e permitiu a retifi-
cação do registro civil do
adotado. Para os minis-
tros, a regra da irrevoga-
bilidade da adoção não
tem caráter absoluto.

Adoção não é irrevogável

Suspenso sigilo de inquérito
sobre atos antidemocráticos

O ministro Alexandre de
Moraes, do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), retirou o
sigilo dos autos principais do
Inquérito (INQ) 4828, que
investiga manifestações an-
tidemocráticas. Deverá per-
manecer em sigilo toda a
documentação autuada em
anexo, diante da natureza de

seu conteúdo. O relator lem-
brou que o inquérito foi ins-
taurado a pedido do procu-
rador-geral da República,
Augusto Aras, com o objeti-
vo de apurar condutas que,
em tese, configurariam os
delitos previstos nos artigos
16, 17 e 23 da Lei 7.170/1983
(Lei de Segurança Nacional).

2 Os mais  iguais que os
outros - A  Proposta de
Emenda Constitucional
32/2020 pretende acabar
com o período de férias de
60 dias para representantes
do Judiciário e do Ministé-
rio Público.

2 Há tempos deveria ser as-
sim - O projeto de lei  nº
5080/21 prevê atribuir priori-
dade na ordem de vacinação
contra a covid-19, para todos
os profissionais da coleta de re-
síduos e limpeza urbana.

O Órgão Especial do Tri-
bunal de Justiça do Estado
de Goiás (TJGO), em sessão
extraordinária, removeu,
pelo critério de merecimen-
to, o magistrado Átila Naves
Amaral ao cargo de juiz subs-
tituto em segundo grau. O
colegiado avaliou e pontuou
critérios como produtivida-
de, estrutura de trabalho,
dedicação, celeridade, aper-
feiçoamento técnico, títulos
e diplomas.

Juiz Átila Naves
é removido ao
cargo de juiz
substituto em
Segundo Grau

Agência bancaria sobre tanque de
combustível gera periculosidade

A Terceira Turma do Tri-
bunal Superior do Trabalho
condenou o Banco do Brasil
S.A. a pagar o adicional de
periculosidade a um em-
pregado que trabalha em
prédio com dois tanques de
combustível no subsolo. O
colegiado aplicou a juris-
prudência de que é devido
o adicional quando a capa-
cidade de armazenamento
individual do tanque ultra-
passa 250 litros.  O relator
do recurso de revista do
bancário, ministro Mauricio
Godinho Delgado, explicou

que o entendimento do TST
é de que a NR-16 estabelece
expressamente os limites
de líquido inflamável ar-
mazenado, no local de tra-
balho, que dão direito ao
pagamento de adicional de
periculosidade, ainda que
se trate de recinto fechado.
“Assim, não acarreta direi-
to à parcela a existência de
líquido inflamável acondi-
cionado em tambores ou
bombonas de aço, alumí-
nio, outros metais ou plás-
tico, com capacidade entre
60 e 250 litros”. 



Diagnóstico mais rápido e
mais barato. Este é o teste
molecular para a detecção do
vírus da Covid-19, parecido e
de eficácia similar com o já
conhecido PCR, resultado da
pesquisa desenvolvida pela
professora do Instituto de
Química da Universidade Fe-
deral de Goiás (UFG), Gabrie-
la Rodrigues Mendes Duarte
que começou a ser utilizado
por um laboratório de Goiâ-
nia, na última semana.

Com a possibilidade de di-
versificadas formas de detec-
ção, a professora e sua equipe
adaptaram o teste para um
formato mais simples, de fácil
leitura dos resultados, com
detecção por indicador visual,
por cores. Se a amostra ficar
rosa, não tem Covid-19, ama-
rela, o paciente está infectado.
Segundo a coordenação do
projeto, ele custa R$ 145, cer-
ca de metade do preço cobra-
do pelo RT-PCR, que é o mais
usado, e o resultado fica pron-
to em torno de 4 horas.

O teste RT-LAMP para Co-
vid-19 (sigla em inglês de am-
plificação isotérmica mediada
por loop) criado pela profes-

sora detecta o material gené-
tico do vírus no momento da
infecção ativa (fase aguda),
como o PCR, a partir, também,
da coleta pelo swab nasal (o
cotonete introduzido pelo na-
riz). No entanto, segundo Ga-
briela, ele amplifica o mate-
rial genético com alguns di-
ferenciais que facilitam a ope-
racionalizar o teste.

“O LAMP é isotérmico. En-
quanto o PCR precisa de ciclos

de aquecimento, o LAMP faz
isso em temperatura constan-
te. Isso simplifica porque o ci-
clo de aquecimento exige um
equipamento que controle
muito bem a temperatura, que
é caro e não tem em qualquer
laboratório”, explica a profes-
sora. “Além disso, o LAMP é
menos sensível a interferentes,
atua diretamente na amostra,
sem precisar extrair o RNA, ad-
mite diversificadas formas de

detecção e é mais barato e rá-
pido. Assim, consegue aumen-
tar a testagem”, completa.

A professora ressalta que
ter um novo teste não excluiu
a importância dos outros já
em uso com sucesso. “Um tes-
te não precisa ser melhor que
o outro, é para somar, para tes-
tar mais pessoas, porque ainda
estamos precisando aumentar
esse número”, pontua.

Teste
O teste passou por uma ex-

periência, entre novembro e
dezembro de 2020, com 500
trabalhadores de Goiânia, in-
cluindo profissionais de lim-
peza urbana, transporte pú-
blico e Policiais Rodoviários
Federais. Depois, foi adapta-
do para o modelo point ofca-
re, que é teste em ambiente
hospitalar. “Fizemos uma
parceria com o Hospital do
Polícial Militar (HPM) para
validação do teste e o resul-
tado foi que o texto tem alta
sensibilidade (85%) e especi-
ficidade (98%) e uma precisão
geral de 95%”, comemora Ga-
briela, explicando que ele só
tem limitações quando a car-

ga viral está muito baixa.

Covid-19 em Goiás
Segundo dados da Secreta-

ria de Estado da Saúde de Goiás
(SES-GO), há 622.790 casos de
doença pelo coronavírus 2019
(Covid-19) no território goiano.
Destes, há o registro de 594.246
pessoas recuperadas e 17.519
óbitos confirmados. A taxa de
letalidade é de 2,82% e há ou-
tros 339 óbitos suspeitos em in-
vestigação pela pasta.

Há 17.519 óbitos confirma-
dos de Covid-19 em Goiás até o
momento, o que significa uma
taxa de letalidade de 2,82%. Há
339 óbitos suspeitos que estão
em investigação.

Com relação à vacinação,
dados da SES-GO apontam que,
foram aplicadas 1.522.813 do-
ses das vacinas contra a Covid-
19 em todo o Estado, no que se
refere à primeira dose. Já em
relação à segunda dose, foram
vacinadas 658.090 pessoas.
Goiás já recebeu 3.076.980 do-
ses de imunizantes, sendo
1.351.530 da CoronaVac,
1.608.450 da AstraZeneca e
117.000 da Pfizer. (Maiara Dal
Bosco, Especial para O Hoje)

Teste desenvolvido pela UFG começa a ser aplicado
COVID-19

O teste detecta o material genético do vírus
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Maiara Dal Bosco

Na semana em que pes-
soas com 55 anos de idade ou
mais podem receber a pri-
meira dose e somar aos 27,5%
da população já imunizada
com uma dose da vacina, a fal-
ta de retorno de muitos idosos
para receber a segunda dose
da imunização vem sendo mo-
tivo de preocupação. Na Capi-
tal, que registra 14% dos goia-
nienses com a imunização,
mais de 4 mil idosos que já re-
ceberam a primeira dose do
imunizante contra a Covid-
19 ainda não se dirigiram aos
locais de vacinação para re-
ceber a segunda dose e com-
pletar a imunização.

Para Robert Fabian Crespo
Rosas, médico infectologista
e professor de Infectologia do
Centro Universitário São Ca-
milo, com relação a vacinação
contra a Covid-19, a impor-
tância do retorno e da vaci-
nação das duas doses é fun-
damental para que haja um re-
sultado eficaz, inicialmente
na produção de anticorpos e
após, na proteção que os anti-
corpos vão conferir ao pa-
ciente pelos próximos meses.

“Vários estudos e um re-
cente apresentado pelo Minis-
tério da Saúde Chileno mostra
que quando são aplicadas as
duas doses da vacina, o risco de
internação em Unidades de
Terapia Intensiva (UTIs) é re-
duzido em praticamente cinco
vezes, se comparado com
quem tomou uma ou nenhuma
dose do imunizante”, afirma.

De acordo com o médico,
a imunização completa em
idosos é ainda mais impor-
tante uma vez que, a medida
em que a idade aumenta, a

chance de precisar de inter-
nação caso haja infecção por
Covid-19 também aumenta.
“Entre 18 e 35 anos, a chan-
ce desse paciente com Co-
vid-19 precisar de UTI gira
em torno de 3,5%. À medida
que a gente vai aumentando
a idade, a chance desse pa-
ciente precisar passa para
17%, 18%. Com uma única
dose, é possível reduzir essa
chance de internação de 18%
para 16,5%, ou seja, uma
dose somente não é muito
protetiva”, explica Robert.

No caso da imunização
completa, o infectologista des-
taca que a estimativa de se
precisar de UTI chega a 2,5%.
“Então há uma redução de seis
vezes na chance desse pacien-
te precisar ir para a UTI. A va-
cinação não vai evitar a doen-
ça, mas muito provavelmente
teremos uma forma assinto-
mática ou uma forma leve.
Com isso, a chance de proteção
é de até seis vezes maior do que
se comparado à população que
não tomou a vacina”, pontua.

Dificuldade
O especialista alerta sobre

um dos motivos que podem
estar levando os idosos a não
retornarem para receber a
segunda dose. “O grande pro-
blema dos idosos é que eles
estão olhando pra vacina não
como uma medida de prote-
ção da gravidade. Eles que-
rem um resultado para reto-
mar as atividades normais, e
o fato que a vacina não ofe-
recer esses benefícios direta-
mente, há essa resistência e
isso acaba resultando na bai-
xa aderência à segunda dose”,
afirma. Segundo o professor
de Infectologia, os efeitos co-
laterais, especialmente as da
Oxford/AstraZeneca, têm dei-
xado os idosos desanimados
em relação à segunda dose.
“Há o registro de febre, dores
no braço. Mas, já existe a
comprovação clara de que to-
mar as duas doses é benéfico
porque vai reduzir a necessi-
dade de UTI, além de reduzir
o número de casos e de óbi-
tos”, finaliza.

Prazo
Na Capital, os idosos que,

por algum motivo, estejam
com a segunda dose da vacina
atrasada podem encaminhar-
se, sem agendamento, a sete
unidades de saúde destinadas
a este fim: Cais Campinas,
Ciams Urias Magalhães, Cais
Bairro Goiá, Cais Cândida de
Morais, Upa Chácara do Go-
vernador, UPA Jardim Améri-
ca e Ciams Novo Horizonte.
Para se vacinar, estes idosos
devem 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).

Também estão sendo vaci-
nadas as pessoas a partir de 57
anos, sem comorbidades, além
dos trabalhadores da Saúde e
Educação (ensinos Infantil,
Fundamental e Médio) que
atuem em Goiânia. Também
segue a vacinação das pes-
soas com comorbidades lista-
das pelo Ministério da Saúde.
(Especial para O Hoje)

Imunização com as
duas doses pode re-
duzir em até 6 vezes
a necessidade de in-
ternação em UTI

Mais de 4 mil idosos estão
com a segunda dose atrasada  

A falta de
retorno de
idosos para
receber a
segunda dose
da imunização
vem sendo
motivo de
preocupação
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Um trem do Paquistão coli-
diu com vagões descarrilados de
outra composição nesta segun-
da-feira (7), matando ao me-
nos 36 pessoas, disseram auto-
ridades de governo. O acidente
mostra o estado ameaçador de
um sistema ferroviário de mais
de 165 anos de idade.

O número de mortos pro-
vavelmente aumentará, já que
agentes de resgate estavam com

dificuldade para alcançar pes-
soas aprisionadas em vários
compartimentos esmagados e
espalhados pelos trilhos em
Sindh, província do sul do país.

Um porta-voz da Pakistan
Railways disse que ao menos 33

corpos foram levados a hospi-
tais, entre eles os de duas au-
toridades ferroviárias. Mais de
100 pessoas ficaram feridas,
afirmou à Reuters.

O policial Umar Tufail dis-
se que o número subiu para

36 pessoas e que seus ho-
mens conseguiam ver mais
quatro corpos presos nos des-
troços. "Ainda não consegui-
mos retirá-los, mas uma ope-
ração está em andamento
para isso", informou aos re-

pórteres no local. "Salvamos
mais três pessoas; elas estão
feridas", acrescentou.

O porta-voz da Pakistan Rail-
ways disse ainda que vários
vagões do primeiro trem tom-
baram nos trilhos adjacentes,
após o descarrilamento no dis-
trito de Ghotki. Em seguida, o se-
gundo trem, que vinha na di-
reção oposta, se chocou com
eles, acrescentou. (ABr)

Um trem do Paquistão colidiu com vagões descarrilados de outra
composição. O número de mortos provavelmente aumentará

Acidente de trem deixa 36 mortos 
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Lanna Oliveira

O teatro é uma forma de
arte na qual um ou vários ato-
res apresentam uma determi-
nada história que desperta na
plateia reações e sentimentos
variados. Além de outras artes,
é por meio dele que a cultura
nacional resiste, e não é novi-
dade que pela situação sanitá-
ria o ofício está impedido de ser
exercido. Muitas pessoas so-
brevivem do teatro, e pensan-
do neles que a fotógrafa e pro-
dutora cultural Priscila Prade
lança, em formato de projeto
social, o livro ‘EVOÉ! Fotogra-
fias de Teatro’. 

Milhares de trabalhadores
do setor cultural, que perma-
necem sem condições de exer-
cer seus ofícios, se encontram
impactados pelo cenário caóti-
co atual e expostos à situação de
miserabilidade. O projeto ‘EVOÉ!
Fotografias de Teatro’ ocorre a
partir da necessidade urgente de
mitigar os impactos econômicos
do Covid-19 na vida dos profis-
sionais que sobrevivem do tea-
tro e das artes cênicas em geral.
A obra custa R$ 100 e sua renda
será 100% revertida aos profis-
sionais do setor. 

Com 220 páginas e, aproxi-
madamente, 200 imagens de
acervo dos últimos 20 anos de
registros da fotógrafa Priscila
Prade, com cenas de espetácu-
los e retratos de autores, atores
e diretores, o livro reúne textos
exclusivos de importantes no-
mes da cultura brasileira, abor-
dando a importância do teatro
e seus profissionais: Ana Lúcia
Torre, Denise del Vecchio, Fúl-
vio Stefanini, Grace Gianou-
kas, José Celso Martinez Corrêa,
José Possi Neto, Juca de Olivei-
ra e Renato Borghi, além da
própria autora.

“A expectativa com a pri-
meira tiragem de 2 mil livros é
arrecadar o total de R$ 200
mil”, informa Priscila, tendo
em vista a importância da me-

mória cultural para a história
da arte do país. “A intenção do
projeto e ́ valorizar a impor-
tância do fazer num momento
de tamanha fragilidade social
do setor”. A publicação tem
concepção e coordenação de
Priscila Prade, projeto gráfico e
diagramação de Murilo Lima,
produção executiva, pesquisa,
edição e revisão de texto de
Dugg Mont e traz na capa foto
de Paulo Autran, de 2006.

Os artistas fotografados ce-
deram seus direitos autorais e
de imagem para serem rever-
tidos nas doações. Entre os
profissionais a serem contem-
plados pela arrecadacã̧o das
vendas estão atores, atrizes,
músicos, produtores executi-
vos, assistentes de producã̧o, di-
retores de palco, contra re-
gras, camareiras, técnicos e
operadores de som, tećnicos e
operadores de Luz, montado-

res de cenário, motoristas que
não estão trabalhando e naõ se-
jam contratados de forma fixa
em nenhum outro projeto ou
empresa.

“Ao mesmo tempo em que a
pandemia lanca̧ luz sobre a
importância do entretenimen-
to e da arte na sociedade, ela
tambeḿ revela a vulnerabili-
dade dos operadores da cultu-
ra para sobreviver em tempos
de total incerteza profissional.

Com as medidas de isolamen-
to social o setor cultural para-
lisou totalmente as atividades.
A realizacã̧o de shows, a aber-
tura de museus e o funciona-
mento de cinemas e teatros
compreende uma imensa
quantidade de eventos, públi-
cos e privados, impossibilitados
de ocorrer por tempo indeter-
minado”, explica Priscila.

De acordo com a organiza-
ção do projeto, toda a movi-
mentacã̧o de arrecadacã̧o com
vendas e doaco̧ẽs será plani-
lhada e apresentada, poste-
riormente, de forma transpa-
rente na prestação de contas.
Serão disponibilizados os ex-
tratos de conta corrente de de-
pośitos de doacã̧o, os compro-
vantes de venda dos livros, e a
lista dos profissionais contem-
plados mensalmente pelas doa-
co̧ẽs, identificados por CPF. O li-
vro pode ser comprado pelo
link flow.page/evoelivro ou
acessando a bio do instagram
@evoe_livro. Será entregue
pelo Correio.

Catarinense de Florianó-
polis, a fotógrafa e produtora
cultural Priscila Prade ocupa
posição de destaque no cená-
rio cultural, tanto na produção
de teatro e cinema como no
trabalho desenvolvido como
fotógrafa de artes cênicas.
‘EVOÉ – Fotografias de Teatro’
é seu quarto projeto editorial,
os anteriores são ‘Impressões’
(2015, compilação de seus 25
anos de carreira), ‘Eu Queria
Ser’ (2010) e ‘Crimes Delicados’
(2006). Desde fevereiro de
2021 ela mantém o espaço cul-
tural Bricabraque, localizado
em São Paulo, onde apresenta
programação cultural. (Lanna
Oliveira é estagiária do jor-
nal O Hoje)

Serviço
Lançamento do livro ‘EVOÉ!
Fotografias de Teatro’
Onde: flow.page/evoelivro
Preço: R$ 100,00

O livro ‘EVOÉ! Fotografias de Teatro’ traz imagens de vários momentos do palco brasileiro

A capa do livro é contemplada por uma foto de Paulo Autran em 2006

Essência

A história do teatro nacional
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Malhação - sonhos
Heideguer pede que Cobra

não se envolva nesse caso. Gael
avisa aos alunos sobre Alan. nat
lê mensagem de Alan e deixa
sua casa. Todos na casa de dal-
va se preparam para ir à Pedra
do Índio. Heideguer insinua
que o dossiê sobre a Khan pode
não existir. nat é hostilizada ao
tentar falar com duca. Heide-
guer pede para Gael e duca o
avisarem caso o dossiê seja
encontrado. nat segue o cor-
tejo até a Pedra do Índio. dan-
dara sofre por Gael. Jade per-
gunta se Cobra está envolvido
na morte de Alan.

Gênesis
Ao lado do filho, Abraão se-

gue para o monte onde fará o
sacrifício. Massá se preocupa
com a viagem do pai e filho.
Prestes a cumprir a ordem do
senhor, Abraão é agraciado
com a presença do anjo Gabriel.
dez anos se passam e sara se
despede de seu filho. Abraão
tenta dar o melhor destino
para sara. Agar se surpreende
ao rever o general Bakari. Me-
lancólico, Abraão se sente só.
Leora e Omar se reaproximam
do acampamento. uriala deixa
isaque na saia justa. Abraão faz
um pedido a eliézer.

a Vida da Gente
Manuela não perdoa Ana e

pede para ela ir embora. iná
consola Laudelino. Mariano
pede para Vitória ser a treina-
dora de Cecília. Manuela conta
para Júlia que se mudará para
Florianópolis. A psicóloga ex-
plica como Ana e rodrigo de-
vem agir com Júlia. Wilson se
encanta com o jeito como Moe-
ma o trata. Jonas demonstra
sua satisfação com o trabalho
de Ângela. Júlia pede para ro-
drigo levá-la para casa e Ana se
entristece. Alice tenta tranqui-
lizar renato antes de sua en-
trevista com Cícero. 

Triunfo do amor
A polícia espera, enquanto a

capota do conversível é levan-
tada. Guilherme fecha os olhos,
pisa no acelerador e o carro
despenca no precipício, rolando
e rolando até chegar ao fundo,
onde explode em chamas. A fa-
mília posa em frente à Casa
sandoval. João Paulo tem a pe-
núltima palavra: “As trevas e o
mal só podem ser derrotados
pelo triunfo do amor.” uma lua
cheia. Max e Maria em um bar-
co a remo enfeitado com flores.
Os convidados assistem da praia,
o casal sorri e celebra o verda-
deiro triunfo do amor.

império
Maria Ísis mente para tentar

convencer José Alfredo sobre o
seu engano. Cora afirma a Mag-
nólia e severo que só pagará os
dois após receber o teste de
dnA. Magnólia e severo en-
contram o álbum de recortes de
Cora. Patrício ensina João Lucas
a lidar com os diamantes. Maria
Clara e José Pedro estranham
quando Amanda diz que Maria
Marta lhe dará uma joia. Kelly in-
centiva Maria Ísis a dar uma
chance para João Lucas. salva-
dor conversa com Orville. Cris-
tina devolve a Maria Marta par-
te do dinheiro. 

RESUMO
t

de nOVeLAs

Junho verde 
Iniciativa chama atenção para a Es-
coliose, doença que acomete mais de
50 milhões de crianças e adolescen-
tes no mundo 

Elysia Cardoso

Junho Verde é o mês
da conscientização sobre a
escoliose idiopática, uma
patologia que acomete de
3% da população mundial
de 0 a 18 anos, segundo a
Organização Mundial da
Saúde (OMS), totalizando
mais de 50 milhões de
crianças do mundo. No
Brasil, são mais de 1,6 mi-
lhões. O dia 27 de junho foi
o escolhido para celebrar o
Dia Internacional da Cons-
cientização sobre a Esco-
liose Idiopática. 

Em entrevista ao Essên-
cia, o médico ortopedista e
cirurgião da coluna, Murilo
Daher cita os sinais mais co-
muns que a escoliose apre-
senta. "Na deformidade do
tronco, na assimetria dos
ombros, da linha de cintura.
A giba, que é quando você
flete o tronco para frente
você vê um lado das coste-
las mais alto. E essa defor-
midade do tronco é o prin-
cipal diagnostico, a dor
pode ocorrer, mas não é o
principal sintoma", explica
sobre a deformidade que
possui maior incidência em
adolescentes.

Além dos sintomas visí-
veis, para diagnosticar de
forma precisa a escoliose
idiopática são necessários
exames clínicos e de ima-
gem, de acordo com o mé-
dico. O principal exame de
imagem é a radiografia de
coluna total. “Uma radio-
grafia especial que fazemos
com um paciente em pé”,
esclarece. Outros podem
ser utilizados como a res-
sonância magnética, “prin-
cipalmente quando preci-
samos descartar o diagnós-
tico de outra patologia que
não seja a escoliose idiopá-
tica”, frisa Daher.

Tratamento
Murilo Daher reitera

que a eficácia do tratamen-

to dependerá do diagnósti-
co prévio. Nos casos em
que a curva da escoliose
possui baixo valor angular,
o médico especialista acom-
panha o paciente de perto.
Quando se tem curvas
maiores de 20 a 40 graus,
segundo Murilo, usa-se co-
letes como tratamento. A
cima desse número, geral-
mente é indicada a inter-
venção cirúrgica. 

Daher ressalta os peri-
gos de não se realizar o tra-
tamento. “Curvas muito
graves e que progridem e
que não são tratadas elas
podem levar a uma defor-
midade grave do tórax, le-
vando também a uma com-
pressão, uma diminuição
no volume da caixa toráci-
ca, que pode prejudicar a
capacidade pulmonar do
paciente e isso pode levar
até repercussões cardíacas,
até contribuindo para a
morte mais precoce. Por
isso que o diagnostico ade-
quado ele é importante
para que o tratamento seja
feito no momento adequa-
do”, finaliza. 

Mude a curva
Murilo Daher faz parte

de um projeto social cha-
mado Mude a Curva, funda-
do pelo BSSG – Brazilian Spi-
ne Study Group, formado
por grandes nomes nacio-
nais da cirurgia de coluna.
Duas vezes ao ano, estes ci-
rurgiões se reúnem para
realizar, gratuitamente, tra-
tamento cirúrgico da esco-
liose em crianças e adoles-
centes que aguardam em fi-
las em todo Brasil. A ação é
realizada com apoio das in-
dústrias que oferecem ma-
teriais cirúrgicos para esco-
liose. Os médicos cirurgiões
são voluntários e arcam com
as despesas da viagem, como
passagens aéreas e hospe-
dagem. Para se voluntariar,
acesse: (bssg.org.br). (Espe-
cial para O Hoje)

Murilo Daher é Chefe do Grupo de Cirurgia de Coluna do CRER A coluna Estillo voltará a ser publicada neste espaço logo que atravessada a Pandemia do Coronavírus. 

NOTA AO LEITOR
t

Mariela Oppitz
Sorgetz é filha, mãe,
esposa, mãe da sua

mãe nos últimos
anos, além de irmã

e agora escritora

LIVRARIA
t

Escrever foi uma das for-
mas encontradas por Mariela
Oppitz Sorgetz para aliviar a
surpreendente e desafiado-
ra caminhada ao lado da mãe
diagnosticada com Alzhei-
mer. Com sensibilidade, em-
patia e bom humor, a escri-
tora compartilha no livro ‘Vi-
ver Sem Saber’ relatos pes-
soais de situações que viven-
ciou e continua vivenciando
com dona Anninha.

Narrada em primeira pes-
soa, a obra publicada pela Luz
da Serra Editora reúne anota-
ções escritas por Mariela du-
rante oito anos de luta contra
a doença. Quase como um
diário e inicialmente sem a
ideia de transformar o con-
teúdo em um livro, a autora
descreveu seu novo cotidiano
e os sentimentos com o avan-
çar do tempo.

Dividida em três partes, a
obra segue a ordem cronoló-
gica do processo evolutivo do
Alzheimer. Na primeira, o lei-
tor acompanha a etapa leve,
os primeiros sinais de que
algo estava acontecendo. A
fase moderada apresenta ou-
tros sintomas que vão além
do esquecimento, como a ‘su-
per sinceridade’ da mãe. Na
terceira e última parte, a au-
tora narra a severidade da
doença, quando aos poucos
dona Anninha deixou de fa-
lar, fase na qual se encontra
atualmente.

O principal objetivo da au-
tora com o lançamento de ‘Vi-
ver sem Saber’ vai além de
compartilhar vivências e lan-
çar um novo olhar sobre a
Doença de Alzheimer. Forma-

da em Relações Públicas, Ma-
riela quer tornar o livro uma
contribuição para a causa. Por
isso, os valores referentes aos
direitos autorais com a venda
do livro serão revertidos a
ações e instituições dedicadas
a cuidar e tratar dos enfermos.
O acompanhamento dessa
ação pode ser acompanhado
pelo site: (www.viversemsa-
ber.com.br/).

Sobre a autora 
Formada em Relações Pú-

blicas com especialização em
Marketing, Mariela Oppitz
Sorgetz é fundadora da Ello
Eventos, que atua na área
corporativa. Além disso, ocu-
pa outros papéis em sua
vida: é filha, mãe, esposa,
mãe da sua mãe nos últimos
anos, além de irmã, cunhada,
tia, amiga e agora escritora.
"Acredito que nos multipli-
camos quando encaramos
viver vários papeis, dando a
cada um deles a importância
que merecem”.

Relatos sobre o Alzheimer
Com emoções que se completam, Mariela Oppitz Sor-
getz compartilha aprendizados ao lado da mãe diag-
nosticada com a doença
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O governo de Goiás, por
meio da Secretaria de Estado
da Cultura (Secult), reformu-
la projetos de adequação e
ocupação dos espaços cultu-
rais, como o Centro Cultural
Martim Cererê e o Teatro
Goiânia. A meta é ampliar e
tornar mais acessível o aces-
so a essas unidades para os ar-
tistas em geral, movimentar a
programação e divulgar o tra-
balho dos fazedores de cul-
tura, promovendo assim, en-
tretenimento aos goianos.

O secretário interino de
Cultura, César Moura, re-
força que o objetivo dessa
ação é, também, gerar mão
de obra já que, em números,
são criados vários trabalhos
de equipes técnicas, de som,
iluminação e outros serviços
ligados ao segmento que são

contratados pelos próprios
produtores.

Para o secretário, nessa
nova frente de atuação, a ex-
pectativa é atender o máximo
de artistas possível, contando
sempre com apoio dos par-

ceiros nessa empreitada. As-
sim, após a pandemia, com a
retomada das atividades pre-
senciais, a meta é que esse nú-
mero seja ainda maior.

Desde o início da pande-
mia provocada pela Covid-

19, os espaços culturais ge-
renciados pela Secult estão
fechados para eventos com a
presença de público, porém,
as atividades nessas unida-
des vêm sendo mantidas
com diversas atrações on-
line e ainda, para gravações
de projetos.

No Centro Cultural Martim
Cererê, um extenso trabalho
de revitalização vem sendo
feito desde 2020, com melho-
rias, manutenção e adequa-
ções de sua estrutura. Nas
atividades paralelas, há um
roteiro ativo de gravações
dos programas Secult Kids e
Literatura Encenada, que fa-
zem parte do projeto ‘Cultura
Em Casa’, apresentações gra-
tuitas que são disponibiliza-
das semanalmente nas redes
da Secult Goiás.

Governo de Goiás trabalha na
reformulação de seus espaços culturais

espetáculo ao vivo
O ‘#emCasaComsesc’ se-

gue em 2021 com uma pro-
gramação diversificada de
espetáculos ao vivo na inter-
net. e hoje (8), ocorre o show
do Quarteto Abayomi, às 19h.
O repertório do show traz
músicas de compositores
como ernesto nazareth
('Odeon'), João Pernambuco
('estrada do sertão'), Jacob
do Bandolim ('doce de Coco')
e Chiquinha Gonzaga ('Gaú-
cho'). O quarteto, que pes-
quisa e interpreta músicas
brasileiras da cultura popular
tradicional, regionais e urba-
nas a partir do século XX, é in-
tegrante do box de dVds
'Movimento Violão'. Quando:
terça-feira (8). Onde: (youtu-
be.com/sescsp). Horário: 19h.

Paiol Literário
um bate-papo online com

o romancista Julián Fuks e a
criação de um site exclusivo
(www.paiolliterario.com.br)
marcam a volta do Paiol Lite-

rário, hoje (8). O projeto, que
promove conversas com au-
tores brasileiros, é realizado
desde 2006 pelo jornal ras-
cunho. neste ano, conta com
patrocínio do itaú via Lei Fe-
deral de incentivo à Cultura.
Até dezembro, serão sete en-
contros transmitidos ao vivo
pelo canal do Paiol Literário
no Youtube, às 19h30. A me-
diação será do editor do ras-
cunho, o jornalista e escritor
rogério Pereira. Quando: ter-
ça-feira (8). Onde: YouTube

(Paiol Literário). Horário:
19h30. 

Bate-papo
Marcelo Tas conversa nes-

ta terça-feira (8), no '#Provo-
ca', com o jornalista e escritor
ruy Castro. no bate-papo,
ele comenta sobre a CPi da
Covid-19, seu vício em álcool,
livros e biografias não-auto-
rizadas. A edição inédita vai
ao ar na TV Cultura, a partir
das 22h. Por fim, o escritor
aborda as polêmicas causa-

das, há 10 anos, por roberto
Carlos, Chico Buarque e Cae-
tano Veloso contra as bio-
grafias não-autorizadas.
Quando: terça-feira (8). Onde:
TV Brasil. Horário: 22h.

Mundo dos dragões 
segue até o dia 13 de ju-

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

Quarteto Abayomi, realiza espetáculo ao vivo terça-feira (8)

Teatro Goiânia é uma das unidades que passam por adequações 
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Gil do Vigor dispara ao re-
velar affair em live da Pa-
rada LGBTQia+: "Já teve ca-
chorrada"

O ex-BBB Gil do Vigor afir-
mou que está engatando um
relacionamento. A revelação
do doutorando em economia
foi feita em live do canal GnT
antes da transmissão da Pa-
rada do Orgulho LGBTQiA+,
que rendeu críticas a Patricia
Abravanel por sua fala con-
troversa e homenagem a Pau-
lo Gustavo, morto em maio.
"eu estou conversando com
uma pessoa. Já teve uma ca-
chorrada, mas ele está come-
çando a tocar meu coração",
resumiu o pernambucano,
protagonista de comercial com
Lucas Penteado. (Guilherme
Guidorizzi, Purepeople)

Giovanna Lancellotti e ex
de anitta, Gabriel David, vi-
vem affair em noronha,
diz coluna

Giovanna Lancellotti e Ga-
briel david estão vivendo um
affair, segundo a coluna ‘re-
tratos da Vida’, do jornal ‘ex-
tra’, nesta segunda-feira (7).
A atriz e o empresário, filho
de Anisio Abraão david, pre-
sidente de honra da Beija-
Flor de nilópolis, curtem dias
em Fernando de noronha,
mas estão optando pela dis-
crição. no final de março,
Gabriel, que é ex-namorado
de Anitta, foi apontado como
romance de Giulia Be. Já Gio-
vanna está oficialmente sol-

teira desde 2017 após o fim
do namoro com Gian Luca
ewbank e dois anos mais
tarde negou que estivesse vi-
vendo um romance com da-
nilo Mesquita. segundo a
publicação, a atriz e o em-
presário compartilharam fo-
tos do pôr do sol, ao qual as-
sistiram um ao lado do outro,
além de terem ido ao mesmo
restaurante. (Guilherme Gui-
dorizzi, Purepeople)

Whindersson nunes tatua
rosto em homenagem ao
filho, morto após parto
prematuro

Whindersson nunes fez
uma tatuagem no rosto para
homenagear o filho, João Mi-
guel, morto um dia após seu
nascimento prematuro, com
apenas 22 semanas de ges-
tação. Para deixar gravado
seu amor pelo menino, o hu-
morista tatuou suas iniciais

entre uma cruz e um sorriso.
O desenho foi mostrado por
Maria Lina, noiva de Whin-
dersson, que também eterni-
zou no corpo uma homena-
gem ao filho. Assim como a
irmã do artista, Hadga Kero-
layne, que seria madrinha do
bebê, a estudante de enge-
nharia tatuou os pezinhos de
João Miguel, com seu nome e
data de nascimento. (Carmen
Moreira, Purepeople)

CELEBRIDADES

A mãe de MC Kevin negou de-
savença com a viúva de seu filho
por conta da herança, em uma sé-
rie de vídeos em seu Stories. O
funkeiro morreu no último dia 16,
vítima de traumatismo craniano
após cair do quinto andar de um
hotel do Rio de Janeiro. "Eu não te-
nho nada contra Deolane. Ela
convivia todos os dias comigo. A
gente se fala todos os dias. Per-
demos uma pessoa que amamos.
E ponto final. Parem de ficar co-
locando coisas onde não tem. Não
tem raiva, mágoa", pediu Valquí-
ria Nascimento. "Não tem nin-
guém brigando por nada. Quem
conhece o Kevin sabe que ele não
se importava com coisas mate-
riais. Se ele não se importava,
não sou eu que vou ligar. Nunca
quis nada de ninguém", comple-
tou a mãe do funkeiro. (Guilher-
me Guidorizzi, Purepeople)

Mãe de MC Kevin afasta disputa 
com viúva do funkeiro por herança

ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

Hoje é dia de enfrentar com
coragem pessoas de autoridade
sem perder a classe a gentileza,
mas mostrando seu valor e seu
potencial. se conseguir enfrentar,
sem medo, os desafios, sairá vi-
torioso. Para realizar o que de-
seja hoje, será preciso ter auto-
controle e muita perspicácia.

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

Hoje o dia pede que saia da
zona de conforto, mude e avan-
ce, ainda que seja difícil. Pode ser
preciso encerrar um ciclo, ou
seja, tomar decisões difíceis, mas
que trazem novas paisagens no
horizonte. Há aprendizados no-
vos à vista, então aventure-se
sem apegos e sem medos.

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

O dia te desafia a olhar ape-
nas para o que interessa e deixar
de lado situações aos quais sua
atenção não foi chamada. Aten-
te-se, pois a vida está te convi-
dando a uma transformação. É
momento de desapegar, de dei-
xar ir coisas e situações que não
te acrescentam.

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

O dia traz desafios a partir
das relações. não adianta fugir de
algumas relações difíceis, porque
elas estão querendo te mostrar
algo. existe aprendizados em cada
uma delas; ao aprender, deixe ir.
enquanto o aprendizado não che-
ga, as coisas simplesmente se re-
petem.

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

O dia traz desafios no trabalho.
Cuidado com autoritarismos ou
ainda com conflitos envolvendo as
pessoas com quem trabalha. nem
sempre as pessoas concordam,
mas, ainda assim, elas têm sua im-
portância. reflita sobre isso.

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

O dia te desafia a criar novos
caminhos e outras possibilida-
des. se não está dando certo
desse jeito, mude a forma, mude
o pensamento. Muitas vezes a
gente repete as coisas por não
saber como fazer diferente.

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

O dia te desafia a aceitar a
ajuda dos outros e também a se
colocar à disposição. É momento
de voltar às raízes. Cuidar de
quem cuidou de você no passa-
do pode ser uma das exigências
de hoje. A família está em foco,
além de colocar foco em tarefas
mais chatas e burocráticas.

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

O dia te convida a aceitar as
pessoas como elas são e, dessa
forma, dialogar, trocar, aprender
e ensinar. O dia está muito cor-
rido e cheio de atividades, mas
em cada uma delas há uma opor-
tunidade de não chutar o balde
e não se irritar.

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

O dia te desafia a comparti-
lhar recursos. É um bom dia
para doar coisas a quem precisa.
O universo certamente vai levar
pessoas necessitadas até o seu
encontro, para você que as aju-
de. seja a ajuda que for, não he-
site em estender a mão. isso
fará toda a diferença no seu dia.

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

O dia te desafia a ser quem é,
doa a quem doer. não é possível
fingir, esconder e ser quem os
outros esperam, porque isso é
muito angustiante. Hoje o dia
pode trazer situações em que
verdades venham à tona ou em
que oportunidades de dizer o
que pensa e agir surgem.

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

O dia te desafia a sonhar,
imaginar e buscar, no fundo do
coração, o amor e a compaixão.
É preciso ser capaz de perdoar e
ressignificar o passado para ir
para o futuro. Tudo isso pode ser
muito difícil no fim das contas,
mas também é lindo.

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

O dia te desafia a aceitar se
harmonizar com mudanças e si-
tuações, a fluir, a deixar as coisas
acontecerem sem tanta revolta e
necessidade de ter razão em
tudo. Quanto mais conseguir se
harmonizar com as pessoas, tra-
balhar bem em equipe, mais
esse dia fluirá.
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Alirio é um cantor e ator
brasileiro, e uma das vozes do
rock mais reconhecidas no Bra-
sil e um nome emergente entre
os maiores do País. Seja no
palco, no estúdio ou atuando
em musicais, Alirio causa uma
forte impressão com sua voz
poderosa e alcance incrível e
sem esforços. “Me considero
um compositor muito eclético
quando se trata de estilos de
rock. Meus compositores fa-
voritos no momento, e também
grandes influências, são Chris
Cornell, George Harrison e, ob-
viamente, Queen”, diz Alirio.

Sobre o significado por trás
do primeiro single do álbum,
ele disserta: "O poder está
constantemente mudando de
mãos e você precisa tentar
aproveitá-lo ao máximo en-
quanto o tem. Mas isso tam-
bém passará e, quando isso
acontecer, você terá sido ver-
dadeiro consigo mesmo ou
corrompido pelo sistema?".

‘All Things Must Pass’ pre-
visto para lançamento dia 06
de agosto, será a estreia in-
ternacional de Alirio, com um
álbum que abrange uma am-
pla gama de estilos de rock e
hard rock, com espaços para
grandes melodias e baladas
apoteóticas. Entre os músi-
cos do álbum estão o bateris-
ta Adriano Daga (produtor
ganhador do Grammy) e o

baixista Felipe Andreoli (An-
gra). Além disto, ninguém me-
nos que o vocalista do Jour-
ney, Arnel Pineda, aparece
em um marcante dueto.

“Estou emocionado e sin-
ceramente agradecido em fa-
zer parte da família Frontiers”,
afirma o artista. “Este álbum é
muito especial para mim, não
apenas por contar com amigos
realmente próximos e conhe-
cidos mundialmente, mas es-
pecialmente pela paixão e ver-
dade que eu coloquei em cada
nota deste álbum. Este é pro-
vavelmente o trabalho mais
honesto da minha carreira.
Ter uma gravadora dessa mag-
nitude acreditando na minha

música, em um momento tão
difícil para o mundo, é uma
grande bênção".

Trajetória 
Como cantor de rock, Ali-

rio liderou a banda Khallice,
que na época assinou contra-
to com a gravadora de rock
progressivo Magna Carta para
o lançamento de seu álbum
de estreia, ‘The Journey’. Ali-
rio também integrou a banda
de metal Age of Artemis, que
lançou dois discos, um deles
produzido pelo renomado
cantor e produtor Edu Falas-
chi (ex-Angra). Mais recente-
mente, juntou-se à banda Sha-
man, como substituto do sau-

doso Andre Matos.
Alirio também interpre-

tou personagens em diversos
musicais, incluindo o prota-
gonista ‘Galileo’ em We Will
Rock You, a produção musical
oficial do Queen. Posterior-
mente, foi anunciado como o
novo vocalista da banda
Queen Extravaganza, o que le-
vou Roger Taylor a comentar:
“Alirio não é apenas um can-
tor soberbo, mas também é
um grande showman”. Alirio
também dublou o persona-
gem Lefu em ‘A Bela e a Fera’,
live action da Disney.

Desempenhou o papel de
Jesus na produção oficial me-
xicana de ‘Jesus Christ Su-

perstar’ e atuou como Judas
na produção oficial brasileira
do mesmo espetáculo, pelo
qual foi indicado ao prêmio
de Melhor Ator Principal de
2014, pelo jornal Estado de
São Paulo. Com isso, as portas
se abriram e se apresentou
em alguns dos principais pro-
gramas de TV do Brasil, como
o maior talk show do país, o Jo
Soares, além do Altas Horas,
Faustão, The Noite, Jornal
Hoje, Jornal do SBT, Jornal
da Globo e Programa Todo
Seu. Participou do programa
televisivo Good Morning LA,
nos Estados Unidos, junto com
o Queen Extravaganza. (Es-
pecial para O Hoje)

Destaque no cená-
rio do rock brasi-
leiro, Alirio anuncia
álbum solo 'All
Things Must Pass'
para agosto 

Single e videoclipe da faixa título do álbum 'All Things Must Pass' já estão disponíveis 

Hard rock brasileiro

esTReia

Invocação do Mal 3: A Or-
dem do Demônio (The Conju-
ring: The devil Made Me do it,
2021, euA). duração: 1h52min.
direção: Michael Chaves. elen-
co: Patrick Wilson, Vera Farmi-
ga, ruairi O'Connor. Gênero:
Terror. invocação do Mal 3: A
Ordem do demônio revela uma
história assustadora de terror,
assassinato e um desconheci-
do mal que chocou até os ex-
perientes investigadores de
atividades paranormais ed (Pa-
trick Wilson) e Lorraine Warren
(Vera Farmiga). um dos casos
mais sensacionais de seus ar-
quivos, começa com uma luta
pela alma de um garoto, depois
os leva para além de tudo o
que já haviam visto antes, para
marcar a primeira vez na his-
tória dos estados unidos que
um suspeito de assassinato
alega ter tido uma possessão
demoníaca como defesa. Ci-
neflix aparecida: 14h30, 14h50,
16h55, 17h15, 19h20, 19h40.

eM CaRTaZ

Godzilla vs Kong (God Vs King,
2021, euA). duração: 1h54min.
direção: Adam Wingard.  elen-
co: Kyle Chandler, Millie Bobby
Brown, Alexander skarsgård.
Gênero: Ação, aventura, fic-
ção científica. no primeiro cros-
sover do MonstroVerso, Kong
e seus protetores embarcam
em uma jornada perigosa para
encontrar seu verdadeiro lar.
entretanto, tudo sai do con-
trole quando um Godzilla en-
furecido, começa a deixar um
rastro de destruição pelo pla-
neta. esse combate épico entre
os dois titãs, instigado por for-
ças ocultas, é apenas o come-
ço do mistério que jaz no nú-
cleo da Terra. será que o mun-

do sobreviverá ao duelo de
monstros? Cineflix aparecida:
14h40, 17h05, 19h30.

Rogai por Nós (The unholy,
2021, euA). duração: 1h39min.
direção: evan spiliotopoulos.
elenco: Jeffrey dean Morgan,
Cary elwes, William sadler. Gê-
nero: Terror. rogai por nós
conta a história de Alice, uma jo-
vem com deficiência auditiva
que, após uma suposta visita da
Virgem Maria, é inexplicavel-
mente capaz de ouvir, falar e cu-
rar os enfermos. À medida que
a notícia se espalha e pessoas
de perto e de longe se reúnem
para testemunhar seus mila-
gres, um jornalista decadente
(Jeffrey dean Morgan), que es-
pera reviver sua carreira, visita
a pequena cidade da nova in-
glaterra para investigar o fe-

nômeno. Quando eventos ter-
ríveis começam a acontecer
por toda parte, ele começa a
questionar se esses fenômenos
são obras da Virgem Maria ou
algo muito mais sinistro. Cine-
flix aparecida: 19h50.

Mortal Kombat (Mortal Kom-
bat, 2021, euA). duração:
1h50min. direção: simon
McQuoid. elenco: Lewis Tan,
Jessica Mcnamee, Josh Law-
son. Gênero: Ação, artes mar-
ciais. em Mortal Kombat,
shang Tsung, imperador da
exoterra, envia seu melhor
guerreiro, sub-zero, para as-
sassinar o jovem Cole Young.
Temendo pela segurança da fa-
mília, Cole vai em busca de so-
nya Blade seguindo a indicação
de Jax, um major das Forças es-
peciais, que tem a mesma es-

tranha marca de dragão com a
qual Cole nasceu. Logo, ele se
vê no templo do Lorde raiden,
um deus Ancião e guardião do
Plano Terreno, que abriga to-
dos que possuem a marca. no
templo, ele treina com os ex-
perientes guerreiros Liu Kang,
Kung Lao e Kano, enquanto se
prepara para lutar contra os
inimigos da exoterra em uma
batalha pelo universo. será
que Cole irá longe o suficiente
para desbloquear sua arcana -
o imenso poder da sua alma -
a tempo de salvar não apenas
a família, mas interromper os
planos de shang Tsung de
uma vez por todas? Cineflix
aparecida: 17h30.

Cruella (Cruella, 2021, euA).
duração: 2h14min. direção:
Craig Gillespie. elenco: emma

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

Filme ‘Mortal Kombat’ é reboot da franquia baseada no game clássico, considerado um dos mais influentes 

tCINEMA



Economista dá
dicas básicas para
consumidores
pouparem e de
estratégias de
vendas para
comerciantes
alavancarem 
a data

Nathan Sampaio

Segundo a pesquisa divul-
gada pela Confederação Na-
cional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo (CNC) no
último dia 28 de maio, o Dia
dos Namorados deve  movi-
mentar R$ 1,8 bilhão em ven-
das no varejo do Brasil, um
crescimento de 29,4% em re-
lação a mesma data em 2020,
e 4% menor do que em 2019.
O estudo mostra que o setor
de vestuário, calçados e aces-
sórios deve ser o principal
segmento para o comércio
nesta data, com movimenta-
ção estimada em R$ 797 mi-
lhões, tendo em seguida os
segmentos de utilidades do-
mésticas e eletroeletrônicos
(R$ 291,8 milhões).

Às vésperas do Dia dos Na-
morados de 2020, o Brasil ain-
da estava assustado com o
início da pandemia causada
pelo novo coronavírus, e o
comércio não estava prepa-
rado para estratégias de ven-
das em tempos de distancia-
mento social, pontos que fo-
ram acelerados de um ano
para cá, como afirma o eco-
nomista e professor da Está-
cio, José Valmir Pedro.

“O comércio como um todo
já entende hoje que a internet
é uma aliada fundamental e
que os consumidores têm às
lojas no bolso, dentro do seu
celular. Quem ainda não esti-
ver inserido neste contexto,
não terá condições de traba-
lhar”. Valmir indica então que
os lojistas, nesses dias que an-
tecedem o Dia dos Namorados,
abusem do viés digital para
alavancarem suas vendas.

Usar bastante as redes so-
ciais é extremamente impor-
tante no mundo digital em
que vivemos hoje e vale a
pena investir, por exemplo,
em espaços patrocinados nas
redes sociais em datas im-
portantes para o comércio,
seja para promover sua loja
como um todo ou apenas al-
guns produtos ou serviços es-
pecíficos daquela data come-
morativa. Anúncios de inter-
net têm um excelente alcance.

Além disso, criar condi-

ções de pagamento e parcela-
mento especiais e oferecer
brindes são boas táticas, se-
gundo o economista. Vale tam-
bém a criatividade para esti-
mular os consumidores a com-
prarem, como por exemplo,

vender produtos fora do seu
cotidiano para aquela data
especial, ou uma promoção
em que ele compre dois pro-
dutos e o segundo saia com
50% de desconto. E, claro,
atender bem o cliente e con-

ceder benefícios a ele, pois
hoje todo consumidor quer
ser beneficiado com algo.

Em tempos atuais de re-
cessão econômica, muitos con-
sumidores terão que econo-
mizar na compra do presente

e o professor da Estácio avalia
que é possível seguir algu-
mas dicas básicas.

Comprar com antecedên-
cia é uma boa ideia, mas para
quem não conseguiu a dica é
pesquisar bastante. Além dis-
so, estipule um valor que cai-
ba no seu bolso e foque sua
procura pelo presente basea-
da nisso. Perfumes, por exem-
plo, encontramos, em termos
de preço, muitas boas opções.
Flores e bombons são sempre
uma boa pedida, porque a
gente tem que pensar que,
principalmente neste mo-
mento em que a renda de
muitos brasileiros diminuiu, o
importante é o amor, a lem-
brança e a presença do seu
parceiro ou parceira.

Ações
Dentro disso, empresas

goianas tem criado ações para
alavancar vendas e conquistar
o cliente neste período difícil.
No shopping Bougainville a
data é celebrada com a entre-
ga de um kit especial para
compras acima de R$ 500,00.
Pensado para a data, o brinde
é entregue com um Chandon
baby, chocolates da Kopenha-
gen e uma caixa personaliza-
da da campanha. O cliente
também pode escolher a for-
ma de adquirir seu presente,
se prefere lojas físicas, drive
thru ou delivery.

Já no Flamboyant Shop-
ping, até 13 de junho, uma
ação especial aposta em ce-
nários instagramáveis, dis-
poníveis no Garden Flam-
boyant e também no Piso 3 do
shopping, próximo a Louis
Vuitton. Outra novidade é
que quem for ao shopping no
Dia dos Namorados, 12 de ju-
nho, poderá eternizar o seu
amor numa cabine de fotos. A
atração ficará disponível no
Piso 3, próximo a Nespresso.
Todas as atrações são abertas
ao público e gratuitas.

O cliente do centro de com-
pras poderá, ainda participar
do sorteio de um vale-com-
pras no valor de R$ 100 mil
reais e em agosto, ter a chan-
ce de ganhar um BMW 320iGP
Active Flex 0km, na cor bran-
co alpino. O nome do ganha-
dor será revelado no dia 29 de
junho. Cada R$ 500 em com-
pras nas lojas físicas aderen-
tes à promoção e mediante ca-
dastro das respectivas notas
fiscais no aplicativo do shop-
ping, dá direito a um número
da sorte para concorrer. (Es-
pecial para O Hoje)
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Negócios

Shoppings goia-
nos também di-
vulgam ações para
alavancar vendas.
Confira

Dia dos Namorados prevê 
R$ 1,8 bilhão em vendas








