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Nível muito baixo de
vendas em abril de
2020 explica salto
recente do varejo
Economia 4

Varejo goiano
registra alta de
6,5% em abril
Uma pesquisa divulgada pelo
Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE) mostrou que
o comércio varejista goiano cres-
ceu 6,5% em abril. É o melhor re-
sultado para o mês.
Economia 4

Estado registra
aumento de 40%
nas queimadas
Até maio deste ano, foram 1.656
registros de queimadas em Goiás.
Número é 40% maior que o re-
gistrado no mesmo período de
2020, que teve, no total, 10.311 ca-
sos. Corpo de Bombeiros projeta
que cenário mais crítico ocorre en-
tre agosto e setembro.
Cidades 11

Bolsonaro reúne
com empresários
goianos
O presidente  Jair Bolsonaro  cum-
pre hoje agenda em Anápolis.
Ele participará do lançamento da
Federação das Associações Em-
preendedoras, Comerciais, In-
dustriais, Serviços, Tecnologia,
Turismo e Terceiro Setor do Es-
tado de Goiás (Faciest-GO).
Política 2

�
LEiA nAs COLUnAs

Xadrez:Líder do MDB na Alego
expõe racha entre Daniel Vile-
la e Gustavo Mendanha. 
Política 2

Jurídica: Câmara dá primeiro
passo para liberar uso medici-
nal da maconha.
Cidades 10

esplanada: Rejeição a vacinas
cai e 9 a cada 10 pessoas querem
ser vaciandos contra Covid.
Política 6

Participação feminina
transforma mercado

imobiliário

FernAndA MAChAdo

Opinião 3

tiGre tentA 
classificação na
Copa do Brasil
Fora de casa, o time comanda-
do pelo técnico Wagner Lopes
tentará reverter a desvanta-
gem de 1 a 0 sofrida no jogo de
ida, em pleno OBA. Para avan-
çar, é preciso vencer por dois
ou mais gols de diferença.
Esportes 7

Atlético-Go quer
confirmar vaga 
na Copa do Brasil
Rubro-negro recebe o Corint-
hians, no estádio Antônio Ac-
cioly, e após ter vencido por dois
a zero na última semana, pode
até perder por um gol que esta-
rá classificado para as oitavas de
final da competição.
Esportes 8

Goiás dá primeiro passo
para ingresso no Regime
de Recuperação Fiscal 
Deputados estaduais aprovaram o ingresso do
Estado de Goiás ao Regime de Recuperação Fis-
cal (RRF). Foram 21 votos favoráveis à adesão e
oito contrários. A expectativa é que o pedido ofi-
cial de adesão ao regime seja protocolado jun-
to à Secretaria do Tesouro Nacional já no pró-
ximo dia 12. Deputados de oposição e com base

eleitoral de servidores públicos criticam a me-
dida e cobram mais transparência do Governo.
Parlamentares da base, oposicionistas e espe-
cialistas divergem sobre a possibilidade de rea-
lização de concursos públicos durante a vigên-
cia do regime. Nova votação deve ser realizada
esta semana na Assembleia Legislativa. Política 5

A Prefeitura de Goiânia cuidará, oficialmente, da iluminação
pública do perímetro urbano da BR-153. Serão 20 quilômetros
que ficarão a cargo do Executivo Municipal. Cidades 9

Após dois anos, iluminação
da BR-153 será religada

Essência 13

Projeto Paint and Drink traz aulas sobre
botânica e anuncia parceria com ONG 

Essência 16

Festival Internacional 
de Arte de SP será 
de forma virtual

Essência 14

Paulo Fernandez
apresenta o videoclipe
‘Cheiros e Temperos’

Essência

Com a reserva de 30% das vacinas para profissionais da Educação e pessoas com comorbidades, o Estado garante
que as aulas presenciais retornem ainda em agosto. Governador quer vacina 8 a cada 10 professores. Cidades 10

80% dos professores serão vacinados até agosto
EDUCAÇÃO

Jota Eurípedes



O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto,
disse ontem (8) esperar uma maior abertura da economia
no segundo semestre deste ano, bem como uma recupe-
ração maior do setor de serviços, amplamente afetado pela
pandemia de covid-19.

Contribui para esse cenário o avanço “significativo”
da vacinação no Brasil e também uma resiliência
maior das economias que, de alguma maneira, se adap-
taram e sofrem impactos cada vez mais suaves das me-
didas restritivas provocadas pelas diferentes ondas de
contaminação.

“A economia de alguma maneira se adaptou a essa nova
maneira de fazer as coisas, e acho que em grande parte [es-
sas mudanças] serão permanentes”, disse Campos, que fez
também uma exposição dos planos do banco para a mo-
dernização da economia e dos pagamentos.

Com o avanço da vacinação, Campos Neto disse que
pode acontecer no Brasil a mesma espécie de “eufo-
ria” no setor de serviços que se observa em países com
vacinação mais avançada. Ele citou como exemplo os
Estados Unidos, onde já há dificuldade para se re-
servar um quarto de hotel ou reservar um carro para
viagens próximas.

As declarações foram dadas em inglês em uma apre-
sentação, por videoconferência, para economistas do
banco JP Morgan. Campos Neto apresentou dados que são
acompanhados pelo BC sobre a pandemia.
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Campos Neto
espera maior
abertura da
economia 

Samuel Straioto

O presidente da República
Jair Bolsonaro (sem partido)
cumprirá agenda em Anápolis
na tarde desta quarta-feira (9).
Bolsonaro participará de uma
série de atividades, entre elas,
o lançamento da Federação
das Associações Empreende-
doras, Comerciais, Industriais,
Serviços, Tecnologia, Turismo
e Terceiro Setor do Estado de
Goiás (Faciest-GO) e um culto
evangélico em homenagem a
ele. A visita, que terá início às
14 horas, deve se estender até
o início da noite.

O presidente da Faciest
será Rubens Fileti, que tam-
bém preside a Associação Co-
mercial, Industrial e de Servi-
ços de Goiás (Acieg). A nova
entidade será alternativa à
Federação das Associações Co-
merciais, Industriais, Empre-
sariais e Agropecuárias do Es-
tado (Facieg). A Acieg se des-
filiou da Facieg em dezembro
de 2019. Na ocasião, também
será entregue ao presidente
uma carta com sugestões com-
plementares à proposta da re-
forma tributária e sobre a
criação da Contribuição So-
cial sobre Operações com Bens
e Serviços (CBS).

A visita é articulada por lí-

deres Bolsonaristas em Goiás,
entre eles o deputado federal
Major Vitor Hugo (PSL). Bolso-
naro ainda deve participar de
um culto em sua homenagem,
na igreja evangélica Church In
Connection, comandada pelo
pastor Thiago Cunha, que é Di-
retor de Cultura do prefeito
Roberto Naves (PP). Bolsonaro
ainda deve receber um grupo
de vereadores da cidade, além
de prefeitos apoiadores. Re-
presentantes de entidades da
Polícia Militar e do Corpo de
Bombeiros também serão re-
cebidos por ele. A agenda faz
parte do trabalho de Bolsonaro
de tentar alinhar sua imagem à
dos evangélicos, que, junta-
mente com os militares, for-
mam a base do seu eleitorado.

Recentemente Vitor Hugo
promoveu a vinda a Goiás
de outras lideranças Bolso-
naristas como: o ministro do
Meio Ambiente, Ricardo Sal-
les e da deputada federal Car-
la Zambelli. Os dois partici-
param do “Primeiro Simpósio
na Semana do Meio Ambien-
te”. Vitor Hugo deve disputar
a reeleição para o cargo de
deputado federal.

Fachadas Limpas
A Prefeitura de Goiânia

encaminhará projeto à Câ-

mara de vereadores da ca-
pital alterando o prazo para
adesão ao Programa de Or-
denação dos Engenhos Pu-
blicitários, ou seja, a Lei
das Fachadas Limpas na ca-
pital. O período para aderir
a ação será prorrogado até
2023. A intenção é evitar a
poluição visual e padronizar
as placas de propaganda co-
merciais e letreiros de iden-
tificação de imóveis comer-
ciais e residenciais, locali-
zados ao longo do traçado
histórico de criação e cres-
cimento da cidade.

A lei foi sancionada em ja-
neiro de 2020 e prevê a isen-
ção do pagamento de IPTU
aos imóveis que tiverem seus

engenhos publicitários ade-
quados à nova legislação até o
dia 02 de janeiro de 2021. A lei
prevê que no final do prazo, o
proprietário que não aderisse
ao programa ficaria sujeito à
multa que pode varias de R$
500 e R$ 2000. “Uma das leis
que já existem, que é sobre a
Lei das Fachadas, nós pedimos
a prorrogação até 2023 para
que incentive a mudança. De-
vido a pandemia não houve
uma adesão muito grande e
pedimos a prorrogação até
2023” explicou a superinten-
dente de Planejamento Urba-
no e Gestão Sustentável, Ca-
rolina Alves.

Estão na lei os imóveis si-
tuados entre as Ruas 200-A e

200, no Setor Leste Vila Nova,
Rua 233, no Setor Leste Uni-
versitário, Ruas 10, 82, Dona
Gercina Borges Teixeira, Ala-
meda dos Buritis, Avenidas
Paranaíba, Oeste e Indepen-
dência, no Setor Central, de-
verão ter suas fachadas e pla-
cas publicitárias adequadas à
nova legislação. Além dos
imóveis localizados ao longo
das Avenidas Anhanguera,
nos setores Aeroporto, Oeste
e dos Funcionários, e Avenida
24 de outubro, finalizando
no polígono formado pelas
Ruas José Hermano, Rio Ver-
de, Sergipe, Senador Morais
Filho e Avenida Honestino
Guimarães, em Campinas.
(Especial para O Hoje)

Ele participa ainda de culto evangélico celebrado pelo pastor e Diretor de Cultura de Anápolis

Presidente participará de lançamento
de entidade empresarial e reunião
com evangélicos

Deputado expõe racha 
entre Daniel e Mendanha 

Sem meias palavras, o vice-presidente do di-
retório do MDB e deputado Paulo Cezar Martins,
trouxe à luz divergências claras entre o prefeito
de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, e
o presidente do partido, Daniel Vilela. Diante do
que ele chamou de con-
flitos entre os dois eme-
debistas, quanto ao
lançamento de candi-
datura própria ao go-
verno do Estado, em
2022, Paulo Cezar en-
tregou uma carta à
Executiva do partido de-
fendendo lançamento de
um nome para as pró-
ximas eleições, e, mais
que isso, contra a
vontade de Daniel,
estimulou Men-
danha a percorrer
o Estado, para ten-
tar viabilizar a sua
candidatura ao Pa-
lácio das Esmeraldas.  

Liderança em xeque 
Para Paulo Cezar, como Daniel Vilela não se po-

sicionou, Gustavo Mendanha tomou a dianteira den-
tro do partido e tem pautado as discussões sobre as
eleições de 2020. 

Autor da PEC 
O vereador Leo José (PTB), que encabeçou

movimento na Câmara de Goiânia contra a ex-
tinção do TCM, se reuniu ontem com o deputado
Henrique Arantes (MDB), autor da proposta, que
recebeu parecer favorável à manutenção do órgão,
do tucano Talles Barreto. 

Fora do xadrez 
Fora da bolsa de especulações sobre prováveis

nomes que deverão compor a chapa majoritária
encabeçada por Ronaldo Caiado, em 2022, o se-
nador Luiz do Carmo (MDB) sai em busca do apoio
de Daniel Vilela. 

Bola fora 
De nada adiantou a manobra re-

gimental da oposição, que obstruiu
votação do projeto do Governo que
amplia a atuação da Saneago, e da
matéria que autoriza o Estado a ade-
rir ao regime de recuperação fiscal.
As duas propostas foram aprovadas
pela Alego. 

Outro ninho 
Cada vez mais distante da cú-

pula do PSD, o deputado Lucas Ca-
lil se aproxima do MDB, o que pode
resultar no seu retorno ao partido,
pelas mãos de Gustavo Mendanha. 

Com o PSL 
Sem rumo indefinido para 2022, em

termos de aliança político-partidária, o
presidente do PSD teve encontro com o
deputado federal e presidente do PSL em
Goiás, Delegado Waldir Soares. 

Sem cachimbo da paz 
O deputado federal Francisco Júnior

(PSD) é porta-voz da nota da Frente Par-
lamentar Católica no Congresso Nacional,
que se posiciona contra projeto que li-
bera a maconha no Brasil.  

Entre buracos
Motoristas que transitam pela GO-40

cobram da Goinfra reparos na rodovia,
no trecho que vai do Setor Garavelo, em
Goiânia, à cidade de Aragoiânia. 

2 O Tribunal de Contas do Estado
comunicou à Alego que vai acompa-
nhar concurso da Casa para formação
de cadastro de assistente legislativo. 

2 O deputado Cairo Salim apresen-
tou moção de repúdio à Unicef, que,
segundo ele, diz em documento que
pornografia para a infância não é tão
grave assim. 

CURTAS
t

Venceslau Pimentel | xadrez@ohoje.com.br

Xadrez

Bolsonaro se reúne hoje com
entidade empresarial em Anápolis

Presidente do Banco Central espera agilidade no 2º semestre
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Participação feminina
transforma o setor imobiliário

Alexandre Simões

É sabido que a pandemia do novo coronavírus
causou um estrago em pequenos, médios e gran-
des negócios por todo o mundo. Alguns em-
preendedores se viram em uma situação difícil por
conta de todas as restrições, e foi neste momen-
to que muitos fecharam as portas para nunca mais
abrir. Por outro lado, vimos que a experiência de
quem se adiantou e acompanhou a tendência
mundial de ocupar o mercado da internet foi ex-
tremamente positiva em meio ao caos da pande-
mia. Algumas empresas que já vinham investin-
do em negócios digitais aumentaram muito o fa-
turamento durante a crise. Ao longo do período
mais crítico de isolamento social, também cresceu
o número de pessoas em busca de aprender no-
vas técnicas e das que tentavam correr atrás do
prejuízo, correndo para a internet.

Dessa vez, estamos diante de um novo desafio:
a doença pode chegar a mais uma onda e avan-
çar de forma acelerada novamente, resultando em
novas medidas restritivas por parte dos governos
locais. Para quem ainda não apostou na internet,
ainda está em tempo. Criar uma estratégia de mar-
keting digital, seu e-commerce ou começar a se po-
sicionar na web são fundamentais. Existem mui-
tas ferramentas para auxiliar os negócios, muitas
delas são gratuitas e indispensáveis para quem
está começando. Ao longo do último ano, os
acessos à internet bateram recorde no Brasil. A
internet se tornou o meio mais forte de comuni-

cação e de trabalho. O panorama de crescimen-
to de acesso veio junto com o crescimento de uso
das redes sociais; quase todo mundo que acessa
internet no Brasil está presente nas redes. Dife-
rentemente do que ocorre nos Estados Unidos e
na Europa, mais de 50% da população brasileira
utiliza as redes sociais, dado que as reforça
como lugares privilegiados para fazer campanhas
de marketing.Nesse sentido, alguns pontos são pri-
mordiais no processo de inserção digital do seu
negócio. Tanto para quem vende produtos quan-
to para quem oferece serviços, a grande estraté-
gia é a diversificação. Para estar bem posiciona-
do, é preciso estar em todos os lugares possíveis.
Apostar em uma única forma de divulgação é ex-
tremamente arriscado. O seu negócio precisa es-
tar no Google Meu Negócio, Instagram, Facebook,
YouTube, Linkedin, Twitter e em todos os lugares
virtuais possíveis. Logicamente, é importante
avaliar qual desses lugares é o melhor para se con-
centrar e também se tem condições de manter to-
dos os canais bem ali-
mentados.

Muitas pessoas não
têm condições de in-
jetar dinheiro em di-
vulgação, mas não é
preciso investir uma
fortuna para se posi-
cionar bem na inter-
net. O necessário é
uma boa estratégia.

Fernanda Machado

Os dias vão passando e as mulheres vão con-
quistando cada vez mais espaço. No mercado
imobiliário não é diferente. É visível o aumento
da atuação feminina nesse setor que até a déca-
da de 1990 era completamente dominado por ho-
mens. Nessa época, as mulheres re-
presentavam apenas 8% das vagas
do segmento e hoje em dia elas já
são mais de 40%. Esses são dados do
Conselho Federal de Corretores de
Imóveis (Cofeci) e da Federação Na-
cional de Corretores de Imóveis
(Fenaci). Mas qual o segredo para
esse aumento tão significativo?

Um dos pontos que podemos des-
tacar é a igualdade de oportunidades
e equidade de ganhos, já que boa
parte dos corretores de imóveis re-
cebe comissões por suas vendas e lo-
cações. Dessa maneira, homens e
mulheres podem atuar em condições
iguais no que diz respeito à com-
pensação financeira. Outro ponto importante é a
flexibilidade na carga horária que a corretagem
de imóveis permite. Para muitas mães, que ain-
da são as principais responsáveis pela criação dos
filhos, poder equilibrar as suas atividades fami-
liares e profissionais é um fator decisivo para fa-
zer a carreira profissional nesta área.

Esse aumento também pode ser atrelado ao
fato do setor estar aquecido e muitas mulheres
veem no mercado imobiliário a oportunidade de
bons ganhos e desenvolvimento de carreira.
Além disso, o poder de compra e decisão nas fa-
mílias tem sido cada vez mais de responsabili-
dade das mulheres, e compreender as necessi-
dades e desejos desse público consumidor é in-
dispensável para o fechamento dos negócios. E

claro, quem pode entender melhor uma mulher
do que outra mulher, não é mesmo?

Sucesso da mulher no setor imobiliário
A popularização dessa profissão entre o

sexo feminino vem acompanhada de um ele-
mento muito importante: a qualificação. Além

do desempenho excelente entre os
corretores, elas vêm mostrando de-
dicação e disciplina, e estão cons-
tantemente buscando qualificação
além do registro de corretagem
que é exigido para o exercício da
profissão. Não podemos deixar de
destacar que o público feminino
tem outros pontos naturais a seu fa-
vor e que podem ajudar muito du-
rante uma negociação como a faci-
lidade de se comunicar e se rela-
cionar; atenção aos detalhes; poder
de convencimento; criatividade
para resolver problemas; empatia
e compreensão.

Elas também são consumidoras
assíduas das tecnologias que facilitam a prática da
profissão. Dos sistemas de gestão aos meios de co-
municação, as mulheres se destacam por investir
na melhoria da relação com o seu público-alvo.

Essas e outras características garantem que
cada vez mais as mu-
lheres busquem es-
paço no setor imobi-
liário. Para nós que já
que estamos inseri-
das, só podemos de-
sejar as boas-vindas e
dizer que é uma ale-
gria contar com esse
reforço. E o mercado
agradece!

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO

Fernanda Machado é co-
fundadora da Felí

Alexandre Simões é es-
trategista em Marketing
Digital

Povo negro
Percorrer a trajetória do povo negro, reco-

nhecer as sequelas provocadas na diáspora, tais
como o sequestro da humanidade, os castigos, a
impossibilidade de culto aos orixás, o banzo e a
morte, é promover o diálogo entre passado e pre-
sente, sob as asas do pássaro africano, a fim de
buscar o encontro do indivíduo com o coletivo e
possibilitar um futuro, sustentado por bases
mais justas e equitativas. A estrutura vigente tam-
bém corrobora para invisibilidade e permanen-
te exclusão da população negra. A abolição da es-
cravatura não garantiu de fato a liberdade. Cas-
tigos corporais e outras humilhações se fazem
presentes quando um jovem negro é executado
sumariamente, quando o imaginário coletivo
define o negro como perigoso e incapaz, quando
a cor da pele é uma sentença. É preciso conhecer
e combater qualquer medida que impeça o negro
de sonhar, de respirar, de viver.

Sandro Antunes
Firminópolis

Feminicídio
Eu tenho observado nos últimos anos a quan-

tidade de mulheres mortas simplesmente por serem
mulheres e me policiado para conter meus senti-
mentos machistas em relação a minha esposa. Não
quero virar estatística. Essas mortes completa-
mente evitáveis se tornam uma lição para mim, que
é a de que minha mulher não é minha proprieda-
de. Ficaria muito triste se nos separássemos, mas
matá-la por não querer que ninguém mais a tenha,
seria um absurdo. Uma pena que esses assassinos
não pensam assim.

Fabiano Alencar
Goianira

{
Tomaram dinheiro
a qualquer valor, a
qualquer indexador.
Quem suporta
indexador de dólar? 
Goiás está
bloqueado no
Tesouro por
descumprimento de
compromissos feitos
anteriormente
O governador Ronaldo Caiado
apontou o Regime de Recuperação
Fiscal (RRF) como fundamental
para o equilíbrio das contas do Es-
tado de Goiás. A autorização para
o Estado ingressar no RRF foi con-
cedida pelo Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) em 21 de maio de 2021,
em votação unânime.Negócios e pandemia 

@jornalohoje
“Muita irresponsabilidade de realizar a Copa
América em Goiânia com esse tanto de
morte e UTIs lotadas”, comentou o inter-
nauta sobre a possibilidade de realização da
Copa América em Goiânia.

José Luiz

@ohoje
“Muito triste a morte desta modelo e futura
mãe no rio de Janeiro”, lamentou o inter-
nauta sobre a morte da modelo Kathlen no
rio de Janeiro durante operação da Polícia
no complexo Lins.

Jorge Amado

@jornalohoje
ouvido pela segunda vez na Comissão de
Parlamentar de Inquérito que apura ações
do governo federal na pandemia, o Minis-
tro da Saúde foi questionado sobre sua au-
tonomia na chefia da pasta e reforçou que
não tem "carta branca".

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

que podemos

destacar é a

igualdade de

oportunidades

e equidade 

de ganhos



t

O avanço em abril das vendas do varejo
amplo, que inclui concessionárias de veículos
e motos, revendas de autopeças e lojas de ma-
terial de construção, além de todo o restante
do comércio exclusivamente varejista, teve
nos veículos uma das principais ou mesmo a
principal “mola propulsora”. Na comparação
com abril do ano passado, quando a pesqui-
sa do Instituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE) havia apontado queda de
27,4% para os volumes vendidos pelo varejo
ampliado, registrou-se uma alta de impres-
sionantes 41,0%, com salto de 132,1% nas ven-
das de veículos, motos e autopeças – setor que
respondeu por 45,1% do crescimento obser-
vado em todo o varejo amplo.

O salto pirotécnico só foi possível pela
base de comparação muito baixa, conforme
destaca o próprio IBGE. As séries estatísti-
cas da Associação Nacional dos Fabricantes
de Veículos Automotores (Anfavea) permi-
tem observar com maior clareza a “reação”
enganosa das vendas neste ano. Em abril,
em todo o País, foram licenciados 175,116
mil veículos, o que significou pouco mais do
que o triplo do número de unidades licen-
ciadas em abril do ano passado (apenas
55,735 mil veículos, incluindo automóveis,
caminhonetes, caminhões e ônibus). Um in-
cremento de 214,2%.

Descontando-se o mesmo mês do ano

passado, foi o pior abril desde 2017. Mais
ainda: na comparação com os 231,936 mil
veículos licenciados em abril de 2019, o mer-
cado ainda amarga perdas de 24,5%. No
acumulado entre janeiro e abril, as vendas
saíram de 839,536 mil em 2019 para 613,816
mil em 2020 (queda de 26,9%), subindo
14,5% na soma dos quatro primeiros meses
deste ano (para 703,042 mil unidades). A
comparação entre 2021 e 2019 mostra uma
redução de 16,3%.

Reabertura
Na descrição do IBGE, “abril de 2020 foi

o segundo mês após ter sido decretada o iní-
cio da pandemia do coronavírus no Brasil e
o mês com as maiores restrições na abertu-
ra de lojas do comércio varejista em todos os
Estados do País”. Em sua avaliação, o Insti-
tuto de Estudos para o Desenvolvimento In-
dustrial (Iedi) acrescenta que os resultados
aparente melhores neste ano sofreram in-
fluência positiva da “reabertura das lojas em
grandes centros urbanos, como São Paulo, na
segunda metade do mês(passado), depois de
algumas semanas com restrições para com-
bater o novo surto de Covid-19, contribuiu
para isso”. Ainda na análise do instituto, esse
fator, “associado à liberação do novo auxílio
emergencial, pode vir a continuar favore-
cendo as vendas”.

2 Algumas ponderações so-
bre as considerações do Iedi.
A possibilidade de nova alta
em maio, na comparação com
o mesmo mês do ano passado,
de fato pode se concretizar, já
que as vendas continuaram
desabando, com queda de
7,4% e de 16,0% respectiva-
mente no varejo restrito e no
comércio varejista ampliado,
frente a maio de 2019.
2 Como as restrições à cir-
culação de pessoas e ao fun-
cionamento do comércio fo-
ram muito mais brandas nes-
te ano, muito embora a pan-
demia tenha alcançado re-
cordes trágicos, a perspectiva
de novo avanço não pode ser
descartada, ainda que os nú-
meros venham um pouco
abaixo daqueles observados
em abril (já que o tombo no
quarto mês de 2020 havia
sido muito mais severo do
que em maio).
2 A despeito dessa suposta
“reação”, os volumes vendi-
dos em abril deste ano esti-
veram apenas 0,3% mais altos
do que em fevereiro de 2020,
para o varejo amplo, com
elevação de 1,0% para o co-
mércio convencional (ou res-
trito, na classificação do IBGE)
em igual comparação.
2 Desde outubro, as vendas
no varejo restrito sofreram

baixa de 5,1%. O setor ficou
no zero a zero em novembro,
encolheu 6,2% em dezem-
bro, manteve-se estagnado
em janeiro (-0,1%), avançou
0,7% em fevereiro, mas caiu
1,1% em março para depois
subir 1,8% em abril (sempre
em relação ao mês imediata-
mente anterior).
2 No varejo amplo, o volu-
me de vendas encontra-se
ainda 6,1% inferior aos níveis
alcançados em agosto de
2012, quando o setor regis-
trou seu melhor desempe-
nho na série histórica.
2 O desempenho em Goiás
superou a média nacional,
com elevação de 6,5% e de
9,9% para as vendas em abril,
respectivamente, do varejo
restrito e ampliado em relação
a março deste ano. Em ambos
os casos, aqueles setores vi-
nham de perdas, pela ordem,
de 5,8% e de 6,7% em março
(comparado a fevereiro). A
base de comparação muito
achatada em abril do ano pas-
sado explica em grande parte
os saltos de 27,7% e de 51,0%
nas vendas do setor varejista
restrito e do varejo ampliado
em igual mês deste ano.
2 Na comparação com fe-
vereiro do ano passado, quer
dizer, antes da pandemia, as
vendas no varejo tradicional

ainda não se recuperaram
totalmente, mostrando recuo
de 0,8% em abril deste ano.
Mas, com altas nas vendas de
veículos e de materiais de
construção, o comércio vare-
jista em seu conceito mais
amplo apresentou alta de
8,5% no mesmo intervalo.
2 O varejo goiano, ao con-
trário dos indicadores mais re-
centes, que superaram a média
brasileira, continua mais dis-
tante dos picos de venda, atin-
gidos em maio de 2014 para o
comércio restrito e em agosto
de 2012 no varejo amplo. Pela
ordem, o IBGE aponta perdas
de 28,4% e de 25,2%.
2 Numa última nota, mas
não menos relevante, as ven-
das no setor de hiper e su-
permercados em Goiás têm
apresentado números ainda
piores do que a média brasi-
leira. Como este foi um dos
setores que não interrom-
peram suas operações du-
rante a pandemia, aparen-
temente seus resultados pa-
recem refletir mais fielmen-
te o comportamento do con-
sumidor. No primeiro qua-
drimestre deste ano, com-
parado a igual período de
2020, as vendas naquela área
baixaram 11,3% em Goiás,
com recuo de 2,3% na média
do setor em todo o País.

Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

Nível muito baixo de vendas em
abril de 2020 explica salto agora

Uma pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE) mostrou que o comércio varejista
goiano cresceu 6,5% em abril. Segundo o levantamento, o
crescimento deste período representa o melhor resultado
desde junho de 2020 (6,6%).

O resultado é favorável para o setor apesar do período
em que o comércio ainda se recupera dos impactos da pan-
demia de Covid-19. No entanto, o estudo demonstra que di-
versos setores tiveram suas vendas impactadas e as ven-
das foram impactadas positivamente pelo auxílio emer-
gencial. Já em nível nacional observou-se um avanço mais
tímido, de 1,8%.

Quando comparados abril de 2021 e abril de 2020, a pes-
quisa demonstra um aumento de 27,7% no volume de ven-
das do comércio varejista goiano, sendo este o maior cres-
cimento da série histórica, iniciada em janeiro de 2001. Esse
aumento ocorre principalmente porque abril de 2020 (base
da comparação) representa um dos piores meses para o co-
mércio goiano devido ao decreto que instituiu o primeiro
lockdown no Estado.

Contudo, segundo o IBGE, mesmo com esse grande cres-
cimento, é a primeira vez que o acumulado dos últimos 12
meses apresenta uma taxa positiva (0,6%) desde o início
da pandemia. Em nível nacional, o volume de vendas do
varejo apresentou comportamento semelhante, com um
crescimento de 23,8% na mesma base de comparação, sen-
do a maior variação da série histórica.

No comércio varejis-
ta ampliado goiano (que
inclui as atividades de
Veículos, motos, partes e
peças e de Material de
construção) o volume
de vendas cresceu 9,9%
em abril quando com-
parado com março do
mesmo ano, na série
com ajustes sazonais.
Em nível nacional, o vo-
lume de vendas do va-
rejo ampliado cresceu
3,8%, na mesma base
de comparação. Já quan-
do comparado com abril
de 2020, na série sem
ajuste sazonal, o volume
de vendas do comércio
varejista goiano am-
pliado apresentou um
crescimento de 51,0%,
o maior crescimento da
série histórica. Em nível
nacional, houve avanço de 41,0%.

O estudo mostrou também que a venda de tecidos, ves-
tuário e calçados subiu 784,7% em relação a abril de 2020.
Outro apontamento é de que o varejo cresceu em 21 uni-
dades da Federação. A Pesquisa Mensal de Comércio pro-
duz indicadores que permitem acompanhar o comporta-
mento conjuntural do comércio varejista no país e traz re-
sultados mensais da variação do volume e receita nomi-
nal de vendas para o comércio varejista e comércio vare-
jista ampliado (automóveis e materiais de construção) para
o Brasil e Unidades da Federação. (ABr)

Crescimento é o melhor resultado desde junho de 2020

Mais Empregos oferece 
 2.728 vagas em 21 municípios

BALANÇO

Econômica
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Apesar da
pandemia, varejo
goiano registra
crescimento de
6,5% em abril

O Programa Mais Empre-
gos, da Secretaria de Estado da
Retomada, oferece 2.728 va-
gas para 21 municípios goia-
nos, sendo 170 para pessoas
com deficiência (PCD), distri-
buídas entre diversos cargos,
como vigilante, auxiliar de lim-
peza, empacotador, auxiliar
de almoxarifado e auxiliar de
linha de produção.

O banco de dados do pro-
grama, sincronizado com o Sis-
tema Nacional do Emprego
(Sine), também conta com
oportunidades para quem tem
ensino superior completo.  As
vagas de trabalho com cartei-
ra assinada são atualizadas

diariamente no site da Secre-
taria da Retomada. Os salários
variam de R$ 1.100 a R$3.500,
sendo que muitas empresas
preferem negociar os salários
e benefícios na entrevista.

Os interessados devem agen-
dar o atendimento pelo site do
Vapt Vupt (vaptvupt.go.gov.br),
e comparecer no dia e horário
escolhidos, com Carteira de Tra-
balho, documentos pessoais,
currículo e comprovante de en-
dereço. O agendamento só pode
ser feito pelo site do Vapt Vupt,
de forma simples e rápida, e
leva cerca de 1 minuto.

As agências do Vapt Vupt
que estão atendendo pelo Sine

são: Admar Otto (Buriti Shop-
ping), Águas Lindas, Anápolis
(Anashopping), Aparecida
Shopping, Araguaia Shopping,
Caldas Novas, Campinas, Ci-
dade Jardim, Cristalina, For-
mosa, Garavelo, Goianésia,
Goianira, Inhumas, Ipameri,
Itaberaí, Itapuranga, Itumbia-
ra, Jaraguá, Jataí, Luziânia,
Avenida Mangalô, Mineiros,
Morrinhos, Palmeiras de Goiás,
Passeio das Águas Shopping, Pi-
res do Rio, Planaltina, Portal
Shopping, Posse, Praça Cívica,
Praça da Bíblia, Rio Verde, San-
ta Helena, Senador Canedo,
Shopping Cerrado, Trindade e
Maysa (Trindade). (ABr)

Os trabalhadores informais e inscritos no Cadastro Úni-
co para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚni-
co) nascidos em maio podem sacar, a partir desta terça-
feira (8), a segunda parcela do auxílio emergencial 2021.
O dinheiro havia sido depositado nas contas poupança di-
gitais da Caixa Econômica Federal em 21 de maio. A ter-
ceira parcela poderá ser sacada, a partir de 22 de julho,
e a quarta a partir de 28 de agosto.

Os recursos também poderão ser transferidos para
uma conta-corrente, sem custos para o usuário. Até ago-
ra, o dinheiro apenas podia ser movimentado por meio
do aplicativo Caixa Tem, que permite o pagamento de con-
tas domésticas (água, luz, telefone e gás), de boletos, com-
pras em lojas virtuais ou compras com o código QR (ver-
são avançada do código de barras) em maquininhas de
estabelecimentos parceiros.

EXPRESSA

Quando comparados

abril de 2021 e abril

de 2020, pesquisa

demonstra um

aumento de 27,7%

no volume de 

vendas do comércio
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Raphael Bezerra

Deputados estaduais apro-
varam o ingresso do Estado
de Goiás ao Regime de Recu-
peração Fiscal (RRF). Foram
21 votos favoráveis à adesão e
oito contrários. A expectativa é
que o pedido oficial de adesão
ao regime seja protocolado
junto à Secretaria do Tesouro
Nacional já no próximo dia
12. Deputados de oposição e
com base eleitoral de servido-
res públicos criticam a medida
e cobram mais transparência
do Governo estadual.

O Regime de Recuperação
Fiscal é um programa de "so-
corro" criado pelo Governo
Federal através da Lei Com-
plementar 159/2017 com a fi-
nalidade de oferecer aos go-

vernos estaduais que estão
passando por dificuldades fi-
nanceiras a suspensão do pa-
gamento da dívida com a
União, tendo como troca me-
didas de ajuste fiscal. Em li-
nhas gerais, o RRF foi criado
para oferecer aos Estados com
grave desequilíbrio financeiro
instrumentos para o ajuste de
suas contas junto a União.

O Plano de Recuperação Fis-
cal de Goiás foi ancorado em
três pilares principais: revisão
dos incentivos e benefícios fis-
cais, privatização e desmobili-
zação de ativos e ajuste da des-
pesa de pessoal, incluindo re-
forma da previdência e revisão
do estatuto do servidor.

Segundo dados da Secreta-
ria de Estado da Economia,
Goiás deixará de pagar mais

de R$ 4 bilhões à União até o
mês de julho deste ano. Além
disso, outros R$ 3 bilhões dei-
xarão de ser gastos a partir da
aprovação do refinanciamen-
to das dívidas junto ao Go-
verno Federal. A dívida con-
solidada do estado gira em
torno de R$ 23,6 bilhões.

Esses valores, segundo a ti-
tular da pasta, Cristiane
Schmidt, devem ser renegocia-
dos em até 360 meses (30 anos)
e abre caminho para a captação
de mais empréstimos e créditos
junto a bancos e a União.

Os votos contrários foram
dos seguintes parlamentares:
Antônio Gomide (PT), Gustavo
Sebba (PSDB), Helio de Sousa
(PSDB), Karlos Cabral (PDT),
Lêda Borges (PSDB), Lucas Ca-
lil (PSD), Major Araújo (PSL),

Paulo Cezar Martins (MDB) e
Talles Barreto (PSDB).

Deputados de oposição e li-
gados ao funcionalismo públicos
apontam que a medida engessa
a gestão financeira do estado e
impede investimentos e valori-
zação dos profissionais.

Para o deputado estadual
Eduardo Prado (DC) a medida
deveria ser discutida com os
deputados antes da aprova-
ção. O texto que tramita na As-
sembleia Legislativa trata ape-
nas do ingresso de Goiás no Re-
gime, ficando a Secretaria de
Estado da Economia respon-
sável pela elaboração do Plano
de Recuperação do Estado e
pela Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) que regula o
Teto de Gastos no Estado.

“O próprio ministério deu a

negativa, já que é uma medida
muito amarga. Ela já preconi-
za todas as situações como a
proibição de convênio, pror-
rogação e não nomeação de
concursos públicos e a parali-
sação de concursos”, alerta.

Para o relator da proposta,
deputado Wilde Cambão
(PSD), o estado precisa de um
alívio fiscal após anos de de-
sajustes das contas públicas.
Ele alerta ainda que o estado
não pode perder a oportuni-
dade de uma recuperação ju-
dicial. Estamos tentando arti-
cular com os deputados para
ter equilíbrio para ter res-
ponsabilidade para devolver o
estado melhor ao povo. Te-
mos que deixar de viver na ilu-
são de que governar não pode
ter decisões difíceis”, explica.

Foram 21 votos favoráveis a aprovação da adesão ao RRF em Goiás e oito votos contrários. Matéria deve ser votada novamente na quinta-feira

Há divergências entre os
deputados e especialistas sobre
a possibilidade de realização de
concursos públicos enquanto
vigorar o Regime de Recupe-
ração Fiscal em Goiás.

A advogada Gabryella Sales
da Costa argumenta que a rea-
lização de concursos fica res-
trita. “As medidas de ajuste
fiscal que deverão ser adotadas
por meio da adesão impactam
diretamente na abertura de
novos concursos públicos, nos
gastos com infraestrutura, edu-
cação, saúde”, avalia.

O Governo Federal publicou
em edição extra do Diário Ofi-
cial da União (DOU) o Decreto
10.681 que regulamenta o novo
Regime de Recuperação Fiscal
(RRF). O decreto regulamenta
a Lei Complementar nº 159,
que instituiu o RRF dos Estados
e do Distrito Federal, visando
socorrer os estados do Rio de
Janeiro, Minas Gerais, Rio
Grande do Sul e Goiás, que es-
tão com dificuldades de pagar
as dívidas com a União.

“Essa atualização do RRF
impactou diretamente a aber-
tura de concursos públicos,
sendo permitido apenas ad-
missões de pessoal para cargos
de chefia, direção e assessora-
mento, desde que isso não acar-

rete em aumento de despesa.
Deste modo, para que os con-
cursos sejam abertos, os esta-
dos deverão apresentar um
objeto de compensação finan-
ceira, que terá que ser apro-
vado pelo Conselho de Super-
visão do RRF”, discorre.

O especialista em Direito
Administrativo e em causas
envolvendo concursos públi-
cos e servidores públicos, Ag-
naldo Bastos conta que, no pro-

jeto da PEC, há a inclusão de um
anexo próprio, por carreiras e
órgãos, na Lei de Diretrizes Or-
çamentárias anual, que prevê a
autorização da realização de
concursos públicos destinados
à reposição de vagas.

“Isso acontece porque,
com a aprovação da PEC do
RRF ocorrer, o Estado sai do
ambiente de Calamidade Fi-
nanceira, decretada em ja-
neiro de 2019, e que foi reco-

nhecida, aprovada e poste-
riormente prorrogada pela
Alego, e passa a ter a possibi-
lidade dos concursos. Porém,
não poderão ser feitos con-
cursos que aumentem a des-
pesa de Goiás, até porque há
outras leis que impedem isso”,
afirma Agnaldo.

O advogado reforça que
concursos destinados à Segu-
rança Pública, que têm vagas
em aberto por conta de pessoas

exoneradas, que se aposenta-
ram, ou que faleceram, pode-
rão acontecer com mais fre-
quência. “A projeção é de que,
nos próximos meses ou anos,
possam acontecer concursos
mais pontuais. Então, com a in-
clusão do Estado neste Regime
de Recuperação Fiscal, apesar
de não ser o ideal para o uni-
verso dos concursos, pelo me-
nos é uma luz no final do túnel
de melhoria em relação à si-
tuação da volta à realização de
concursos no Estado de Goiás”,
conclui.

Critérios
Para um estado ingressar

no programa e obter os bene-
fícios como a suspensão do pa-
gamento das dívidas, é neces-
sário que sejam preenchidos 3
requisitos: 1º - a Receita Cor-
rente Líquida anual deve ser
menor do que a dívida conso-
lidada ao final do último exer-
cício; 2º - as despesas correntes
sejam superiores a 95% da Re-
ceita Corrente Líquida ou as
despesas com pessoal ultra-
passem 60% da Receita Cor-
rente Líquida; e 3º - o valor to-
tal das obrigações deve ser su-
perior ao valor das disponibi-
lidades de caixa. (Especial
para O Hoje)

Concursos públicos e nomeação de aprovados

Líder do governo, Bruno Peixoto (MDB) e Antônio Gomide (PT) debatem sobre o RRF na Alego

Expectativa é que o Plano de Recuperação Fiscal seja entregue ao Tesouro Nacional ainda esta semana

Alego aprova ingresso de Goiás
ao Regime de Recuperação Fiscal
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Esplanada
Leandro Mazzini | reportagem@colunaesplanada.com.br

Povo topou a vacina
A rejeição às vacinas – pelo desencontro de

informações e fake news nas redes sociais, prin-
cipalmente – caiu gradativamente. No Brasil, 9
em cada 10 pessoas (93%) estão dispostas a se
vacinar contra o Covid-19 caso tenham a opor-
tunidade. Este é o maior índice entre 15 países
avaliados na pesquisa Covid-19 Vaccination
Intent, realizada pela Ipsos com 9.890 entre-
vistados (856 brasileiros, com idades entre 16
e 74 anos). Esta é a quarta edição do levanta-
mento. Em julho de 2020, 88% dos brasileiros
disseram que se vacinariam caso tivessem a
chance. O índice diminuiu dez pontos percen-
tuais em dezembro, chegando a 78%. Em feve-
reiro de 2021, o percentual de pessoas dispos-
tas a se vacinar foi de 89% e, em abril aumen-
tou 4 pontos percentuais.

No mundo
Considerando todos os respondentes a ní-

vel global, segundo a Ipsos, o percentual de
pessoas que tomariam a vacina é de 71%.

Frete
A rádio patrulha informa que o juiz Mar-

celo Bretas, muito criticado ultimamente,
deve se mudar de seu endereço na Zona Sul do
Rio por mais segurança.

Em campo..
O governador do DF, Ibaneis Rocha, deu um

pontapé no escuro, há dois anos, mas acertou
um golaço ao patrocinar o Clube de Regatas
Flamengo no futebol e em outras modalidades
esportivas. O BRB avançou nas contas digitais
país adentro e no marketing da nacionaliza-
ção da marca. Se isso renderá goleadas elei-
torais, o tempo dirá.

..e no alambrado
E na arquibancada eleitoral, de olho nessa

boa vitrine, o empresário Luiz Felipe Belmonte
– marido da deputada federal Paula Belmon-
te e dono do time de futebol Real, do DF – apos-
tou também. Fechou parceria do Real com es-
colinha de futebol do Flamengo. Ele é citado
há mais de ano como potencial candidato ao
Governo do DF.

Bons ventos
Essa pandemia afastou muita gente

de Brasília, com ou sem mandato. O ex-
deputado federal Felipe Bornier, com re-
duto eleitoral em Nova Iguaçu e outras
cidades da Baixada Fluminense, pega
praia longe. Passa uma boa temporada
num resort na praia de Cumbuco (CE),
e praticando kitesurf.

Ele voltou
Direto da cadeia para as mesas das

livrarias. O ex-deputado federal Eduar-
do Cunha é a atração do espaço Pátio
Galeria, no Pátio Brasil Shopping, hoje
à noite. Vai autografar seu livro
“Tchau, querida – O diário do Im-
peachment”, no qual narra bastidores
da queda de Dilma Rousseff protago-
nizada, em parte, por ele.

Aliás..
.. Cunha, agora livre, quer rodar o Bra-

sil divulgando o livro e sua versão. Uma for-
ma de matar a saudade do jatinho.

De$trava
O prefeito João Campos pretende ga-

rantir um saldo para o caixa da Pre-
feitura do Recife de R$ 1,5 bilhão e as-
sim investir em novas obras. Enviou
para a Câmara de Vereadores da capi-
tal projeto de mudanças previdenciá-
rias dos 19 mil servidores e planos de
demissões voluntárias. Enquanto isso,
a PF continua em cima da secretaria de
Saúde da gestão anterior, do aliado
(sumido) Geraldo Júlio.

Consultas
Uma pesquisa da farmacêutica GSK re-

velou que 57% dos pais brasileiros de-
sistiram ou adiaram algum compromis-
so ou consulta de saúde dos filhos na pan-
demia. Segundo a OMS, a interrupção na
vacinação, mesmo que por um breve
período, pode aumentar a probabilidade
de surtos como sarampo, meningite,
pneumonia, coqueluche, entre outras.

O ministro da Saúde, Mar-
celo Queiroga, disse ontem (8)
que foi dele a decisão de não
nomear a infectologista Luana
Araújo para a Secretaria Ex-
traordinária de Enfrentamen-
to à Covid-19. Queiroga presta
nesta terça-feira o seu segundo
depoimento à Comissão Parla-
mentar de Inquérito (CPI) da
Pandemia. Na semana passada,
em depoimento ao colegiado,
Luana disse não saber o moti-
vo de não ter assumido o cargo.

"Entendi que, naquele mo-
mento, a despeito da qualifi-
cação que a doutora Luana
tem, não seria importante a
presença dela para contribuir
para harmonização desse con-
texto. Então, no ato discricio-
nário do ministro, decidi não
efetivar a sua nomeação", afir-
mou Queiroga.

Formada pela Universida-
de Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ) e com residência em in-
fectologia pela mesma insti-
tuição, Luana Araújo também
é mestre pela Universidade
de Saúde Pública Johns Hop-
kins, nos Estados Unidos. Du-
rante seu depoimento à CPI,
Luana disse não ter recebido
uma justificativa detalhada
do motivo da desistência do
seu nome para integrar a equi-

pe do ministério. A infectolo-
gista afirmou ainda que foi
procurada pelo ministro Mar-
celo Queiroga que a comuni-
cou sobre a decisão.

“O ministro, com toda a
hombridade que ele teve ao
me chamar, ao fazer o convite,
me chamou ao final e disse que
lamentava, mas que a minha
nomeação não sairia, que meu
nome não teria sido aprova-
do”, relatou. “Não sei se foi
uma instância superior, o que
eu posso dizer é que não me
parece ter sido dele, não teria
lógica. Isso ficou claro para
mim”, acrescentou.

Queiroga classificou ain-
da Luana como uma colabo-
radora “eventual” do minis-
tério e disse ter vetado o
nome da infectologista por-
que ela não "harmonizava"
com a classe médica.

“É uma questão política da
própria classe médica, não é um
nome que harmoniza”, afir-
mou o ministro que disse ainda
que qualquer indicação para
cargos no governo depende de
aprovação política.

A afirmação do ministro
gerou críticas de senadores. O
relator da CPI, Renan Calheiros
(MDB-AL), apresentou um ví-
deo de um depoimento de

Queiroga a uma comissão da
Câmara dos Deputados, em
que o ministro disse que o veto
partiu de uma instância supe-
rior ao ministério e que não
houve "validação política" para
a nomeação da infectologista.

O senador Eduardo Braga
(MDB-AM) também questio-
nou Queiroga a respeito da
afirmação. “Naquele momento
Vossa Excelência deixou muito
claro que quem não nomeou a
doutora Luana não foi o mi-
nistério da Saúde, mas o Palá-
cio do Planalto”, disse.

O ministro rebateu o sena-
dor e reafirmou que a defini-
ção de nomes para cargos na
administração federal depen-
de de aprovação política. “Vi-
vemos em um regime presi-
dencialista”, disse.

Queiroga disse ainda que
deve definir um novo nome
para o cargo até a próxima sex-
ta-feira (11). “Na hora que ti-
vermos um nome que preencha
os critérios esse nome será co-
locado”, disse. “Alguém que te-
nha espírito público, qualifica-
ção técnica, que conheça o Mi-
nistério da Saúde e que seja ca-
paz de me auxiliar no combate
à pandemia”, acrescentou.

Renan Calheiros perguntou
quantos infectologistas com-
põem a equipe do Ministério da
Saúde. Na semana passada,
Luana Araújo disse não ter co-
nhecido nenhum médico com
essa especialidade nos princi-
pais cargos da pasta, informa-
ção que foi confirmada por
Queiroga. Segundo o ministro,
não há infectologistas traba-

lhando no Ministério da Saúde
para tratar do combate à pan-
demia de covid-19.

“O Ministério da Saúde, ao
longo do tempo, tem perdido
quadros. Nós não temos, no
Ministério da Saúde, médicos
infectologistas”, confirmou.

Para o senador, a ausência de
infectologistas é muito grave. 

“Tem ainda muitos milita-
res no Ministério. Não tem
nenhum infectologista”, criti-
cou o senador. 

Mesmo com a resposta do
ministro da Saúde, o senador
Luis Carlos Heinze (PP-RS), exis-
tem ao menos sete infectolo-
gistas na pasta. 

Em resposta a Heinze, o mi-
nistro explicou que não há ne-
nhum infectologista traba-
lhando com ele. (ABr)

Ministro da Saúde prestou novos escla-
recimentos a CPI da Covid no Senado.
Queiroga não soube responder quantos
infectologistas estão no Ministério

Parecer do deputado Lucas Vergílio foi aprovado

Marcelo Queiroga, admitiu que não há infectologistas atuando na pasta

O plenário da Câmara aprovou, nesta terça-feira (8),
o parecer do deputado Lucas Vergílio (Solidariedade-GO)
à Medida Provisória 1033/2021. A matéria facilita a per-
manência no Brasil de oxigênio medicinal produzido por
empresas localizadas em Zonas de Processamento de Ex-
portação (ZPEs) e altera a lei que permite a criação des-
sas áreas. A matéria segue para votação no Senado.

A MP enviada pelo governo federal define que essas
empresas não precisariam cumprir, em 2021, as regras
atuais de ZPEs, que as obrigam a ter 80% do faturamento
anual em vendas para o mercado externo. O objetivo é
viabilizar a comercialização nacional do produto, es-
sencial no tratamento contra a Covid-19.

Além de manter a proposta original, em seu substi-
tutivo como relator, Lucas Vergílio altera também os re-
gimes tributário, cambial e administrativo das Zonas de
Processamento de Exportação. "As ZPEs podem contribuir
significativamente para a atração de investimentos, a cria-
ção de empregos, o aumento das exportações, a difusão
de novas tecnologias e a redução de desequilíbrios re-
gionais", argumenta o deputado.

Segundo Lucas Vergílio, “há mais de 5 mil zonas eco-
nômicas especiais espalhadas por mais de 150 países,
inclusive nos Estados Unidos e na China, onde são con-
sideradas elemento essencial de suas políticas de de-
senvolvimento”. 

Câmara aprova
MP da Zonas de
processamento
de exportações

Queiroga assume responsabilidade
por dispensa de Luana Araújo
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Breno Modesto

Depois de perder por 1 a 0
no jogo de ida, o Vila Nova tem
uma difícil missão nesta quar-
ta-feira (9). Fora de casa, o time
comandado pelo técnico Wag-
ner Lopes tentará reverter a
vantagem obtida pelo Bahia
em pleno Estádio Onésio Bra-
sileiro Alvarenga.

Para conseguir a classifica-
ção no tempo normal, o Colo-
rado terá de derrotar o Trico-
lor Baiano por, no mínimo,
dois gols de diferença. Diante
disso, o comandante vilano-
vense cita que será necessário
que seus comandados corram
riscos contra o adversário.

“Temos que administrar os
riscos. Então, nós sabemos que
o adversário nos induzirá a
marcarmos em blocos altos
para que eles possam usar a ve-
locidade do Rossi, a triangula-
ção rápida do Rodriguinho e
até mesmo as diagonais, com o
Gilberto. É saber ter o equilí-
brio entre atacar e marcar.
Mas, como precisamos fazer o
resultado, teremos de correr
certos riscos, mas com equilí-
brio”, disse Wagner Lopes. 

Apesar do placar adverso
e dos desfalques que tem para
encarar o Bahia, o treinador

mostra confiança em seu
plantel. De acordo com Wag-
ner Lopes, jogos contra equi-
pes de Série A tendem a ser
mais difíceis, mas isso não
impede que seus atletas con-
sigam a classificação para as
oitavas de final, que renderia
cerca de R$ 2,8 milhões aos
cofres colorados.

“Eu acredito muito nos jo-
gadores que tenho. E a nossa
maneira de jogar é com a cir-
culação de bola, buscando o
ataque e tentando envolver o
adversário. É claro que existem
adversários mais fáceis e mais
difíceis. Nós estamos jogando
contra um dos primeiros colo-
cados da Série A. Então, não é
um jogo fácil. Mas nós vamos
jogar com vontade e com per-

sonalidade, buscando envol-
ver o adversário, para criar
oportunidades e finalizar”

Questionado sobre já ter vi-
vido alguma situação seme-
lhante com a desta quarta (9),
Wagner Lopes lembra de um
confronto entre Paulista e Cru-
zeiro, pela mesma Copa do
Brasil, no ano de 2005, onde
acabou campeão com a equi-
pe de São Paulo.

“Já vivi muita situação pa-
recida, mas me lembro de
uma pela Copa do Brasil, em
2005, quando o Paulista foi
campeão. Nós tínhamos um
resultado adverso de 3 a 0
diante do Cruzeiro, no Mi-
neirão. O regulamento era di-
ferente (do atual), mas, na
época, nós fizemos dois gols

na volta do intervalo e con-
seguimos a classificação. En-
tão, eu acho que, no futebol,
tudo pode acontecer. Por isso,
é um esporte apaixonante.

Então, sabemos que é possível
e acreditamos que podemos
levar essa classificação”, fi-
nalizou Wagner Lopes. (Es-
pecial para O Hoje)

Fora de casa,
Tigre tenta
reverter
desvantagem e
seguir vivo na
Copa do Brasil

O Vila Nova entra em campo
hoje para mais um desafio na
temporada. Talvez, o maior até
aqui. Fora de casa, o time co-
mandado pelo técnico Wagner
Lopes tentará reverter a derro-
ta sofrida para o Bahia, em ple-
no Estádio Onésio Brasileiro Al-
varenga, na semana passada.

Para seguir vivo, ir às oita-
vas de finais e embolsar qua-
se 2,8 milhões de reais, o Tigre
terá de vencer o Tricolor Baia-
no, no tempo normal, por dois
ou mais gols de diferença.
Caso devolva o resultado de 1
a 0 (ou um gol de diferença) do
jogo de ida, a decisão da vaga
será nos pênaltis.

Diante disso, o zagueiro Wa-
lisson Maia admite que será
um duelo dificílimo para o Co-
lorado e que, para não ser eli-
minado, é necessário estar

100% concentrado nos deta-
lhes que fazem a diferença e
podem decidir o vencedor. 

“Sabemos da dificuldade
que nós iremos encontrar. É
um jogo no qual temos que es-
tar 100% concentrados, pois
detalhes podem decidir jogos
assim. Temos que ser firmes
defensivamente e, quando ti-
vermos oportunidade de gol,
sabermos aproveitar da me-
lhor maneira possível”, disse
Walisson Maia. 

Nos últimos jogos, a equipe
colorada tem sofrido com a
bola aérea do adversário. Se-
gundo o defensor, para que o
quesito não volte a incomo-
dar o sistema defensivo vila-
novense, principalmente em
solo baiano, será necessário
um pouco mais de ajuste e co-
municação entre os atletas.

“Trabalhamos bastante essa
jogada do adversário. Acredito
que, com um pouco mais de
ajuste e comunicação entre nós,
vamos resolver essa situação,
que está resultando em gols ad-
versários”, comentou Maia.

Nesta quarta-feira (9), Wag-
ner Lopes ainda não terá a pre-
sença de Rafael Donato, fora
desde a estreia da Série B, quan-
do lesionou o rosto. De acordo
com Walisson Maia, o compa-
nheiro de zaga tem feito falta no
esquema titular colorado.

”É um jogador que vinha jo-
gando sempre. Apesar do pou-
co tempo de clube, tem uma
história na equipe e é o nosso
capitão. E, quando perdemos
jogadores por lesão, todos fi-
cam tristes”, finalizou Walisson
Maia. (Breno Modesto, espe-
cial para O Hoje)

Wagner Lopes entende que é necessário correr risco diante do Tricolor para conseguir a classificação

Walisson Maia quer um Vila firme e aproveitando as oportunidades criadas

A Aparecidense saiu na
frente das demais equipes
do seu grupo ao vencer o
Nova Mutum-MT por 3 a 1.
A equipe que fez sua es-
treia no Brasileiro da Série
D, não encontrou dificul-
dades para vencer o ad-
versário e contou com gols
de Marinho, Lelo e Elias
para iniciar a competição
com três pontos.

Vindo por empréstimo
do Goiás, o recém-chegado
Pedro Marinho foi autor do
primeiro gol do clube na
atual edição da Série D e
após o resultado, exaltou a
equipe comandada por
Thiago Carvalho e vê a Apa-
recidense com chances de
acesso e até mesmo de lutar
pelo título da competição.

"Estou muito feliz pela
estreia e pelo gol marcado
diante do Nova Mutum. Fi-
zemos um grande jogo. Con-
seguimos nos impor dentro
de campo e fazer tudo aqui-
lo que foi trabalhado ao
longo da preparação. Nosso
grupo é muito qualificado
e  temos muito o que me-
lhorar ainda, mas estamos
no caminho certo. Temos
time para ser campeão e
conseguir o acesso, este é o
nosso objetivo. Na próxi-
ma rodada já teremos uma
"primeira" final. Vamos en-
frentar a outra equipe que
venceu no grupo e uma
nova vitória será muito im-
portante para gente", disse.

A segunda rodada já
acontece neste próximo sá-
bado (12), quando a Apare-

cidense viaja para enfren-
tar, fora de casa, o Gama,
que goleou o Jaraguá por 4
a 1 em sua primeira partida.
O duelo promete ser acir-
rado entre as equipes.

O treinador Thiago Car-
valho, que não esteve à
frente do comando da equi-
pe por conta da sua recu-
peração de covid-19, foi li-
berado pelo médico do clu-
be e será liberado para o
confronto contra o Gama.
Os demais jogadores que
havia testado positivo e não
atuaram no último jogo,
realizaram os exames nes-
ta terça-feira e saberão na
quinta se podem ir ou não
para jogo. (Victor Pimenta,
especial para o Hoje)

Marinho exalta grupo da
Aparecidense” Temos
time para ser campeão”

SÉRIE D

Zagueiro quer Tigre 100%
concentrado contra o Bahia

VILA NOVA

Douglas Monteiro/Vila Nova FC

Data: 09 de junho de 2021. Horário: 19h. Local: estádio de Pituaçu,
em Salvador (BA). Árbitro: Thiago Luis Scarascati (SP). Assistentes:
neuza Ines Back (SP) e Luiz Alberto Andrini nogueira (SP)

TéCnICA

Bahia: Mateus Claus; renan
Guedes, Germán Conti, Luiz
otávio e Matheus Bahia; Pa-
trick de Lucca, Matheus Gal-
dezani e Thaciano; rossi, Gil-
berto (Thonny Anderson) e
rodriguinho.
Técnico: dado Cavalcanti

Vila Nova: Georgemy; Pedro
Bambu, Walisson Maia, rena-
to e Willian Formiga; dudu,
Arthur rezende e João Pedro;
Cardoso, henan e Kelvin.

Técnico: Wagner Lopes

Bahia x Vila Nova
t

FICHA

em buscA da classificação

Heber Gomes

Recém-
chegado
Pedro
Marinho foi
autor do
primeiro gol
do clube na
atual edição
da Série D



SÉRIE B

O Goiás iniciou nesta se-
gunda-feira (07), sua prepa-
ração visando a terceira ro-
dada, quando viaja para en-
frentar o Cruzeiro no próximo
sábado (12), às 21 horas, no
estádio do Mineirão. Atual-
mente, a equipe esmeraldina
se encontra no G-4 da com-
petição, com quatro pontos
conquistados.

Apesar de ter acontecido
apenas duas rodadas, a equi-
pe esmeraldina vem evoluin-
do sob o comando de Pintado.
Se na primeira partida a vi-
tória não veio, na segunda
ela aconteceu em casa, tendo
vencido o Confiança por 2 a 0.
Além de alcançar o G-4 do
Brasileiro da Série B, o Goiás
não sabe o que é tomar gols
irá encarar um Cruzeiro em
má fase, que ainda não sabe o
que é pontuar. 

A tendência é que o trei-
nador repita a mesma esca-
lação diante do Cruzeiro. Apo-
di que iniciou na vaga que era
de Ivan, foi muito bem na
partida, começando com ele a
jogada do primeiro gol mar-
cado por Alef Manga. 

“É difícil você em duas
partidas, vinte dias, em dez
sessões de treinamento você
construir tudo isso, mas a
qualidade e entrega desses jo-

gadores tem ajudado muito a
gente fazer um bom jogo e
construir essa transição rá-
pida. Esse é o padrão que eu

quero para minha equipe,
um jogador que chega em
uma semana vai sentir um
pouco de dificuldade, até por-
que hoje foi assim e o futebol
é dessa maneira. Uma grande
equipe, competitiva e como é
o Goiás, temos que jogar nes-
sa transição rápida com ve-
locidade e isso eu vou traba-
lhar no dia-a-dia para estar
melhorado cada vez mais”,
disse Pintado.

O meia Albano deve voltar
a ser relacionado para o pró-
ximo confronto, já que ele fi-
cou fora do jogo do Confiança,
tratando de um desconforto
muscular. (Victor Pimenta,
especial para O Hoje)
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Rosiron Rodrigues / Goiás EC
A seleção brasileira olím-

pica masculina de futebol
levou a melhor no último
compromisso antes da
Olimpíada de Tóquio (Ja-
pão). Na tarde de ontem, o
escrete canarinho derrotou
a Sérvia por 3 a 0 no estádio
Rajko Mitic, o Marakana
(em alusão ao Maracanã
brasileiro), na capital sérvia
Belgrado. A equipe coman-
dada por André Jardine ha-
via sido derrotada por Cabo
Verde no último fim de se-
mana. A lista dos 18 joga-
dores que irão a Tóquio
2020 será anunciada no
próximo dia 17.

"Eu venho trabalhando
muito no meu clube, me co-
bro bastante para voltar a
vestir a camisa da Seleção e
poder deixar uma pulga
atrás da orelha do professor
Jardine. Todo o meu trabalho
está sendo recompensado.
Estou muito feliz pelo gol de
hoje, mais feliz pela vitória,
pelo grupo que estamos for-
mando", avaliou Guilherme
Arana após a partida.

Dominante desde o iní-
cio do jogo, o Brasil saiu na
frente aos 33 minutos do
primeiro tempo, com Gui-
lherme Arana, pela esquer-
da, aproveitando um cru-
zamento do também lateral
Gabriel Menino pela direi-

ta e chutando de primeira.
Seis minutos depois, o ata-
cante Pedro acertou o tra-
vessão depois de uma bola
alçada na área por Gabriel
Menino. Aos 43, novamen-
te pelo alto, o zagueiro Ga-
briel Magalhães cabeceou
praticamente do lado da
trave, mas o goleiro Milos
Gordic salvou os anfitriões. 

Na etapa final, a seleção
dirigida por André Jardine
continuou melhor e criando
oportunidades, mas pecan-
do na finalização. Até que
aos 29 minutos, o atacante
Malcom lançou Pedro, que
driblou o goleiro sérvio e
ampliou para os brasileiros. 

Na sequência, aos 31,
Guilherme Arana recebeu
do volante Matheus Henri-
que pela esquerda e cruzou
para Pedro concluir e mar-
car o segundo gol dele. Ago-
ra, o time olímpico mascu-
lino do Brasil só volta a
campo pelos Jogos de Tó-
quio. A seleção está no Gru-
po D do torneio masculino
de futebol, com Costa do
Marfim, Arábia Saudita e
Alemanha. Os alemães, in-
clusive, serão os primeiros
rivais dos brasileiros, em 22
de julho, no estádio Inter-
nacional de Yokohama (Ja-
pão). (Felipe André, espe-
cial para O Hoje)

Antes das Olimpíadas, Seleção

sub-24 vence a Sérvia

AMISTOSO

Felipe André

Após vencer na semana
passada por 2 a 0, o Atlético
Goianiense recebe o Corint-
hians, hoje, e busca confirmar
a vaga na Copa do Brasil. Com
gols de Ronald e João Paulo, o
rubro-negro venceu o rival
paulista na Neo Química Are-
na e duela logo mais, às 21h30
(horário de Brasília), podendo
perder por até um gol de dife-
rença, que mesmo assim esta-
rá classificado para as oitavas
de final da competição nacio-
nal e assegura o valor de R$ 2,7
milhões como premiação.

“Não, de maneira alguma
(seria zebra a classificação
do Corinthians). Temos que
ter ciência que estamos jo-
gando um jogo eliminatório
contra uma equipe forte, já
cansamos de ver vantagens
sendo desfeitas com 20 mi-
nutos do primeiro tempo. É
uma partida para jogar no
nosso limite, de ter um padrão
de excelência máximo. Va-
mos precisar trabalhar muito
se quisermos passar de fase,
sem sombra de dúvidas esse
jogo dos três será o mais difí-
cil porque até a referência
que se tem dos dois jogos an-
teriores dá para as duas equi-
pes encontrarem novas al-
ternativas. Todos têm que ter
ciência que o Atlético Goia-
niense, para classificar, vai
precisar jogar no seu limite”,
destacou Eduardo Barroca.

Assim como aconteceu nas
duas partidas contra o Co-
rinthians, pela Série A e pela
Copa do Brasil, o Atlético-GO
não vai contar com dois ata-
cantes. Janderson e André
Luis estão emprestados pela
equipe paulista e por força
contratual não vão entrar em
campo. Apesar disso, Eduardo
Barroca deve contar com o re-

torno de Arthur Gomes, que
não entra em campo desde o
dia 9 de maio, ou seja, exata-
mente um mês sem disputar
uma partida oficial após uma
lesão muscular.

Barroca preferiu não dizer
se vai ou não contar com Ro-
nald. O jovem, de 19 anos, sen-
tiu um incômodo no adutor da
coxa esquerda, passou por exa-
mes, mas nenhuma lesão foi
constatada no atleta, que ago-
ra trabalha junto ao departa-
mento médico para ser libera-
do para jogar, ou ao menos ser
relacionado para o duelo con-
tra o Corinthians.

Corinthians
Após duas derrotas conse-

cutivas, ambas para o Atlético
Goianiense, o Corinthians con-
quistou a primeira vitória sob
o comando de Sylvinho. O
time paulista venceu o Amé-
rica-MG, fora de casa, no últi-
mo fim de semana em duelo
válido pela Série A. Apesar dis-
so, o Timão precisa de um
feito histórico para avançar, já
que em 160 jogos na Copa do
Brasil nunca conseguiu re-
verter um revés por dois ou
mais gols com o segundo jogo
do confronto fora de casa.

“A vitória nos dá confian-
ça, um ânimo maior no tra-
balho. Confiança não só dos
jogadores, mas também da
comissão, no que estamos
treinando e praticando no dia
a dia. Estou feliz pela reto-
mada. Lógico que o futebol é
resultado. Quando vem, gera
coisas boas. Nada melhor do
que antes de um jogo elimi-
natório, com possibilidade de
reverter. Gera confiança, uma
leveza um pouco maior no
grupo para fazer um grande
jogo e sair classificado de
Goiânia”, disse o volante Ga-
briel. (Especial para O Hoje)

João Paulo, que marcou o segundo gol
da vitória atleticana no jogo de ida,
será novamente titular no rubro-negro

VAlendo vaga milionária

João Paulo, que marcou o segundo gol da vitória atleticana no jogo de ida, será novamente titular 

Bruno Corsino/ACG

Pintado deve manter mesma
equipe diante do Cruzeiro

Jogo de ida: 2x0; Data: 9 de junho, 2021; Horário: 21h30 (de Brasília); Local: estádio Antônio Accioly,
em Goiânia-Go; Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (rn); Assistentes: Jean Marcio dos Santos (rn) e
Lorival Candido das Flores (rn)

t
TéCnICA

Atlético-GO: Fernando Miguel; dudu, nathan,
éder e Igor Carius; Willian Maranhão, Marlon Frei-
tas e João Paulo; Arthur Gomes (ronald), natanael
e Zé roberto
Técnico: eduardo Barroca

xAtlético-GO Corinthians 

FICHA

Treinador tem

elenco completo 

à disposição para

partida do 

próximo sábado

Corinthians: Cássio; João Victor, Gil, raul,
Fábio Santos (Lucas Piton); Gabriel, roni,
Cantillo; Araos (Mateus Vital), Luan, Gusta-
vo Mosquito
Técnico: Sylvinho
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João Paulo Alexandre

A Prefeitura de Goiânia
cuidará, oficialmente, da ilu-
minação pública do perímetro
urbano da BR-153. Serão 20
quilômetros que ficarão a car-
go do Executivo Municipal e os
trabalhos para reposição da lu-
minosidade no local devem
ficar prontos em agosto, de
acordo com o secretário Mu-
nicipal de Infraestrutura de
Goiânia, Fausto Sarmento.

A iluminação da BR-153
sempre foi um entrave, apesar
de estar no artigo 30 do inci-
so V que a responsabilidade é
do município. Em setembro de
2019, a Agência Goiana de In-
fraestrutura e Transportes
(Goinfra) informou que não
arcaria mais com os custos da
iluminação pública das rodo-
vias. A prefeitura ‘pegou’, ofi-
cialmente, a responsabilidade
no último dia 29 de abril. Ago-
ra, a Goinfra prepara todo o le-
vantamento necessário para
que a Seinfra possa realizar os
reparos na rodovia.

O principal deles é a quan-
tidade de postes, lâmpadas e
extensão de fios que passam
no trecho condizente com a
responsabilidade da Capital.
Desse modo, o trecho urbano
em Goiânia tem 365 postes de
iluminação e 730 lâmpadas.
Porém, Fausto destaca que
há trechos que necessitam de
reparos que só podem ser
realizados pela Enel.

“Já é possível dizer que te-
mos três circuitos que estão
sem transformadores e preci-
samos repor, além de mais de

12 mil metros de cabos que fo-
ram roubados. Estamos traba-
lhando em conjunto com a
Enel, para que esse serviço
seja finalizado o mais breve
possível”, explica Fausto.

O secretário conta que a
prefeitura até tentou recor-
rer da decisão através da Pro-
curadoria-Geral do Município
(PGM), por entender que não
estava no momento certo para
isso, mas decidiu acatar. “A
gente como qualquer pasta
no Brasil trabalha com um or-
çamento e estamos passando
por uma restrição orçamen-
tária nesse momento. A ma-
nutenção entrou em um mo-
mento em que vamos fazer
um planejamento e cronogra-
mas para ver o que vamos
gastar nesse trecho. O bacana
é que a Goinfra está sendo
muito sensível com a gente,
mas é fato de que toda a mão

de obra e todo o material serão
nossos”, reforça o secretário.

O Seinfra avalia que o
maior desafio a ser enfrentado
é a realização dos serviços na
rodovia devido aos horários, já
que o tráfego no local é cons-
tantemente intenso. Para isso,
o secretário afirma que qual-
quer modificação que for feita
será realizada contato com a
concessionária que administra
a rodovia, Triunfo Concebra, e
com a Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF). “Nós não temos
ação institucional na faixa da
rodovia. Isso continua com o
Dnit [Departamento Nacional
de Infraestrutura e Transpor-
tes]. A gente vai ficar apenas
com a iluminação. O nosso ob-
jetivo é que, se tudo correr
dentro dos conformes, a gente
quer entregar a rodovia com-
pletamente iluminada em
agosto”, reforça.

Sarmento, entretanto, não
falou qual o valor que será gas-
to no serviço por estar em um
período de levantamento de
informação sobre o que vai
precisar ser feito na via.

Aparecida
O Hoje também pediu in-

formações para a Prefeitura de
Aparecida, onde a rodovia
também passa. Por meio de
nota, a Secretaria de Desen-
volvimento Urbano do muni-
cípio informou que “está exe-
cutando os projetos para ini-
ciar a manutenção da ilumi-
nação na BR-153 no trecho
que corresponde a Aparecida
de Goiânia e que em breve os
serviços serão executados pela
pasta. A expectativa da Secre-
taria é implantar iluminação
LED em todo o trecho.”

O Hoje mostrou a situação
de trechos urbanos de rodo-

vias na cidade e uma delas foi
a da BR-153.  O fator de ilu-
minação é absoluto para ga-
rantir a segurança nas estra-
das. Perdas de visibilidade
pela metade, noção de espaço
desorientada e aumento na-
tural do sono são determi-
nantes que transformam o
período noturno perigoso
para motoristas. Outro agra-
vante na direção noturna é o
fenômeno natural lusco-fusco
que consiste na transição en-
tre o período diurno e notur-
no que atrapalha a visão por-
que ela demora a se adaptar à
mudança de luminosidade.

Segundo o diretor de co-
municação da Associação Bra-
sileira de Medicina de Tráfego
(Abramet), Dirceu Rodrigues,
a visão periférica fica reduzi-
da, tubular e borrada à noite.
“Não conseguimos dimensio-
nar espaços, distâncias e ve-
locidade com a mesma exati-
dão que temos de dia. O sono
vem naturalmente, sentimos a
fadiga do desgaste diário e
tendemos a relaxar e perder
atenção”, explica.

De acordo com a especia-
lista em psicologia do trânsito,
Salete Romero, a maior parte
das ocorrências de acidentes
acontece em rodovias em boas
condições.  A combinação de
asfalto liso e estradas vazias à
noite ou de madrugada re-
sultam no aumento de veloci-
dade dos veículos que reduz a
visibilidade e torna o cenário
mais propício a acidentes. Se
a via estiver sem iluminação,
a condição fica ainda mais
comprometida.

Assim como a rodovia fe-
deral, as rodovias estaduais
também sofrem com a falta
de iluminação. Fausto infor-
mou que a Goinfra também
realiza outro levantamento
com informações referentes à
malha estadual que é de res-
ponsabilidade de Goiânia.
“Dessa forma, assim que ter-
minar todos os trabalhos na
BR-153, a gente vai iniciar os
trabalhos nas rodovias esta-
duais. A gente sabe que a
maior dela é a GO-080, que
leva à Nerópolis”, pontua.

A Prefeitura de Aparecida
tem responsabilidade sobre
12 quilômetros da GO-040,
que dá acesso à Aragoiânia.

Porém, alguns trechos estão
completamente escuros. Por
meio de nota, a Secretaria de
Desenvolvimento Urbano de
Aparecida de Goiânia afir-
ma que “assumiu a manu-
tenção da iluminação notur-
na da GO-040 no trecho den-
tro do perímetro urbano da
cidade e aguarda a conclusão
do serviço que cabe a Enel e
também a chegada de mate-
rial para iniciar a instalação
das lâmpadas. Informa ainda
que a expectativa é de que
todo o processo seja iniciado
em até 30 dias.”

Outra rodovia de muito
movimento é a GO-060, que
liga Goiânia a Trindade. A ci-

dade da Região Metropolita-
na, inclusive, tem a incum-
bência de 12 quilômetros que
passam pelo município. De
acordo com a prefeitura da ci-
dade, o trecho apagado fica
próximo ao Setor Pontakaya-
na e passa por reparos que es-
tão sendo realizados pela
Enel. O trabalho de manu-
tenção só poderá ter início
após esses reparos feitos pela
distribuidora de energia.

Uma rodovia de grande
fluxo é a GO-403 e 020, que
dão acesso à Senador Cane-
do. De acordo com a prefei-
tura da cidade, em maio des-
te ano foi feita a solicitação
da religação da iluminação

das duas rodovias. Porém,
foram informados pela Enel
que a gestão passada pediu
o desligamento, em feverei-
ro de 2019, da iluminação da
via, pois não queria mais
pagar a Contribuição de Ilu-
minação Pública (CIP) no
trecho urbano.

Ainda conforme a Prefei-
tura, o pedido de religação
foi formalizado, mas tam-
bém constataram que os ge-
radores estavam estragados
e fortes suspeitas de furtos
de fiação elétrica. A expec-
tativa, de acordo com prazos
dados pela Enel ao Executivo
Municipal, é que a rodovia
esteja novamente ilumina-

da até o meio deste mês.

Consórcio
O secretário da infraestrutu-

ra de Goiânia, Fausto Sarmento,
não descarta a criação de um
consórcio para tornar mais aces-
sível o controle da iluminação
pública da Capital com as cida-
des da Região Metropolitana.
“Tudo o que pode contribuir
para um bom trabalho é válido.
É interessante esse diálogo, mas
no momento, o foco é a BR-153.
É importante a gente começar
um trabalho para ser bem con-
cluído e evitar com que a rodo-
via seja iluminada hoje e esteja
no escuro amanhã”, finaliza.
(Especial para O Hoje)

Prefeituras aguardam chegada de materiais

O trecho urbano em Goiânia tem 365 postes de iluminação e 730 lâmpadas. Porém, há trechos que necessitam de reparos da Enel

Alguns trechos da GO-040 estão completamente escuros entre Goiânia e Aparecida  

Após 2 anos, iluminação 
da BR-153 será religada

Fotos: Jot a Eurípedes

Levantamento está sendo feito para saber o que será gasto para revitalizar a iluminação no local
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Daniell Alves

Com a reserva de 30% das vacinas para profissionais
da Educação e pessoas com comorbidades, o Estado ga-
rante que as aulas presenciais retornem ainda em
agosto. O anúncio foi feito pelo governador Ronaldo Caia-
do. Ele afirma que pelo menos 80% dos professores es-
tarão aptos a voltar para as salas de aula no 2º semes-
tre deste ano. 

"Então, vejo todas as condições de voltarmos. Talvez
não 100% da classe, mas acredito que 80% dos profes-
sores estarão aptos para irem às salas de aula em agos-
to", destaca o governador. Segundo dados da Secretaria
Estadual de Educação, atualmente são 38.686 servidores
atuantes na rede de ensino do estado, sendo 26.508 pro-
fessores. O Plano Nacional de Imunização prevê 106 mil
pessoas atuando na educação em Goiás. 

As aulas presenciais na rede estadual foram sus-
pensas em março do ano passado. As escolas particula-
res foram autorizadas a voltar a funcionar em novem-
bro de 2020. Já na rede pública, as atividades foram re-
tomadas de forma parcial em janeiro deste ano.

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação de
Goiás (Sintego) informa que irá seguir cobrando a va-
cinação contra a Covid-19 para profissionais da Educa-
ção nos demais municípios goianos e em âmbito estadual.
“Apenas assim as aulas poderão voltar presencialmen-
te com segurança”, diz o Sindicato. 

Evasão 
A titular da Secretaria de Educação do Estado (Seduc),

Fátima Gavioli, fala sobre os índices de evasão escolar
durante a pandemia. Mesmo que o número tenha sido
reduzido do início para cá, o quantitativo é preocupante.
Há cerca de 20 mil estudantes da rede estadual em si-
tuação de evasão escolar. Em janeiro, este número girava
em torno de 35 mil. 

“Iniciamos uma campanha e agora estamos abaixo de
20 mil crianças. Se uma criança sai da aula hoje, ama-
nhã e depois, o professor já entra em contato”. Ela tam-
bém lembra de como foi o momento do início da pan-
demia e quais diretrizes foram seguidas. “Quando a pan-
demia começou nós pedimos uma semana ao governa-
dor e abrimos as aulas remotas. Isso fez a gente pensar
em mandar kit alimentação para os alunos e distribuir
o material didático. Os nossos resultados na Educação
são animadores”, avalia. 

Ensino híbrido 
Para garantir o ensino na rede estadual, a Seduc lançou,

no último mês, dois programas: Conectar Goiás e Internet
Patrocinada. Estes vão ampliar o acesso à Internet de alta
velocidade em todas as escolas estaduais e financiar o aces-
so dos estudantes a conteúdos didáticos on-line. 

Os dois programas criam condições para a retomada
parcial das aulas presenciais, em regime híbrido, no se-
gundo semestre deste ano, após a vacinação dos profis-
sionais da Educação. O programa Internet Patrocinada con-
siste em um sistema de cobrança reversa, no qual o Go-
verno de Goiás irá custear o consumo de dados móveis dos
estudantes no aplicativo NetEscola. Para que a isenção seja
aplicada, o aluno deverá informar, no aplicativo, seu login
e sua senha, que serão fornecidos pela escola.

Já o programa Conectar Goiás vai destinar às escolas
estaduais, mensalmente, recursos proporcionais ao nú-
mero de estudantes matriculados. Os valores variam en-
tre R$ 233, para escolas com menos de 210 alunos, e R$
300, para as escolas com mais de 1700 estudantes. 

Sem novas UTIs
Há mais de uma semana, a taxa de ocupação de lei-

tos em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) está em cer-
ca de 90%. Diante deste cenário, o governador disse que
não tem como abrir novas vagas, principalmente, por-
que há dificuldade de contratar médicos intensivistas,
que são especializados em terapia intensiva.

"Se nós chegamos a 1 mil leitos em Goiás, não dá para
dizer que se vai ampliar para 2 mil. A enfermeira tam-
bém tem que ter conhecimento da rotina de UTI, o fi-
sioterapeuta tem que ser específico para a área. É um
processo complexo. Não é simplesmente abrir leito", ex-
plicou Caiado. (Especial para O Hoje)

Aulas presenciais retornam no segundo semestre 

O Estado recebeu ontem (8)
mais uma remessa de vacinas
contra a Covid-19. São 79.560
imunizantes da Pfizer/Bio-
NTech, o maior lote dessa fa-
bricante já destinado para o
Estado. Para quinta-feira (10),
há previsão de chegada de
outras 199.750 doses da As-
traZeneca. 

Pelo Twitter, o governador
Ronaldo Caiado celebrou o
avanço da vacinação no Estado.
“Muitas cidades estão próxi-
mas da casa dos 50 anos e bai-
xando. Vamos diminuir ainda
mais a idade”, escreveu, refe-

rindo-se aos grupos aptos a va-
cinar, conforme faixa etária.

A distribuição das doses
da Pfizer foi ampliada para
mais 16 municípios, totali-
zando 22 contemplados, nes-
te momento, com as vacinas
da fabricante. O envio da nova
remessa, que teve início on-
tem, seguirá uma nova logís-
tica. Para Campos Belos e Pos-
se, no Nordeste goiano, e para
Porangatu, no Norte de Goiás,
a remessa irá por via aérea,
devido à distância dos locais
da Central Estadual de Rede
de Frio, que fica na Capital.

Os imunizantes seguem
por via terrestre para Goiâ-
nia, Inhumas, Goianira, Trin-
dade, Aparecida de Goiânia,
Senador Canedo, Anápolis,
Ceres, Catalão, Cidade de
Goiás, Itaberaí, Luziânia, For-
mosa, Iporá, São Luís de Mon-
tes Belos, Uruaçu, Rio Verde,
Jataí e Itumbiara.

As vacinas da Pfizer ge-
ralmente são destinadas a ca-
pitais ou municípios próxi-
mos por possuírem especifi-
cidades em seu armazena-
mento. (Daniell Alves, espe-
cial para O Hoje)

Goiás deve receber quase 
300 mil vacinas nesta semana

Oito a cada 
10 professores
devem ser
vacinados 
até agosto 

tRÁPIDAS

Câmara dá primeiro passo para
liberar uso medicinal da maconha

A comissão especial da Câmara dos De-
putados que analisou o Projeto de Lei 399/15
aprovou parecer favorável à legalização do
cultivo no Brasil, exclusivamente para fins
medicinais, veterinários, científicos e in-
dustriais, da Cannabis sativa, planta também
usada para produzir a maconha. Na comis-
são especial, o texto-base recebeu nesta ma-
nhã 17 votos favoráveis e 17 contrários. O de-
sempate em favor da aprovação coube ao re-
lator, conforme determina o Regimento In-
terno da Câmara – que também permitiu
substituições de última hora em vagas no co-
legiado. Nenhum dos oito destaques pros-
perou. O substitutivo aprovado legaliza o cul-
tivo da Cannabis, mas impõe restrições. O
plantio poderá ser feito apenas por pessoas
jurídicas (empresas, associações de pacien-

tes ou organizações não governamentais).
Não há previsão para o cultivo individual. Se-
guirão proibidos cigarros, chás e outros
itens derivados da planta. Atualmente, a
Lei Antidrogas proíbe em todo o território na-
cional o plantio, a cultura, a colheita e a ex-
ploração de vegetais e substratos dos quais
possam ser extraídas ou produzidas drogas,
com exceção para aquelas plantas de uso ex-
clusivamente ritualístico religioso e no caso
de fins medicinais e científicos. Segundo es-
tudos, a Cannabis apresenta resultados no
tratamento de epilepsia, autismo, Alzhei-
mer, Parkinson, dores crônicas e câncer, en-
tre outras situações. Familiares relatam que
os medicamentos reduzem a frequência de
convulsões em crianças de dezenas de even-
tos por dia para um ou dois por semana.

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

Jurídica

A Terceira Seção do STJ
estabeleceu o entendimen-
to de que a presença de
uma única circunstância ju-
dicial negativa pode justifi-
car o agravamento do regi-
me inicial de cumprimento
da pena e a vedação da
pena substitutiva, a depen-
der da análise do caso pelo
julgador. Segundo o rela-
tor, ministro Sebastião Reis
Júnior, a lei reservou uma

margem de discricionarie-
dade para o magistrado,
que, considerando o tama-
nho da pena e alguma das
circunstâncias judiciais pre-
vistas no artigo 59 do Códi-
go Penal, pode manter ou
agravar o regime inicial de
cumprimento, bem como
avaliar se a substituição por
penas restritivas de direitos
é cabível no caso, diante
dos critérios do artigo 44, III.

Circunstância judicial negativa

Suspensão de despejo
durante a pandemia

O presidente do Supre-
mo Tribunal Federal (STF),
ministro Luiz Fux, convocou
sessão extraordinária do
Plenário Virtual para apre-
ciar a liminar em que o mi-
nistro Luís Roberto Barroso
determinou a suspensão,
por seis meses, de ordens ou
medidas de desocupação de

áreas que já estavam habi-
tadas antes de 20 de março
do ano passado, quando co-
meçou a vigência do estado
de calamidade pública. A
sessão virtual, convocada a
pedido do ministro Barroso,
começa à 0h de quinta-feira
(10) e termina às 23h59 de
sexta (11).

2 TRF1 - Fixação de hono-
rários advocatícios em ação
expropriatória deve seguir
norma especial e não a nor-
ma geral.

2 TRF1 -  Expedição da Guia
de Recolhimento de Execução
Provisória assegura ao réu a
incidência da Lei de Execu-
ção Penal para progressão
de regime

A 3ª Câmara Cível do
TJGO manteve condenação
contra a Agência Goiana de
Infraestrutura e Transportes
– Goinfra (antiga Agetop) e
o Estado de Goiás, este úl-
timo de forma subsidiária, a
pagar indenização por da-
nos morais no valor de R$
60 mil reais uma pessoa
que ficou com paraplegia
definitiva dos membros in-
feriores por causa de um
acidente de motocicleta
ocasionado por buracos
numa rodovia estadual.

TJGO mantém
condenação por
responsabilidade
objetiva 
do Estado

Para TST, fazer parte de grupo de
WhatsApp não é amizade íntima

A Primeira Turma do
Tribunal Superior do Tra-
balho concluiu que o sim-
ples vínculo em mídias so-
ciais (grupos de WhatsApp
e Facebook) entre uma ana-
lista de controle de gestão e
uma das testemunhas em
sua reclamação trabalhista
não configura amizade ín-
tima e, portanto, não pode
ser considerada a suspeição
da testemunha. Com esse
entendimento, determinou
o retorno do processo à
Vara do Trabalho, a fim de
que a testemunha seja ou-
vida. O relator, ministro
Hugo Scheuermann, disse
que, no caso, o vínculo em
mídias sociais são uma ex-
tensão das relações inter-

pessoais decorrentes de
uma origem comum - o fato
de todos trabalharem na
mesma empresa. A seu ver,
isso não é suficiente para a
configuração de amizade
íntima. Para que haja a sus-
peição da testemunha, se-
gundo o ministro, não bas-
ta a simples amizade de-
corrente dos muitos anos
de convívio no ambiente
de trabalho, ou mesmo a
continuidade dessa rela-
ção em redes sociais, sob
pena de inviabilizar-se a
produção de prova teste-
munhal - e justamente por
quem teria melhor condi-
ções de fazê-lo, ou seja,
quem trabalhou por mais
tempo com a empregada.



Cinco das hidrelétricas que
abastecem o Estado correm o
risco de entrar em colapso,
aponta estudo da Operadora
Nacional do Sistema Elétrico
(ONS). Segundo a pesquisa,
pelo menos oito grandes usinas
hidrelétricas no Centro-Sul do
Brasil devem ficar com seus re-
servatórios perto do colapso to-
tal até 30 de novembro, quan-
do é o período final de estia-
gem. O relatório prevê que as
represas de Furnas, Nova Pon-
te, Itumbiara, Emborcação e
São Simão esgotarão seus vo-
lumes úteis antes do recomeço
das chuvas.

De acordo com o levanta-
mento da ONS, o volume útil
de Serra da Mesta girava em
torno de 36% até ontem (8)
responsável por 43,06% do
subsistema Tocantins. Já o de
Itumbiara está com volume
atual de 12,88% e é respon-
sável por 7,68% do subsistema
do Parnaíba.

“Considerando-se as previ-
sões de afluência obtidas com a
chuva de 2020, prevê-se a per-
da do controle hidráulico de re-
servatórios da bacia do rio Pa-

raná no segundo semestre de
2021. A perda do controle hi-
dráulico na bacia do Paraná im-
plicaria em restrições no aten-
dimento energético nos sub-
sistemas Sul e Sudeste/Centro-
Oeste”, informa a ONS por meio
de nota técnica.

Neste cenário, há duas for-
mas de observar a crise hídri-
ca, explica o presidente da As-
sociação para Recuperação e
Conservação do Ambiente
(Arca), Gerson de Souza. Uma
delas é em relação ao abaste-

cimento de água e para o for-
necimento de energia elétrica.
Ele ressalta que esse agrava-
mento tem relação direta com
a ação humana e aponta como
preocupante o contexto da cri-
se e irreversível o desmata-
mento no Cerrado.

O titular diz que a crise de
abastecimento de energia
ocorre com a antecipação do
agravamento da seca para
agosto. Por isso, há indícios de
agravamento da seca apare-
cem em Goiás já a quatro me-

ses do fim da estação chuvo-
sa. Os reservatórios já não
recebem mais quantidade de
água para o abastecimento e
geração de energia.

De junho a setembro, Goiás
deve ficar em alerta de emer-
gência hídrica, de acordo com
dados do Sistema Nacional de
Meteorologia (SNM) emitidos
nesta semana. Segundo o ONS,
que faz a gestão do sistema, o
volume de chuva se manteve
baixo do normal em maio, e o
País entra no período seco

em situação delicada no que
se refere a oferta de água. As
regiões Sudeste e Centro-Oes-
te serão as mais afetadas com
a seca neste ano.

Perda de vegetação
Goiás foi o estado que mais

perdeu vegetação florestal por
habitante nos últimos 18 anos,
aponta levantamento feito pelo
Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE). Entre os
anos de 2000 e 2018, a redução
de vegetação florestal foi de
29% e a vegetação campestre o
equivalente a 19,4%. Os ou-
tros estados que mais regis-
traram perda neste contexto fo-
ram o Pará e Mato Grosso.

A diminuição foi provocada
por causa das perdas nessas
áreas para áreas de pastagem
com manejo para o âmbito agrí-
cola, de acordo com a pesquisa.
Segundo o IBGE, este é um mé-
todo habitual entre os produ-
tores brasileiros. Além disso, a
partir de 2012, o avanço da sil-
vicultura sobre as pastagens se
tornou mais representativo na
Região Centro-Oeste. (Daniell
Alves, especial para O Hoje)

Cinco hidrelétricas podem entrar em colapso
SEM CHUVAS

Relatório de São Simão, por exemplo, esgotará seu volume útil antes das chuvas 
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Maiara Dal Bosco

Goiás deverá registrar um
aumento de 40% no número
de queimadas em 2021, de
acordo com o Corpo de Bom-
beiros Militar. Segundo da-
dos da Corporação, até maio
deste ano, foram 1.656 regis-
tros consolidados, número
40% superior ao registrado no
mesmo período de 2020, que
teve, no total, 10.311 casos.
Neste cenário, o Corpo de
Bombeiros Militar projeta que
o período mais crítico ainda
está por vir, nos meses de
agosto e setembro, quando
as condições climáticas estão
mais favoráveis para a inci-
dência de incêndios.

Segundo o Tenente do Cor-
po de Bombeiros Militar e por-
ta-voz da Operação Cerrado
Vivo, Ailton Pinheiro de Araú-
jo, o carro-chefe desses incên-
dios é ação humana. “Sempre
que há a análise, é possível
constatar que, seja de maneira
acidental, ou dolosa, que a
causa humana é o principal
motivo das queimadas, via de
regra, seja por meio de atear
fogo no lixo, ou limpeza em lo-
tes baldios. Contudo, causas
naturais são outras possibili-
dades para o início das quei-
madas, como por exemplo, um
raio ou a incidência do Sol em
um local específico”, afirma.

Orientação
De acordo com o Tenente, o

Corpo de Bombeiros tem tra-
balhado na prevenção à este
tipo de ocorrências. “O que te-
mos feito, de maneira preven-
tiva, é orientar a população de
maneira geral para não fazer,
por exemplo, limpeza de lotes

utilizando fogo, não queimar
lixo. Ações como essas podem
colocar em risco os vizinhos,
atingir a rede elétrica e causar
um dano muito grande. Já nas
rodovias, orientamos às pes-
soas a não jogar cigarro, ou
qualquer outro objeto que pos-
sa intensificar os raios do Sol,
como o plástico, por exem-
plo”, explica Araújo.

Já no caso dos produtores
rurais, a orientação é com re-
lação àquilo que não deve
ser feito. “Orientamos os pro-
dutores a não colocar fogo
nas propriedades. Existem os
órgãos ambientais que de-
vem ser buscados para que
haja a autorização legal, para
que não ocorra crime am-
biental, bem como para que
não haja a perda de controle
da situação”, afirma o Te-
nente do Corpo de Bombeiros.

Cerrado
Neste cenário de queimadas

frequentes, o bioma Cerrado
vem perdendo espaço. De acor-

do com Altair Sales, Doutor
em Antropologia e Geologia, já
nos anos 2000, pode-se dizer
que o Cerrado, de maneira ge-
ral, em relação ao seu estado
natural só existia em torno de
50%. Para ele, os desequilí-
brios provocados por forma
antrópica não permitem que o
bioma se recupere. “O Cerrado,
tal qual sistema biogeográfico
em sua estrutura básica, não
existe mais, em termos de ve-
getação, de animais. Sua fauna
nativa foi reduzida drastica-
mente e aflora muito mais. Al-
guns resquícios resistem, mas
que, não representam em sua
totalidade, 10% do que o Cer-
rado era nos aspectos origi-
nais. A única coisa estrutural
do Cerrado que ainda sobrevi-
ve com muita dificuldade, e
que, cuja tendência é desapa-
recer, são as águas”, finalizou.

Brasil
À nível nacional, o Brasil

está perto de assumir a lide-
rança no ranking de queima-

das da América do Sul, já que,
segundo dados do Instituto
Nacional de Pesquisas Espa-
ciais (Inpe), o País acumulou
do início do ano até o início de
maio, mais de 10 mil focos de
fogo, número que ainda pode
aumentar rapidamente com a
persistência de massas de ar
seco em regiões críticas como
o Centro-Oeste brasileiro. A
atual líder do continente sul-
americano em queimadas é a
Venezuela com 12.037 focos
registrados.

Por mais que o Brasil tenha
cerca de 4 mil focos registrados
a menos do que no mesmo pe-
ríodo do ano passado, a situa-
ção ainda é muito preocupan-
te. Afinal com as queimadas de-
senfreadas que foram obser-
vadas ao longo do ano de 2020,
inclusive com o Pantanal ba-
tendo recordes de registros, a
área vegetada também dimi-
nuiu, ou seja, o reflexo de re-
dução dos focos pode ser por
conta da redução da vegetação.
(Especial para O Hoje)

Corpo de Bombeiros
Militar projeta que
o período mais críti-
co ainda está por vir,
nos meses de agos-
to e setembro

Goiás tem aumento de 40%
nas queimadas em 2021

Até maio deste
ano foram
1.656 registros,
número 40%
superior ao
mesmo período
de 2020, que
teve 10.311
casos
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A China se encaminha
para a aplicação de uma
nova vacina contra o
SARS-CoV-2 por meio de
inalação. A epidemiolo-
gista e virologista Chen
Wei e a empresa de bio-
tecnologia CanSino Biolo-
gics Inc. desenvolveram
o imunizante e destacam
várias vantagens em rela-
ção à injetável.

Eles informam que, nes-
ta nova vacina, é necessário
apenas um quinto da quan-
tidade da vacina injetável
do vetor do adenovírus da
covid-19. Por outro lado, o
produto não requer arma-
zenamento e transporte em
caixas frigoríficas.

"Se a vacina for inalada
por aerossol, pode formar
uma imunidade da muco-
sa, além da imunidade hu-
moral e celular, normal-
mente formada pela vaci-
na injetável”, disse Chen
Wei, citada pela Euronews.
Os investigadores apostam
na inalação por aerossol
para reforçar a imunidade
da mucosa.

O imunizante inalado
combina a mesma tecnolo-
gia já aplicada pela empre-
sa durante a investigação de
uma vacina inalada contra

tuberculose e a vacina inje-
tável contra a covid-19, tam-
bém produzida em seus la-
boratórios.

"Uma vacina inalada
poderá ser mais eficaz do
que as injetadas, pois o
SARS-COV-2 entra no corpo
humano por meio das vias
aéreas. Uma vacina inala-
da pode ativar anticorpos
nas vias aéreas, oferecendo
proteção extra" diz Xue-
feng Yu, executivo da Can-
Sino Biologics.

"A maior eficiência da
pode vir da forma como a
vacina entra no corpo", des-
tacou Tao. "É inalado dire-
tamente, o que mimetiza a
infecção natural do vírus
respiratório COVID-19, e en-
tão forma uma imunidade
da mucosa", explicou.

A pesquisadora Chen
Wei acrescenta que o imu-
nizante aplicado por inala-
ção poderá reduzir custo
da produção e, consequen-
temente, ficar mais acessí-
vel a todos.

Os laboratórios podem
produzir cinco vezes mais
vacinas inaladas com a mes-
ma capacidade de produção
de vacinas injetáveis, o que
contribuirá para acelerar a
vacinação na China.  (ABr)

China desenvolve vacina
contra covid-19 por inalação

A economia dos países
mais ricos vai encolher duas
vezes mais do que na crise da
covid-19, se os governos não
conseguirem lidar com o au-
mento das emissões de gases
de efeito estufa. De acordo
com um novo relatório, di-
vulgado esta segunda-feira
pela organização não gover-
namental (ONG) Oxfam, as na-
ções do G7 podem perder 8,5%
do seu Produto Interno Bruto
(PIB) por ano até 2050.

O custo anual para enfren-
tar os impactos da crise climá-
tica vai superar o custo econô-
mico da pandemia. Em 2050, as
nações do G7 - o grupo dos paí-
ses mais industrializados do
mundo - podem perder em
média 8,5% do PIB a cada ano
(o equivalente a US$ 4,8 tri-
lhões), ou seja, o dobro dos
4,2% atingidos pelas perdas
econômicas geradas pela covid-
19, se as alterações climáticas
continuarem sem ser contro-
ladas ou revertidas.

As conclusões foram divul-
gadas nesta segunda-feira (7)
em novo relatório da Oxfam,
baseado na investigação do
Swiss Re Institute.

"O mundo pode perder cer-
ca de 10% do valor econômi-
co total em meados do século
se as alterações climáticas
permanecerem na trajetória
atualmente prevista e se o
Acordo de Paris e as metas de
emissões líquidas zero para
2050 não forem cumpridas",
alerta o relatório.

Os especialista acrescen-
tam que os países do G7 po-
dem ver as suas economias
encolherem duas vezes mais

do que agora que enfrentam a
pandemia, nos próximos 30
anos, se a temperatura global
subir 2,6ºC. Entre os motivos
estão as perdas causadas pelo
calor e a saúde das populações
com as mudanças extremas
da temperatura, o aumento do
nível do mar, as secas e inun-
dações e a redução de produ-
tividade dos terrenos agríco-
las, que podem impedir o cres-
cimento econômico dessas na-
ções.

A economia do Reino Unido,
por exemplo, pode perder 6,5%
ao ano até 2050 com as políti-
cas e projeções atuais, em com-
paração com os 2,4% se as me-
tas do acordo climático de Pa-
ris fossem cumpridas.

Mas há países que serão
ainda mais prejudicados, in-
cluindo a Índia, cuja economia
pode encolher cerca de 25%
devido ao aumento de tempe-

ratura. Também a Austrália
vai perder cerca de 12,5% da
sua produção e a Coreia do Sul
arrisca-se a perder quase um
décimo do seu potencial eco-
nômico.

Por essa razão, a Oxfam
apela ao G7 para que estabe-
leça novas metas climáticas
na preparação para a COP26.
Os líderes dos países do G7 -
Reino Unido, Estados Unidos
(EUA), Japão, Canadá, França,
Alemanha, Itália - e a União Eu-
ropeia (UE) vão reunir-se, na
Cornualha (Reino Unido), na
próxima sexta-feira (11), para
debater a economia global, as
vacinas contra a covid-19, os
impostos sobre as empresas e
a crise climática.

Economias mais
desenvolvidas

De acordo com os dados do
documento, relativamente à

exposição a "riscos climáticos
severos resultantes das altera-
ções climáticas", o sudeste da
Ásia e a América Latina pro-
vavelmente serão "os mais sus-
cetíveis a condições de seca".
Por outro lado, muitos países
no norte e no leste da Europa,
devem sofrer mais impactos
devido a chuvas intensas e
inundações.

O Índice de Economia do
Clima, apresentado no rela-
tório, indica que "muitas eco-
nomias avançadas no Hemis-
fério Norte são menos vulne-
ráveis   aos efeitos gerais das
alterações climáticas, estando
menos expostas aos riscos as-
sociados e com melhores re-
cursos para lidar com isso". Os
EUA, o Canadá e a Alemanha,
por exemplo, estão entre os
dez países menos vulnerá-
veis aos impactos da crise cli-
mática, tanto em nível am-

biental e de saúde da popula-
ção quanto em nível econô-
mico. Portugal também apa-
rece nos primeiros lugares
como um dos países menos
vulnerável a impactos físicos
das alterações climáticas. 

Essas descobertas, avisa a
Oxfam, fazem sobressair a ne-
cessidade de as nações reduzi-
rem as emissões de carbono
mais rapidamente.

"A crise climática está de-
vastando vidas nos países mais
pobres, mas as economias mais
desenvolvidas do mundo não
estão imunes", afirma no rela-
tório o CEO da Oxfam GB, Dan-
ny Sriskandarajah.

A Swiss Re concluiu que as
políticas e as atuais promessas
dos governos para reduzir as
emissões de gases de efeito es-
tufa ainda são inadequadas
para cumprir as metas do acor-
do de Paris. (ABr)

Alerta é feito 
por especialistas
em relatório 
da Oxfam

Mudança climática pode gerar
mais perdas que covid-19

As conclusões foram divulgadas nesta segunda-feira (7) em novo relatório da Oxfam, baseado na investigação do Swiss Re Institute

Apesar de uma imensa re-
dução nos deslocamentos e
atividades comerciais nos me-
ses de pandemia, a quantida-
de de carbono na atmosfera
terrestre em maio chegou ao
maior nível já registrado na
história moderna, mostrou
um indicador global divulgado
nessa segunda-feira (7).

Cientistas da Agência Na-
cional Oceânica e Atmosféri-
ca (NOAA, na sigla em in-
glês) e do Instituto Scripps de
Oceanografia, da Universi-
dade da Califórnia em San
Diego, disseram que as des-
cobertas, que foram tiradas a
partir da quantidade de dió-
xido de carbono (CO2) no ar,
no observatório climático da
NOAA em Mauna Loa, no Ha-
vaí, são de que a taxa é a
mais alta desde o início das
medições há 63 anos. 

A medição, batizada de cur-
va de Keeling em homenagem
a Charles David Keeling, o cien-
tista que começou a rastrear o
dióxido de carbono naquele lo-
cal em 1958, é um padrão de
referência para o nível de car-
bono na atmosfera.

Os instrumentos no obser-

vatório da NOAA, que fica no
topo de uma montanha, re-
gistraram 419 partes de dió-
xido de carbono por milhão
no mês passado, mais do que
as 417 partes por milhão re-
gistradas em maio de 2020.

Como o dióxido de carbono
é um importante fator na pro-
moção de mudanças climáti-
cas, as descobertas mostram
que reduzir combustíveis fós-
seis, desmatamento e outras
práticas que levam a emissões
de carbono precisam ser prio-

ridade para evitar consequên-
cias catastróficas, afirma Pieter
Tans, cientista do Laboratório
de Monitoramento Global da
NOAA, em um relatório sobre
as emissões. 

"Estamos adicionando cer-
ca de 40 bilhões de toneladas
métricas de CO2 poluente na
atmosfera por ano", escreveu
Tans. "Isso é uma montanha de
carbono que cavamos da Ter-
ra, queimamos, e lançamos à
atmosfera em forma de CO2,
ano após ano".  (ABr)

Nível de dióxido de carbono
no ar é o maior em 63 anos

MAIO

Taxa é a mais alta desde o início das medições
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Elysia Cardoso

Para os amantes da arte e da na-
tureza viva, chegou uma ótima opor-
tunidade para ampliar os horizontes
e ainda contribuir com o meio am-
biente. Parceira de várias edições do
projeto Paint and Drink, a cervejaria
Hoegaarden se une novamente a ini-
ciativa para promover a edição Bota-
nic Sessions, um evento dedicado à bo-
tânica, dividido em quatro oficinas,
guiadas por artistas plásticos com di-
ferentes propostas e aprendizados.
Além das aulas, a edição traz uma par-
ceria inédita com a ONG Iniciativa Ver-
de. A cada kit de arte vendido, uma ár-
vore será plantada pela ONG.

As oficinas acontecem nos meses
de junho, julho, agosto e setembro,
com música ao vivo e transmissão si-
multânea, em sala exclusiva, pela
plataforma Zoom. Os interessados
em vivenciar novas experiências com
a arte, com Botânica e ainda desen-
volver trabalhos guiados por artistas
experientes, além de ajudar o plane-
ta, devem adquirir o kit por meio do
site: (www.paintandrink.com).

"Tendo a botânica como tema prin-
cipal, as oficinas oferecem uma ex-
periência única de arte e música
para aproveitar dentro de casa. Um
momento para relaxar e experimen-
tar fazer novas atividades", explica
Pedro Henrique dos Santos Costa,
gerente de marketing de Hoegaarden.
"E, além da experiência, esse projeto
é dedicado ao meio ambiente, uma
forma que encontramos para incen-
tivar e apoiar a ONG Iniciativa Verde,
que faz um trabalho importante para
todo o ecossistema", conclui Pedro.

Para participar não precisa ter
conhecimento técnico, basta adquirir
o kit ou ingresso e garantir um mo-
mento de imersão à arte. "As oficinas
mantêm a proposta de oferecer uma
experiência sensorial com a arte, be-
bida, música e contato direto com os
artistas. Uma experiência sem sair de
casa, que estimula novos hobbies
que fazem bem à saúde-mental e
que são perfeitos para se comparti-
lhar momentos", explica Fernanda
Kobayashi, fundadora do Paint and
Drink. "Feito para iniciantes, amado-
res ou profissionais", finaliza.

Projeto Paint and Drink traz aulas
especiais sobre botânica e anuncia
parceria com ONG Iniciativa Verde

Para participar não precisa ter conhecimento técnico,
basta adquirir o kit ou ingresso 

Essência

Programação 

Oficina de Biscuit

comandada pelo artista plástico cás-

sio Onohara, essa oficina é um con-

vite para explorar novos materiais e

aprender a criar peças incríveis com

biscuit, como folhas decorativas pin-

tadas a mão.

– data: 26 de junho, sábado

– Horário: das 15h às 18h

Oficina de Madeira

comandada pela artista plástica ca-

mila engel do ateliê Lhama, nessa

oficina o aluno irá aprender a pintar

gamelas de madeira inspiradas nas

cores e formas das flores e plantas.

– data: 31 julho, sábado

– Horário: das 15h às 18h

Oficina VasO

comandada pelo artista plástico

Lucas Mota do ateliê Bakari, essa ofi-

cina irá trabalhar com canetinhas

para personalizar o próprio vaso au-

toirrigável da Yes We Grow com di-

reito a mudinha de coentro.

– data: 28 de agosto, sábado

– Horário: das 15h às 18h

Oficina de aquareLa

comandada pela artista Mariana

Jabur do @withlove.bymari, nessa os

alunos serão convidados a se inspi-

rar nas cores e formas de flores e

plantas para criar suas próprias

obras em aquarela.

– data: 25 de setembro, sábado

– Horário: das 15h às 18h

Arte dentro
de casa 
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Malhação - sonhos
duca humilha nat e exige

que ela não se aproxime mais
dele. Cobra e Luiz comentam
sobre a tristeza de Lobão.
Gael e Bianca vão para a casa
de dalva, deixando Karina e
Pedro sozinhos. nat volta para
Lobão. dalva torce para que
duca e Bianca reatem o na-
moro. nat pensa em vingar
Alan. Sol atrapalha o trabalho
de Bárbara e Wallace. duca e
Lobão se desentendem na
Aquazen. Wallace pede Bár-
bara em namoro. 

Gênesis
Leora enfrenta sua mãe,

Mila. Alom as surpreende.
Abraão é surpreendido com as
palavras de Isaque. Abraão
convida Quetura para morar
com ele. na missão dada por
Abraão, eliézer encontra re-
beca.Labão recebe eliézer.
Uriala tenta seduzir Isaque.
Abraão se surpreende com a
presença da moça no quarto
do filho. rebeca se despede
de seus pais. Uriala leva uma
invertida de Abraão. Leora e
omar seguem para Gerar.

A Vida da Gente 
Ana conta para Alice sobre

o beijo de Lúcio. Vitória fica sa-
tisfeita com o desempenho
de Cecília. renato tenta mos-
trar segurança para Cícero.
Cecília estranha os elogios
que Mariano faz sobre Vitória.
renato fica inseguro durante
seu primeiro atendimento.
Ana leva Lúcio ao baile de sua
avó em Gramado. Iná e Lau-
delino dançam e trocam de-
clarações de amor. Ana e Lú-
cio, Wilson e Moema se diver-
tem no baile. 

Coração indomável
Lúcia não aceita as descul-

pas de Maricruz e debocha di-
zendo que otávio vai aban-
doná-la. eusébio tenta violen-
tar Soledade. dionísia flagra o
peão e grita para que a solte.
eusébio tenta afugenta-la e
Soledade consegue escapar
e se esconde. Maria aconselha
Maricruz a não vir mais à fa-
zenda e espere que otávio a
procure. otávio comenta com
ester que não encontra uma
solução para seu relaciona-
mento com Maricruz.

império
Maria Marta sugere que

José Alfredo ajude a família de
Cristina. Xana comenta com
Juliane e naná que se preo-
cupa com o comportamento
de Fernando. Ismael pede
para voltar a morar com Lor-
raine. robertão e érika pas-
sam a noite juntos. João Lucas
se declara para Maria Ísis. Ma-
ria Ísis e João Lucas se beijam.
Maria Marta repreende José
Pedro por ofender Cristina.
Cora insiste que a sobrinha vá
atrás de José Alfredo.

RESUMO
t

de noVeLAS

Homenagem 
a Bahia
O cantor Paulo Fernandez apre-
senta o videoclipe da música ‘Chei-
ros e Temperos’

Lanna Oliveira

Com elementos do afro-
beat e do rock progressivo,
Paulo FernandeZ (PFZ)
apresenta o vídeoclipe da
música ‘Cheiros e Tempe-
ros’, canção que faz parte
do seu segundo EP autoral
‘Além Trópico’ lançado em
meados de 2020. Videoclipe
inédito, que passa pelos
principais pontos turísticos
de Salvador, está disponível
em youtube.com/ amirs-
fairfilho. Com frescor con-
temporâneo, que expõe o le-
que rítmico do artista, a
canção é uma homenagem
de um carioca arrebatado
pela cultura baiana. 

“A ideia da música sur-
giu 1982, quando estive em
Salvador pela primeira vez
participando de um Con-
gresso de Geologia”, conta
PFZ. “Me encantei pela for-
ça da natureza, expressa
nas paisagens, pela bele-
za, e pela história e a in-
tensidade da cultura baia-
na, que exalava da arqui-
tetura, da culinária, das
pessoas. Anos depois, e já
sabendo tocar violão, re-
tomei a composição. O re-
finamento da melodia, da
letra e dos módulos rítmi-
cos só ocorreram recente-
mente, quando concluí a
música e escrevi sua parti-
tura”, continua.

Com imagens do Pelou-
rinho, Farol da Barra, Baía
de Todos os Santos, Eleva-
dor Lacerda entre outros
locais, a produção teve iní-
cio no final de 2019 e expõe
o clima da capital baiana.
As imagens foram capta-
das ao longo de 4 dias em
Salvador, os trabalhos de
edição, colorização e mon-
tagem estenderam-se até o
mês de fevereiro 2020. “Por
conta da pandemia, inter-
rompemos os trabalhos e
recentemente montamos o
vídeo em duas versões,
uma completa com cerca
de 6 minutos e outra para
divulgação com 3min e
41seg”, explica PFZ.

O videoclipe se propõe a
levar o público para um

passeio sonoro pelas prin-
cipais atrações da cidade
de Salvador, utilizando pa-
lavras e rimas que são pe-
culiares, e facilmente re-
conhecidas aos ouvidos de
qualquer brasileiro. “Afoxê,
maculelê, capoeira na la-
deira do Pelourinho/ Ago-
gô, Candomblé, Quimban-
da, Umbanda, samba de
Ogan em Egungun/Em Ita-
parica, Senhor do Bonfim,
Filhos de Gandhi, grande
magia/Afro-mistura, pura
poesia”. A letra, ritmo e
melodia tecem elogios à
Bahia, suas belezas e deli-
cadezas, e é isto que é apre-
sentado no audiovisual.

Sobre o EP Além
Trópico

Aos 60 anos Paulo Fer-
nandez (PFZ) prepara seu
primeiro álbum e coloca
nas plataformas digitais o
EP ‘Além Trópico’, um ape-
ritivo para o repertório vi-
goroso, que foge de rótulos
e que apresenta um artista
sofisticado, de timbre mar-
cante e pronto para mos-
trar uma obra engajada,
contemporânea e pessoal.
Geólogo de formação, o
cantor, compositor e violo-
nista carioca está em cena
desde meados dos anos
1980, década em que apre-
sentou a composição ‘Ser-
tão Só’, em parceria com
Marcus Rocha e Carlos Al-
berto (Pollaco) Oliva.

‘Além Trópico’ apresenta
quatro faixas autorais e tem
produção e direção musical
de Augusto Passos. “O título
do EP é uma alusão a cidade
de São Paulo, que está loca-
lizada geograficamente logo
abaixo do Trópico de Ca-
pricórnio”, conta PFZ. “É
também um contraponto
(ou referência) ao EP ante-
rior (Urbana Idade), que foi
produzido e gravado no Rio
de Janeiro, supostamente
no ‘país tropical’. Nesse sen-
tido, a sonoridade do traba-
lho anterior é um pouco
mais ‘aclimatada’ ao am-
biente tropical”, explica.
(Lanna Oliveira é estagiá-
ria do jornal O Hoje)

Aos 60 anos Paulo Fernandez prepara seu primeiro álbum A coluna Estillo voltará a ser publicada neste espaço logo que atravessada a Pandemia do Coronavírus. 

NOTA AO LEITOR
t

Conhecida por seu
trabalho como atriz,

Laila Zaid dedica- se à
educação infanto-

juvenil, atuando na
rede pública e em

instituições não
governamentais

LIVRARIA
t

Quando o vilão é
muito forte, não tem
como salvar o mun-
do sozinho. É preci-
so reunir todos os
super-heróis para
que cada um cola-
bore da sua manei-
ra, com suas melho-
res habilidades.
Hoje, o planeta está
enfrentando uma
batalha terrível pela
sustentabilidade e
cada um de nós
pode ajudar a sal-
vá-lo. Se você quer
ganhar superpode-
res e fazer a dife-
rença nesta causa,
precisa conhecer o
‘Manual Para Super-
Heróis - O Início da
Revolução Sustentá-
vel’, lançamento da
Editora Melhoramentos, es-
crito por Laila Zaid, conheci-
da por seus trabalhos como
atriz e ativista ambiental.

"Foi na infância que
aprendi o quanto algumas
atitudes são nocivas ao pla-
neta e tive o senso de ur-
gência da mudança. Para
mim, não foi tão difícil por-
que cresci cultivando hábitos
sustentáveis, mas eu sei que
mudar não é fácil. O segredo
é ensinar as crianças, dar
ferramentas, para que elas
saibam o que fazer e como
ensinar outras pessoas a fa-
zer também, para serem
multiplicadores", explica Lai-
la, que inicia na literatura
convidando a todos para
uma revolução sustentável.

A linguagem é o ponto
chave do livro, que transmi-
te informações importantes
de maneira leve e interativa
em meio a ilustrações, cu-
riosidades, divertimentos e
uma jornada do herói com 12
missões que têm diferentes
níveis de dificuldade. Mais do
que ensinar como fazer, o

manual explica o porquê de
cada assunto abordado e de
cada vilão a ser combatido.

As dicas não envolvem
apenas as consequências re-
lacionadas ao meio ambiente,
mas a nossa natureza como
ser humano. Ao indicar o
plantio do próprio alimento,
por exemplo, aprendemos
que é a oportunidade de ter
um contato mais próximo
com a terra e de acompanhar
todo o ciclo de vida desse ser
vivo, que irá se desenvolver
graças ao cuidado de quem o
cultivou. Tem ainda a missão
da meditação, uma prática
para aumentar o poder do su-
per-herói. Com um passo a
passo simples e muito efi-
ciente, a criança aprende a
prestar atenção ao que está
acontecendo em seu corpo, na
sua mente e ao seu redor.

Para garantir que a publi-
cação de seu livro aconteces-
se de maneira sustentável,
Laila fez questão de que fos-
se produzido sem a embala-
gem em shrink, um plástico
resistente que costuma en-

volver os livros no-
vos. Além disso, toda
a impressão foi feita
em folhas de madei-
ra de eucalipto, um
plantio de árvores
próprio para a pro-
dução de papel, res-
peitando os limites
dos ecossistemas.
"A mudança come-
ça dentro de nós,
mas precisa evoluir
para nossas ações
do dia a dia. Por
isso, empoderar as
crianças é a manei-
ra mais eficiente de
expandir essa re-
volução", afirma.

Lançado em 5 de
junho, no Dia Mun-
dial do Meio Am-
biente, o livro conta
com a participação

de outros dois super-heróis:
Mateus Solano, ator e ativis-
ta que fez o texto de apre-
sentação, e a engenheira am-
biental Aline Matulja, amiga
pessoal de Laila e responsável
pela revisão técnica da obra.

A autora
Laila Zaid estudou Publici-

dade na PUC-RJ, mas encontrou
seu caminho há mais de 15
anos nas artes cênicas, com
inúmeras novelas, filmes e pe-
ças de teatro na bagagem. Li-
gada às causas ambientais des-
de pequena, aprendeu a usar
suas redes sociais para ecoar
seu ativismo. Mas, essas não
são suas únicas paixões. Entre
um trabalho e outro dedica- se
à educação infanto-juvenil,
atuando com crianças e jo-
vens em escolas da rede pú-
blica e em instituições não go-
vernamentais. A ideia do ‘Ma-
nual Para Super-Heróis - O Iní-
cio da Revolução Sustentável’
nasceu no projeto Eu, Coletivo,
onde Laila junta seu conheci-
mento artístico com conscien-
tização social e ambiental.

Crianças em uma
revolução sustentável
Atriz e ativista ambiental Laila Zaid estreia como au-
tora pela Editora Melhoramentos
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Após passar o ano de 2020
com as atividades suspensas
por causa da pandemia de
Covid-19, o projeto Experi-
mente Cultura retornou nes-
te mês oferecendo visitas vir-
tuais a equipamentos cultu-
rais e turísticos da cidade do
Rio de Janeiro para estudan-
tes da rede municipal. As
inscrições são gratuitas e já
estão abertas pelo site expe-
rimentecultura.com.br.

Criado em 2018, em dois
anos de funcionamento o
projeto promoveu 220 visitas,
levando 9 mil estudantes a
nove espaços na cidade:
AquaRio, CCBB, Jardim Botâ-
nico, Museu Aeroespacial,
Museu da Vida, Museu de
Arte do Rio, Museu do Ama-
nhã, Museu Histórico Nacio-
nal e Planetário da Gávea.

A curadora do projeto,
Renata Prado, informou que,
com o formato virtual, de-
vem ser feitas em média três
visitas por semana, benefi-
ciando mais crianças.

“A forma como consumi-
mos cultura se transformou
muito com a pandemia. Nes-
ta edição do Experimente
Cultura, visualizamos na me-
diação de visitas virtuais a
oportunidade de continuar
promovendo experiências
únicas para o público infan-
to-juvenil das escolas da
rede municipal do Rio de
Janeiro. Vamos aproveitar a
tecnologia disponível para
seguir nossa missão de mos-

trar que a cultura é para to-
dos e aproximar o público de
instituições culturais”.

Todas as atividades são
guiadas e mediadas por pro-
fessores e especialistas, com
dois meios de visitação. O pri-
meiro é levar a infraestrutura
tecnológica para a escola ou
instituição atendida, respei-
tando as normas sanitárias.

Segundo Prado, a primeira
experiência ocorreu no Dia
Internacional dos Museus, 18

de maio, com 26 crianças da
comunidade do Vidigal tendo
a oportunidade de conhecer o
Museu do Amanhã, a partir da
Associação de Moradores.

“A Experiência foi incrí-
vel. Como de costume, ne-
nhuma das crianças atendi-
das já havia tido a oportuni-
dade de conhecer um Museu.
É muito gratificante poder
contribuir com esse cresci-
mento e só reforça o nosso
propósito de derrubar o mito
de que o acesso a cultura é
para poucos. Seguimos na
luta para mudar isso, mos-
trando que aquele espaço
também é delas e para elas”.

A segunda forma é ofe-
recer a visita guiada a partir
de dispositivos próprios das
crianças, diretamente das
duas casas. Os interessados,
como gestores, professores,
responsáveis e alunos, de-
vem entrar em contato atra-
vés do site do projeto (ex-
perimentecultura.com.br)
ou por e-mail.

Projeto que leva crianças a museus
é retomado de forma virtual

sobre a cannabis
ocorre hoje (9) e amanhã

(10) o Cannabis Affair, um
evento totalmente digital
que aborda de forma com-
pleta e profunda todos os
aspectos que envolvem a
maconha. Ativistas, pesqui-
sadores, empreendedores,
entidades e movimentos da
sociedade civil promovem
uma discussão sobre a can-
nabis e apresenta uma visão
ampla dos aspectos que en-
volvem suas diversas apli-
cações, produtos e serviços.
estão confirmados a minis-
tra Supremo Tribunal Fede-
ral, Carmen Lúcia; o ator e
escritor Gregório duvivier; o
jornalista Bruno Torturra,
um dos criadores da Midia
nInJA; a ativista Petra Fer-
reira; o neurocientista, Si-
darta ribeiro; entre outros.
Quando: Quarta-feira (9) e
Quinta-feira (10). onde: can-
nabisaffair.com.br. 

Papel do judiciário
o Foro Inteligência pro-

move nesta quarta-feira (9),
às 19h, o evento o papel do
Judiciário e a competência da

União e dos estados na po-
lítica sanitária. A palestra
aborda o papel do STF na de-
finição das competências fe-
derativas para implementar
respostas à pandemia de
Covid-19, como a definição
de políticas relacionadas a
distanciamento social, re-
quisição de bens, leitos de
UTI e vacinação. Participam
do encontro o professor de
da FGV direito SP e doutor
em direito pela London
School of economics and Po-
litical Science, daniel Wang;
e octávio Luiz Motta Ferraz,
professor de direito público
e codiretor do Transnational

Law Institute, do King's Col-
lege London. Quando: Quar-
ta-feira (9). onde: inteligen-
cia.insightnet.com.br/foro.
horário: 19h.

série documental
A série documental ‘Cães

de Terapia’ leva ao ar novo
episódio nesta quarta-feira
(9), às 15h30, na TV Brasil.
durante o documentário
inédito, a produção mostra
os cuidados da cadela Jamie
e do gato Aragon com seus
donos, pacientes com trans-
tornos emocionais e men-
tais. ex-professora que de-
senvolveu múltiplos distúr-

bios psiquiátricos depois de
dar aulas no exterior, Kim
encontrou conforto e paz
de espírito graças à golden
retriever Jamie. ela sofre de
transtorno do estresse pós-
traumático (TePT) e trans-
torno dissociativo de iden-
tidade, o que a levou a ter
dificuldades de estar em
público. Quando: Quarta-
feira (9). onde: TV Brasil.
horário: 15h30.

Ecologia e 
sustentabilidade

Termina hoje (9) a apre-
sentação da série docu-
mental ‘Juntos’, disponível
no Curta!on. A produção
tem o objetivo de apresentar
e debater teorias e práticas
relacionadas à ecologia e à
sustentabilidade. dividida
em 13 episódios de 26 mi-
nutos, a obra registra ações
coletivas voltadas para ali-
mentação, recursos hídri-
cos e saneamento, além de
introduzir conceitos como
os de permacultura, bioar-
quitetura e agroecologia. A
direção é de Leticia Mar-
ques. Quando: Quarta-feira
(9). onde: Curta!on. 

Agricultores trabalhando em cena da série ‘Juntos’ 

Vários museus fazem parte desse projeto

AGENDA
t

CULTUrAL HORÓSCOPO
t

Mãe de Luísa sonza agra-
dece apoio recebido na in-
ternet após ataques à filha 

eliane Gerloff, mãe de Luí-
sa Sonza, agradeceu as men-
sagens de apoio e o suporte
que vem recebendo de seus
fãs por meio das redes sociais.
na última segunda-feira (7), a
influenciadora publicou uma
série de vídeos, usando a fer-
ramenta Instagram Stories,
explicando que assunto pes-
soais, familiares têm tomado
o tempo. "Tantas pessoas
que nos trazem um sorriso,
um afago. Isso tudo me faz
refletir e mostrar que o bem
é muito maior que qualquer
outra coisa. Quero agrade-
cer todas as pessoas que
têm essa empatia, que es-
tão aí para espalhar coisas
boas. é isso que nos faz hu-
manos", afirmou eliane. (Flá-
via Ávila, ofuxico)

Casal? Carol Peixinho con-
sola Bill após eliminação
de 'no Limite' 

Após sua eliminação em
'no Limite', reality show da
rede Globo, Arcrebiano pu-
blicou uma despedida do pro-

grama em seu Instagram nes-
ta terça-feira (8), e recebeu um
conforto especial de sua par-
ceira no jogo, Carol Peixinho,

com quem Bill está sendo
apontado de viver um novo af-
fair. "Arrasou. Você foi mara”,
comentou então rapidamen-

te Carol Peixinho no post. os
próprios participantes de 'no
Limite' apontaram uma pos-
sível aproximação romântica
dos dois durante a disputa. Já
fora do programa, eles apro-
veitaram o tempo e oportuni-
dade para se reencontrarem
em São Paulo. (Larissa Maria-
no, ofuxico)

Ligia Mendes pede demis-
são da RedeTV!, após dois
meses no TV Fama 

Ligia Mendes, que já era
da casa e comandava o novo
formato da atração, pediu de-
missão da emissora e deve fi-
nalizar seus trabalhos no co-
mando do programa em bre-
ve. "A emissora confirma a saí-
da da apresentadora, que en-
cerra sua jornada no TV Fama
nos próximos dias. A redeTV!
agradece a profissional pela
parceria e contribuição e de-
seja sucesso em seus novos
projetos", informou a emis-
sora, por meio de um comu-
nicado. Para a coluna do jor-
nalista Leo dias, do Metrópo-
les, Ligia Mendes revelou que
a decisão partiu dela. (Luigi Ci-
valli, ofuxico)

CELEBRIDADES

Virgínia Fonseca afir-
mou que não pretende
esperar muito tempo
para aumentar a família
com Zé Felipe. A mãe de
Maria Alice, nascida no
último dia 30 e que já fez
sua primeira visita ao avô
paterno, Leonardo, tocou
no assunto ao responder
perguntas de seus segui-
dores no Instagram Sto-
ries, no final da noite des-
ta segunda-feira (7). "Pre-
tendo engravidar ano que
vem, depois do carna-
val", apontou a ameri-
cana, que se relaciona
com o sertanejo há qua-
se um ano.(Guilherme
Guidorizzi, Purepeople)

Virgínia Fonseca revela
vontade de engravidar 

pela 2ª vez em 2022

ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

dia produtivo para os arianos.
existe uma energia de paz no ar
que lhe permite ir em frente e fi-
nalizar trabalhos em atraso, en-
tão aproveite essa onda energé-
tica. Cuidado com a falta de foco,
porque esse pode ser o desafio
hoje. hoje o dia te desafia a en-
frentar com coragem. 

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

dia perfeito para organizar fi-
nanças, arrumar gavetas e ver as
coisas com o máximo requinte
de detalhes. Pode estar até um
pouco crítico e ranzinza hoje;
faz parte, nem sempre estamos
sempre bem-humorados. não é
um bom dia para gastos e assi-
natura de contratos.

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

dia de observar mais do que
agir. Poderá, neste dia, fazer um
balanço sobre tudo. o dia pede
planejamento, organização e
equilíbrio. Poderá também ter sá-
bias palavras para compartilhar,
mas só fale se for realmente ne-
cessário. não é um bom dia para
discussões.

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

não se permita se deixar le-
var pelo negativismo hoje. é pre-
ciso tentar ver as coisas com
bons olhos. Pode ser desafia-
dor ter energia. Você vai se sen-
tir mais exausto, por isso mesmo
é bom conseguir descansar. Óti-
mo dia para leituras.

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

o dia pode trazer um pouco
de solidão, mas isso, no fim, vai
ser bom. existe um pedido da sua
alma para se dar descanso de
tantas vozes. é indicado sair um
pouco do caos das redes sociais
e partir para uma boa leitura ou
um bom filme. é um bom dia
para ir aos poucos, sem ânsia.

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

dia em que pouco se conse-
gue realizar, virginiano. é um
dia para recolher as expectativas
e focar: fazer bem feito o que der
para fazer, ao seu ritmo, sem cor-
rer nem se cobrar demais. o dia
também vai trazer muito diálogo,
inclusive com pessoas novas em
sua vida.

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

o desafio deste dia pode estar
em tomar iniciativa ou fazer es-
colhas, porque dúvidas podem
surgir aos montes, então, se isso
acontecer, é indicado buscar con-
selhos de pessoas mais sábias
que você. dia de reflexão e ex-
pansão da mente, por isso tam-
bém é um bom dia para estudar.

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

dia de mergulhar nos afaze-
res como um avestruz e nem
olhar para o lado, porque qual-
quer olhadinha o fará perder
foco e tempo. o desafio é justa-
mente esse: manter as coisas
sob seu domínio e fazer o tempo
render a seu favor. Cuidado com
a ansiedade.

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

o dia pode fazer você querer
ficar na sua, sem muita intera-
ção, mas pode ser que não seja
possível. de um jeito ou de outro,
relacionar-se será necessário.
Tome cuidado com o mau humor
e com palavras mais duras. no
mais, o dia pede comprometi-
mento com a palavra.

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

Bom dia para finalizar traba-
lhos e se dedicar a compromissos
já assumidos. Porém o desafio
será justamente não conseguir
arcar com todos. Pode ser preci-
so cancelar alguns devido a al-
guma indisposição, então res-
peite seu corpo e faça pausas. A
saúde é um ponto importante.

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

o ritmo intenso dos últimos
dias pode trazer emoções diver-
sas: felicidade, alívio ou até an-
gústia. é um dia em que as emo-
ções vazam pelos cantos, o que
acaba ajudando em processos
de criatividade. Se você tem que
criar algo, esse dia é para você.

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

o cansaço e o desânimo po-
dem chegar, então aceite-os. é
um convite ao descanso da alma,
algo mais que necessário. Mes-
mo animados, os piscianos se-
guirão o ritmo de um dia mais
lento e em que questões de fa-
mília ou a rotina diária seguem
sem muitas alterações.

Tânia Rêgo/ABr
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Lanna Oliveira

A possibilidade de se en-
cantar com o mundo a partir
do seu sofá tornou-se uma fer-
ramenta próxima e acessível.
Desde o começo da pandemia
as pessoas descobriram que
são capazes de ver e rever lu-
gares da tela de seus celulares,
computadores e afins. As em-
presas por sua vez, entende-
ram que o mercado está aí
para quem sabe se reinventar,
este foi o caso da SP-Arte - Fes-
tival Internacional de Arte de
São Paulo. Pelo segundo ano, o
evento apresenta uma versão
digital gratuita que é realizada
de hoje (9) a 13 de junho no site
www.sp-arte.com. 

Considerado o mais im-
portante evento do setor cul-
tural na América Latina, a SP-
Arte - Festival Internacional
de Arte de São Paulo é apre-
sentada via SP-Arte Viewing
Room. A programação reúne
mais de 115 expositores, como
galerias de arte e design na-
cionais e internacionais, além
de projetos artísticos inde-
pendentes. Entre os destaques
estão: Artespacio no Chile;
AM Galeria de Arte em Belo
Horizonte; Alex Rocca em Cu-
ritiba, Cassia Bomeny Gale-
ria no Rio de Janeiro, Em Mu-
seo na Colômbia e Espanha,
Etel em São Paulo, Matias Bro-
tas em Vitória, entre outros.

A SP- Arte é um festival in-
ternacional de arte contem-

porânea, que acontece em São
Paulo desde 2005, e é um dos
mais importantes eventos do
mercado global. Se estabelece
hoje como uma dinâmica pla-
taforma de intercâmbio cul-
tural e artístico entre curado-
res, colecionadores, artistas,
renomadas galerias, obras e
admiradores das artes. Ao lon-
go da semana, a Iguatemi Em-
presa de Shopping Centers,
patrocinadora do evento,
apresenta os destaques do
evento durante o ‘#Iguatemi-
Daily’, nos perfis do Iguatemi
São Paulo e JK Iguatemi.

Em paralelo ao evento vir-
tual, entre hoje (9) e 12 de ju-
nho, ocorre a Gallery Week,
circuito de eventos que in-
clui visitas presenciais às ga-
lerias. As galerias que fazem
parte da programação estarão
abertas das 11h às 19h, reali-

zando diversas atividades,
como visitas guiadas, con-
versas com artistas e curado-
res, talks virtuais e interven-
ções urbanas. Com o objetivo
de promover uma retomada
gradual e segura do mercado
de arte, os encontros presen-
ciais serão realizados me-
diante agendamento prévio.

Entre as galerias partici-
pantes da Gallery Week es-
tão: Nara Roesler com a expo-
sição ‘Propriedad del Estado’
de Marco A. Castillo; Galeria
Kogan Amaro com ‘A Beautiful
Image’; Galeria Jaqueline Mar-
tins com ‘Rafael França: Ré-
quiem e vertigem’; VERVE com
o projeto ‘Samba Exaltação’,
ArteFormatto com a exposição
coletiva ‘Abstração e Materia-
lidade’, entre outras. Em todas
as visitas será obrigatório o
uso de máscaras, distancia-

mento indicados e restrições
de capacidade de público.

Programação atividades
digitais

A Casa Aura abre suas por-
tas para uma visita online e
conversa com os artistas inte-
grantes da mostra coletiva rea-
lizada especialmente para o
SP-Arte Viewing Room. Entre os
convidados, estão Talita Hoff-
mann, Renato Custodio, Alex
Rocca, Amanda Mei e Luciana
Paiva. O evento ocorre hoje, dia
9 de junho, às 12h, via Zoom.
Com o intuito de manter os
vínculos e a interlocução com a
produção artística, a Matias
Brotas Arte Contemporânea
traz pela segunda vez ao SP-
Arte Viewing Room, o ‘Cone-
xões MBac’ com uma progra-
mação de lives exclusiva. 

A artista Maria Fernanda

Paes de Barros da Yankatu con-
versa sobre cultura indígena e
arte contemporânea com Aras-
sari Pataxó (liderança indíge-
na), Adriana Fontes (psicana-
lista), Marc Pottier (curador) e
com mediação de Juliana Vic-
torino. O bate-papo ocorre dia
11, às 17h30, no zoom. Es-
treante na Feira, O Pequeno Co-
lecionador, grupo formado por
Artur Lescher, Mariane Klet-
tenhofer e Paula Azevedo apre-
sentam em seu Instagram a
série ‘Brincar sem brinquedo /
Lembranças da infância’, com
diversas sugestões de brinca-
deiras. (Lanna Oliveira é es-
tagiária do jornal O Hoje)

Serviço
SP-Arte - Festival Internacio-
nal de Arte de São Paulo
Quando: 9 a 13 de junho
Onde: www.sp-arte.com

Seguindo o padrão
do novo normal, a
SP-Arte - Festival
Internacional de
Arte de São Paulo
realiza a edição
deste ano de forma
virtual

Atuante no sistema da arte desde 2015, a Galeria Aura faz parte do circuito de arte do evento 

A arte se reinventa

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:  Comé-
dia, drama, família. Ambien-
tado na Londres dos anos 70
em meio à revolução do punk
rock, o filme da disney mostra
a história de uma jovem viga-
rista chamada estella (emma
Stone). Inteligente, criativa e
determinada a fazer um nome
para si através de seus de-
signs, ela acaba chamando a
atenção da Baronesa Von hell-
man (emma Thompson), uma
lenda fashion que é devasta-
doramente chique e assusta-
dora. entretanto, o relaciona-
mento delas desencadeia um
curso de eventos e revelações
que farão com que estella
abrace seu lado rebelde e se
torne a Cruella, uma pessoa
má, elegante e voltada para a
vingança. Cineflix aparecida:
13h40, 14h45, 16h25, 19h10.

tCINEMA

Godzilla vs.
Kong é um
filme de
monstros
estadunidense
dirigido por
Adam Wingard



Além do preço,
falta de postos de
recarga dos
carros elétricos e
alto custo da
energia no país
dificultam o
acesso a
tecnologia

Alice Orth

A Fiat, uma das maiores
montadoras de automóveis do
mundo, anunciou na última
semana (04/06), que deve pas-
sar a fabricar somente carros
elétricos a partir de 2030. O
plano é deixar de investir em
veículos à combustão até 2025,
segundo informou o CEO da
Fiat e diretor de marketing
na Stellantis, Oliver François,
em um debate sobre o Dia
Mundial do Meio Ambiente
em Milão, na Itália. O evento
discutiu opções de mobilidade
sustentável nas cidades. No
Brasil, a montadora ainda não
comentou a decisão.

"É nosso dever colocar no
mercado carros elétricos que
não custem mais do que veí-
culos com motor de combus-
tão interna. Estamos explo-
rando o território da mobili-
dade sustentável para todos:
este é o nosso maior projeto",
explicou Fraçois. Atualmen-
te, o único modelo da marca
italiana é a terceira geração do
Fiat 500, que é vendido da Eu-
ropa por 34.900 euros. Apesar
da promessa de chegar ao
mercado brasileiro, com a co-
tação atual o custo seria de
cerca de R$214 mil.

A divulgação foi feita após
outras fabricantes, como Re-
nan, Nissan, Volvo, Ford, Volks-

wagen e Honda já terem se
comprometido a alterar seus
produtos. Além de impedir a
emissão de gás carbônico, o
carro elétrico tem outras van-
tagens que podem pesar para
o consumidor na hora de es-
colher um novo automóvel.

Vantagens
Em comparação com um

carro à combustão, o veículo
elétrico consome 90% da efi-
ciência energética disponível,
enquanto um modelo à gaso-
lina, diesel ou etanol garante
apenas 30% a 40%. O custo do
quilômetro rodado também
cai drasticamente: em média,
um carro comum custa
R$0,31/km, enquanto o mo-
delo mais moderno faz
R$0,11/km. Para um trajeto de

200km, por exemplo, o abas-
tecimento sairia a R$15. 

“O Brasil é um país com to-
das as condições do planeta
para o carro elétrico. Nós já
temos uma matriz elétrica
baseada em energias reno-
váveis, hídricas, e ainda esta-
mos chegando a 10% de ener-
gias solar fotovoltaicas e eó-
licas. Temos muito para cres-
cer”, disse Rodrigo de Almei-
da, vice-presidente da Asso-
ciação Brasileira de Proprie-
tários de Veículos Elétricos
Inovadores (Abravei).

Para o vice-presidente, o
benefício da mudança é enor-
me, com exceção do custo ini-
cial. “O que falta para a gente
crescer é ter um carro elétri-
co cujo preço seja acessível.
Por ser importado, ele acaba

se tornando ainda mais caro”,
afirmou. Ele acredita que fal-
tam incentivos para que o
modelo à energia elétrica pos-
sa se tornar mais comum.

“O valor é o grande empe-
cilho para a popularização
Todo o resto é endereçável e
resolvível. 

Você praticamente não
tem custo de manutenção”,
argumentou. “Para ter uma
ideia, eu já rodei quase 35 mil
km com o meu carro. Nas
duas primeiras revisões, de 10
mil e 20 mil km, eu gastei li-
teralmente nada. Foi feita
uma checagem de pneus e
uma inspeção visual. Na re-
visão de 30 mil km, eu gastei
R$212 pela troca do filtro do
ar condicionado. O carro elé-
trico não tem óleo de câmbio,
não tem óleo de motor, não
tem filtro de óleo”.

Abastecimento
No Brasil, a realidade que

vê incentivos nos EUA e já
pode ser observada na Euro-
pa ainda está distante, mas o
mercado tem aberto espaço
para novas opções. A infraes-
trutura de carregamento ain-
da anda a passos lentos, mas
começa a se formar dentro
das cidades e entre trajetos co-
muns entre municípios. 

Os 15 modelos disponíveis
em terras brasileiras têm pre-
ço inicial ainda proibitivo,
como o JAC iEV20 e o iEV40, da
Jac Motors, com autonomia de
400 km, que custam R$159.900
e R$189.900, respectivamente;
e o Renault ZOE Zen, que faz
até 385 km com uma carga,
por R$204.990. Para fins de
comparação, os valores são

semelhantes a um Audi A3
Sedan 1.4 (R$ 153.990) e a
uma Mercedes-Benz GLA200
Style (R$207.900).

Na hora de “encher o tan-
que”, o carro é plugado a uma
fonte de energia. Uma das
preocupações de possíveis
consumidores é a capacidade
da bateria e a disponibilidade
de pontos para recarga. “Para
a maioria dos usuários de um
carro, seja elétrico ou à com-
bustão, seu uso é dentro do
raio da sua cidade. Dentro
dessa realidade, à exceção da
viagem, mesmo que não te-
nha um ponto público, 80%
das recargas feitas aconte-
cem dentro da sua garagem,
durante a noite”.

Não é tão simples: a fonte
que será conectada ao carro
precisa de um aterramento
correto para realizar a carga.
Além disso, o processo é de-
morado. Um carro que tenha
bateria de 70 kWh carregado
em uma tomada de 7 kW pode
levar cerca de 10 horas para
atingir sua carga completa.
Uma tomada caseira de 110V
costuma gerar 1,5 kW. O vice-
presidente lembra que 90% de
seus associados têm instalado
painéis solares em suas casas,
reduzindo ainda mais o custo
do abastecimento.

Para quem está com pressa,
a solução são os pontos de
carregamento rápido. Em abril
deste ano, o trajeto de Goiânia
a Brasília ganhou dois pontos
de recarga 24h, com equipa-
mentos doados pela própria
Abravei. As duas unidades são
gratuitas e têm capacidade
para três veículos por vez.
(Especial para O Hoje)
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Negócios

Para o brasileiro,
preço continua sen-
do o maior impedi-
mento para fazer a
transição

Fiat promete carros 
100% elétricos até 2030








