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Na contramão,
indústria goiana
desaba e registra
perda de 6,4% no ano
Economia 4

Sem consumidor,
abate bovino tem
queda de 10,6%
Levantamento do IBGE aponta
que o abate de bovinos no pri-
meiro trimestre deste ano foi de
6,56 milhões de cabeças, uma
queda de 10,6% em comparação
ao primeiro trimestre de 2020.
Economia 4
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LeiA NAs CoLuNAs

Xadrez: Movimentação de Vil-
mar Rocha afasta PSD da base
aliada de Caiado.
Política 2

Jurídica: STJ mantém conde-
nações de policiais pelo mas-
sacre de Carandiru.
Cidades 10

Esplanada: Filiação de Bolso-
naro ao Patriota é incerta e
aliada busca alternativas.
Política 6

Descapitalizar bancos
públicos é imobilizar o país

SergIo TakemoTo 

Opinião 3

Procon investiga
aumento abusivo
da gasolina
O novo aumento da gasolina na
Capital que colocou o preço do li-
tro do combustível a R$ 6,27 será
acompanhado pelo Procon Goiás
e pela Delegacia Estadual de Re-
pressão a Crimes contra o Consu-
midor (Decon). Órgãos investiga
aumento de preço abusivo.
Cidades 11

Bolsonaro volta
citar fraudes
nas eleições
Em Anápolis, o presidente da
República Jair Bolsonaro vol-
tou a citar, sem apresentar
provas, que teria vencido as
eleições em 2018 ainda no pri-
meiro turno. Ele participou de
evento com empresários goia-
nos e de um culto onde falou
sobre as eleições.
Política 2

Compra de vacina
atrasou por causa
de incertezas
A demora na aquisição de vacinas
contra a covid-19 pelo governo fe-
deral dominou boa parte do de-
poimento do ex-secretário-geral
do Ministério da Saúde Antônio
Elcio Franco Filho à CPI da Pan-
demia, nesta quarta-feira (9).
Política 6

Atlético-Go
confirma a
classificação em casa
Rubro-negro segura empate
sem gols contra o Corinthians,
pela Copa do Brasil, garante R$
2,7 milhões e agora espera o
sorteio para conhecer o ad-
versário das oitavas de final na
competição.
Esportes 8

CCJ aprova projeto que
autoriza renegociação
de impostos atrasados
A Comissão de Constituição, Justiça e Redação
da Câmara Municipal de Goiânia aprovou nes-
ta quarta-feira (9), o projeto que autoriza a re-
negociação de impostos atrasados na capital, o
chamado Refis. A matéria foi encaminhada
para primeira votação em plenário. O projeto

faz parte de um pacote econômico enviado pela
prefeitura e inclui débitos referentes ao IPTU,
ISS, ISTI, além da taxa para feirantes e mutas ad-
ministrativas. Redução de alíquota do ISSQN e
ISTI, além da flexibilização do Renda Família se-
rão votados na semana que vem. Política 5

Após 3 meses, pouco mais de 20 mil passageiros não podem usar
o transporte coletivo nos horários de pico. O embarque prioritá-
rio é destinado a quase 120 mil trabalhadores. Cidades 9

embarque prioritário
barra 20 mil passageiros 

Essência 16

Ode ao vinho
brasileiro; viagem
pela produção da
bebida no país

Essência

Durante a pandemia de Covid-19, uma em cada quatro mulheres acima de 16 anos afirma ter sofrido al-
gum tipo de violência no último ano. Em Goiânia,  foram 1.038 registros em 2020, sendo que destes, 84%
das violências contra a mulher ocorreu em ambiente residencial. Cidades 10

Uma a cada quatro brasileiras sofreu algum tipo de violência 
NA PANdemiA

Jota Eurípedes

Essência 13

Essência 14

Dia dos namorados
ganha novo significado
e se torna momento de
resgate e autocuidado

Inverno traz aumento
nos casos de doenças
respiratórias e maior
demanda por vacina



O Ministério Público Federal (MPF)  denunciou o as-
sessor especial para Assuntos Internacionais da Presidência,
Filipe Martins,  emitir  gesto racista durante uma sessão
do Senado transmitida ao vivo, em março deste ano. O ges-
to feito por Martins foi identificado como sendo o mesmo
utilizado por movimentos extremistas em referência à su-
premacia branca. 

Em nota, o MPF ressaltou que Filipe agiu de forma
consciente e por livre e espontânea vontade. Ele vai res-
ponder por prática e indução a discriminação e precon-
ceito de raça. Poderá ser condenado à prisão e a multa mí-
nima para este crime é de R$ 30 mil, além de possibilidade
de exonerado do cargo.

"Com vontade livre e consciente, praticou, induziu e in-
citou a discriminação e o preconceito de raça, cor e etnia,
em detrimento da população negra em geral e contra ou-
tros grupos sociais não brancos, como pardos, asiáticos e
indígenas, mediante a realização de gesto apropriado por
movimentos extremistas com simbologia ligada à ideia de
supremaciabranca", apontou o Ministério. 

A Polícia Legislativa do Senado indiciou o assessor em
maio e auxiliou na apuração de elementos para compor
a ação enviada pelo MPF à 12ª Vara de Justiça Federal do
Distrito Federal. Em perícia realizada, foram analisados
minuciosamente os movimentos feitos pelo assessor. A
princípio a suspeita era de que ele estava apenas arru-
mando o terno, como o mesmo alegou. Contudo, o re-
sultado da investigação foi incompatível com possível
ajuste na vestimenta. 
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MPF denuncia
Filipe Martins
por gesto racista

João Gabriel Palhares

Em sua passagem por
Goiás na tarde desta quarta-
feira (09/6), o presidente Jair
Bolsonaro (Sem partido) rea-
lizou desde compromissos da
sua agenda presidencial à
ações plausíveis de crime con-
tra a saúde pública. Chegando
na companhia do ministro da
Secretaria-Geral da Presidên-
cia Onyx Lorenzoni, do depu-
tado federal Major Victor
Hugo (PSL) e do filho Carlos
Bolsonaro, o presidente fez
sua primeira parada na fa-
zenda do cantor Amado Ba-
tista, em Goianápolis.

Em encontro com o cantor
pela segunda vez desde que as-
sumiu o mandato, Bolsonaro
teria participado de um almo-
ço antes de partir para Anápo-
lis, onde participou do lança-
mento de uma federação e de
um culto de diversas igrejas de
Anápolis que aconteceu no
templo Church in Connection.

No aeroporto de Anapólis,
Bolsonaro juntamente com
seus companheiros, que se en-
contravam sem máscara, cum-
primentaram 40 apoiadores
que o aguardavam. A recepção
ocorreu por volta das 14h e
contava com apoiadores do se-
tor produtivo, como o secretá-
rio de Indústria e Comércio
de Goiás, José Vitti. Com o lan-
çamento da Federação das As-
sociações Empreendedoras, Co-
merciais, Industriais, Serviços,
Tecnologia, Turismo e Terceiro
Setor do Estado de Goiás (Fa-

ciest-GO), o presidente ficou
em uma reunião por 30 minu-
tos. Na saída, Bolsonaro pro-
vocou aglomerações ao tirar
foto com apoiadores, que es-
peravam atrás de uma grade
de proteção.

Por volta das 15h30, Bolso-
naro chegou na Church in Con-
nection para um culto realiza-
do em diversas igrejas de Ana-
pólis. Antes do evento, a Pre-
feitura de Anapólis enviou uma
notificação para a instituição
para que fosse seguido, sem ex-
ceções, todos os protocolos de

segurança para a contenção
do vírus da Covid-19, inclusive,
máscaras de proteção facial.

Durante discurso na igreja,
o presidente voltou a dizer
que o número de óbitos pro-
vocados pela Covid-19 no Bra-
sil foi superestimado. O Tri-
bunal de Contas da União
(TCU) chegou a desmentir o
presidente . “Tive acesso a dois
acórdãos do TCU e dizia o TCU
que a metodologia para enviar
recurso aos estados, levando-
se em conta a incidência do Co-
vid, poderia suscitar a prática

indesejável de um superdire-
cionamento”, discursou o pre-
sidente no interior de Goiás.

“Se retirarmos as possíveis
fraudes, teremos, em 2020, o
Brasil como o país de menor
número de mortos por milhão
de habitantes por causa de Co-
vid. Que milagre é esse? É o tra-
tamento precoce. Quem aqui
tomou hidroxicloroquina?”,
questionou ele a uma plateia
de voluntários. Alguns levan-
taram o braço e Bolsonaro dis-
se: “Quer prova maior do que
essa?”. (Especial para O Hoje)

Presidente foi recebido por alguns apoiadores sem máscara. Em discurso ele voltou a dizer que foi eleito no 1º turno das eleições

Presidente defendeu
uso de medicamen-
tos sem eficácia con-
tra Covid-19 e voltou
a citar, sem provas,
fraudes nas eleições
de 2018 onde teria
vencido no 1º turno

Movimentação de Vilmar Rocha
afasta PSD da base aliada 

É notória a movimentação do presidente do
PSD, Vilmar Rocha, em andanças fora de
Goiás, para fixar a posição do partido no pla-
no nacional e também no Estado, para as elei-
ções de 2022. Depois do périplo por São Pau-
lo, que rendeu tête-à-tête com Michel Temer
(MDB), Fernando Henrique e Geraldo Alckmin,
ambos do PSDB. A convite do vice-presiden-
te Hamilton Mourão (PRTB), ele esteve no Pa-
lácio do Jaburu, onde con-
versaram por mais de
duas horas. Vilmar en-
trou de cabeça no proje-
to do presidente na-
cional do
PSD, Gil-
berto Kas-
sab, de atrair
l i d e ra n ç a s
para o partido,
o que pode afastar a
legenda da base de Ro-
naldo Caiado (DEM). 

Palanque  
Caso o Democratas lance candidato a

presidente da República, Jair Bolsonaro
tende ou a apoiar candidato ao governo, em
Goiás, ou defender aliança para que tenha
palanque no Estado. 

Culto político  
Sem a presença do prefeito de Anápolis, Ro-

berto Naves (PP), Jair Bolsonaro participou,
ontem, de culto religioso na Igreja Church In Co-
nection. Sem máscara, o presidente chegou à ci-
dade acompanha do filho, Carlos Bolsonaro, e do
deputado federal Major Vitor Hugo (PSL), que or-
ganizou o evento. 

Reincidência  
Como de costume, o presidente insistiu na de-

fesa do tratamento precoce contra a Covid-19,
com medicamente em eficácia comprovada,
conforme afirmou o ministro da Saúde, Marcelo
Queiroga. E cumprimentou apoiadores. 

Dianteira  
No vácuo deixado por Daniel Vilela, o

prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo
Mendanha (MDB), vai receber hoje a ban-
cada do partido na Câmara de Goiânia,
para um café da manhã, para discutir via-
bilidade de a legenda lançar candidato ao
governo, em 2022. 

Previsão  
O deputado Antônio Gomide (PT) diz que

a inclusão do estado ao regime de recupera-
ção fiscal, sob supervisão do Tribunal de Con-
tas da União, retira autonomia da gestão fis-
cal de Goiás e pode levar ao congelamento de
investimentos. 

Recado ao PSDB 
Em respostas às críticas da oposição, ao re-

gime de recuperação fiscal, em recado espe-
cífico aos deputados do PSDB, Ronaldo Caia-
do sustenta que o seu governo ficou com o
ônus de uma gestão que tinha apenas um ob-
jetivo: o eleitoreiro. 

De volta? 
A defesa do deputado Henrique Arantes

(MDB), ao projeto do governo que prorro-
ga o alcance do teto de gastos, foi visto
como um gesto reaproximação coma a
base aliada na Assembleia Legislativa. Ele
argumenta que a medida é boa para a saú-
de financeira do Estado. 

Racionamento  
Depois de o governador Ronaldo Caiado

chamar a atenção para a possibilidade de fal-
ta de água em regiões do Estado, o deputado
Jeferson Rodrigues (Republicanos) vai pro-
mover reunião, dia 21 de junho, para tratar
da crise hídrica e elétrica em Goiás. 

2 Ronaldo Caiado sancionou lei que cria
a política estadual “Goiás Gera Emprego e
Renda”, que se destina a fomentar o de-
senvolvimento econômico e social, com
incentivos à geração de emprego e renda.

CURTAS
t

Venceslau Pimentel | xadrez@ohoje.com.br

Xadrez

Sem máscara, Bolsonaro defende
tratamento precoce em Anápolis

Assessor de Bolsonaro fez gesto racista em sessão do Senado
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Descapitalizar bancos
públicos é imobilizar o país

Ricardo Viveiros

Há certos temas que são como certos senti-
mentos, embora ocorrentes tornam-se recorrentes.
Portanto, diante do que está acontecendo na CPI da
Covid-19 no Senado Federal, voltamos todos a fa-
lar sobre algo que se faz presente e causa indig-
nação a quem, como muitos de nós, não tem esse
péssimo hábito: mentir.

Foi na Itália que um jornalista chamado Car-
lo Lorenzini, nascido em Florença em 1826, es-
crevendo histórias infantis sob o pseudônimo
de "Collodi" (o vilarejo de sua mãe, na Toscana)
criou um personagem que - para a eternidade
- se tornaria símbolo dos que contam mentiras.
Em 1881, nascia o travesso "Pinocchio", com
suas histórias escritas por Collodi e desenhadas
por Eugenio Mazzanti.

Dizem que o jornalista e escritor era muito so-
litário, assim teria imaginado um velho marceneiro
desejoso de ser pai, "Gepeto", que ao encontrar um
belo pedaço de madeira idealizou fazer uma ma-
rionete para ter companhia. Sua vontade que o bo-
neco tomasse vida foi tão forte, que o sonho acon-
teceu. O pequeno Pinóquio, que significa pinhão em
italiano, tem o hábito de contar mentiras. Mas, toda
vez que faz isso, seu nariz cresce e é descoberto.
Além de mentiroso, também desobediente foge e
se perde embarcando em uma aventura repleta de
mistérios, que o leva a descobrir os perigos do mun-
do. Se você ainda não leu, procure conhecer por-
que o livro é bem interessante.

Meu saudoso pai desde cedo educou-me a sem-
pre falar a verdade. E me fazia ler a história do Pi-
nóquio lembrando que a mentira tem pernas cur-
tas, mas nariz grande. A imagem ficou para sem-
pre. No ofício de jornalista, deparei com vários "pi-
nóquios" da vida real. Em todas as profissões; mui-

to mais na política. Segundo a Psicologia, as pessoas
mentem para protegerem a si mesmas, para evitar
confrontos, polêmicas, confusões; como também,
para se fazerem importantes ou se incluírem em
um grupo. São problemas relacionados com a fal-
ta de autoestima.

Há mentiras históricas que não se consegue
apagar: o homem veio do macaco; raios não
caem duas vezes no mesmo lugar; palavra sau-
dade não tem equivalente em nenhum outro
idioma; muralha da China pode ser vista do es-
paço; foram os ingleses que inventaram o futebol;
o tango é argentino ou uruguaio; a Amazônia é o
pulmão do Mundo. E por aí vão as mentiras que
se tornaram "verdades" por terem sido repetidas
muitas vezes, e sem contestação.

Nestes tempos em que a demagogia tem estado
mais presente do que nunca - com as fakes news
sendo usadas pelo populismo irresponsável -, ao ver
a pandemia sendo relativizada e o negacionismo
gerar graves problemas no combate à real doença
que já matou em torno de 450 mil pessoas no Bra-
sil, nem temos o direito de, como é tradição, brin-
car com as pessoas contando mentiras.

Não há mentira "perdoável", como se costuma
justificar o erro. Não
existe régua de medir
mentira, se pequena
ou grande. Mentira é
mentira. Além do que,
já temos um grande
mentiroso que está
causando muita tra-
gédia, ao invés de ape-
nas educar de manei-
ra lúdica como o ge-
nial Pinóquio faz há
140 anos.

Sergio Takemoto

O processo de abertura de capital da Caixa Se-
guridade — que atua no ramo de seguro habitacio-
nal, prestamista, vida e residência e é uma das prin-
cipais subsidiárias da Caixa Econômica Federal —
traz diferentes polêmicas. Em seu lastro, está a “de-
volução” para o Tesouro Nacional dos chamados
“IHCD”: Instrumentos Híbridos de Capital e Dívida.   

No contexto do IPO (Oferta Pública Inicial de
ações, na sigla em inglês) nesta área de operações
de seguros — que a Caixa qualifica como “par-
cerias estratégicas” — o banco público assinou
cinco acordos entre 2020 e 2021, sendo três con-
cluídos e implementados. Na captação recebida,
estão valores que já têm destino certo: serão usa-
dos para cumprir um cronograma de devolução
de IHCD ao Tesouro; são recursos que voltarão
aos cofres do governo para o pagamento de ju-
ros da dívida pública.    

O Tribunal de Contas da União (TCU), que à
época autorizou as operações, determinou, no úl-
timo mês de janeiro, que a Caixa apresentasse
um cronograma de devoluções de IHCD. De
2021 até 2031, um montante de R$ 35 bilhões de-
verá voltar ao Tesouro. Só este ano, serão R$ 7
bilhões retirados da Caixa. Em 2019, foram “de-
volvidos” R$ 11,35 bi.  

Quando considerados, além da Caixa, os ou-
tros bancos públicos — Banco do Brasil e BNDES
— serão R$ 230 bilhões em devolução de IHCD
destinados ao que o governo chama de “colchão
da dívida”. Ou seja: declaradamente, o governo
retira recursos que seriam investidos em políti-
cas públicas (nas áreas de habitação, infraes-
trutura, saúde e saneamento, entre outras) e os
transfere para os bancos privados, que são os
principais detentores da própria dívida pública. 

Para a Federação Nacional das Associações do
Pessoal da Caixa Econômica Federal (Fenae), em-
bora o governo não admita claramente que a pri-
vatização do banco está em curso, a venda de ati-
vos ou IPOs de subsidiárias da Caixa já faziam
parte desse plano estratégico, que, aos poucos, in-
felizmente, vai se concretizando.    

Do mesmo modo que ocorreu com a Caixa Se-
guridade, em vez dos valores serem usados
como geradores de investimentos pelo banco pú-
blico e aplicados no desenvolvimento nacional,
o temor das entidades representantes dos em-
pregados da Caixa é que outras subsidiárias
também passem pelo processo e os valores sigam
para o mesmo ralo da dívida.  

Ao se comprometer com essa política de
ajuste fiscal para devolver recursos de opera-
ções realizadas junto ao Tesouro Nacional, a
atual gestão da Caixa enfraquece o capital do
banco público e joga uma pá de cal sobre os ne-

gócios de maiores rendimentos da instituição.
A Caixa Econômica Federal deixa, portanto, de
ser acionista controladora de suas subsidiárias.  

Conforme observa o economista e professor
do Instituto de Economia da Universidade Es-
tadual de Campinas (Unicamp), Fernando No-
gueira, os IHCD são legais e autorizados por lei,
por autoridade financeira. Não são “criativi-
dade de governos petistas”. São instrumentos
criados ainda no governo Fernando Henrique
Cardoso, quando Armínio Fraga era presiden-
te do Banco Central. 

Como bem lembra o professor, "a devolução
é que é ilegal”, já que a operação é perpétua. Diz
Nogueira: “É um equívoco ideológico causador de
má política econômica e que traz um dano enor-
me para a sociedade brasileira”.   

Em 2007, Fenando Nogueira foi vice-presi-
dente de Finanças e Mercados de Capitais da Cai-
xa e teve um papel ativo na engenharia finan-
ceira de uma das operações de IHCD do banco.
Naquela ocasião, as operações foram feitas para
alavancagem financeira com vistas à imple-
mentação do Plano de Aceleração do Cresci-
mento (PAC); no caso da Caixa, para suprir a po-
lítica de habitação à população mais carente, a
exemplo do Minha Casa Minha Vida. O programa
se tornou o maior do segmento habitacional po-
pular do país, a partir do governo Lula. Antes des-
se período, outros contratos com instrumento hí-
brido já haviam sido utilizados.  

Como destaca o economista, a Caixa remunera
a União com juros equivalentes aos títulos de dí-
vida pública, com maior prazo de vencimen-
tos. Ou seja, o Erário não perde ao fazer esse tipo
de operação. Ao contrário: a União ganha ao es-
timular o crescimento da renda dos agentes
econômicos e propicia maior capacidade arre-
cadatória para o ajuste fiscal.  

No entendimento do professor, comparti-
lhado pela Fenae, a devolução de IHCD para o pa-
gamento de juros de uma dívida pública que ul-
trapassa R$ 5 trilhões se qualifica como uma “ob-
sessão por ajuste fiscal que só vai trazer prejuí-
zos para o país e para os bancos públicos”.  

Sabemos que as ins-
tituições financeiras pú-
blicas são fundamen-
tais para a reconstrução
do Brasil nessa política
de omissão. “O Tesouro
deveria conceder cré-
dito para o país voltar a
crescer. Mas o que se
observa é uma inação;
um crime contra a na-
ção”, reforça Fernando
Nogueira.    

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO

Sergio Takemoto é presi-
dente da Federação Nacio-
nal da Associações do
Pessoal da Caixa Econômica 

Ricardo Viveiros é jorna-
lista, professor e escritor.
Doutor em Educação, Arte
e História da Cultura 

Palavras cruzadas
Encontrei meu passatempo favorito pra ma-

tar o tempo durante a pandemia: palavras cru-
zadas! Desde criança, sempre gostei dessa ativi-
dade, mas com o tempo acabei perdendo o hábito.
Agora, anos depois, readquiri o hábito e ele está
sendo muito importante para que eu possa trei-
nar o meu vocabulário e também a minha me-
mória de verbetes e de gramática. É engraçado
como a gente acaba perdendo algumas tradições
devido à explosão digital que vem nos assolando
nesses últimos anos, mas acho que é importan-
te mantermos algumas. 

Giovana Marçal
Goiânia

Falta de emprego
Perdi meu emprego de carteira assinada por

conta da pandemia. Emprego esse que adorava,
me sentia completamente segura. Cheguei até
pensar em fazer faculdade para tentar o cargo
de gerência, mas aconteceu o que aconteceu.
Desde pequena, por influência de minha mãe,
gostei de confeitaria. Para mim é indescritível o
cheirinho de bolo assando e café da tarde. Foi en-
tão que decidi fazer bolo para ajudar nas contas.
Me senti bem mais calma e confiante, porque era
só eu e os ingredientes. Minha família e amigos
adoraram tanto, que acabaram me aconse-
lhando a fazer disso uma renda. 

Marcella Andrade
Aparecida de Goiânia

{
“O Governo de
Goiás está sempre
de portas abertas
para atender os
municípios, e 
juntos estamos
conseguindo fazer
um grande trabalho
social. Com essa
união de esforços,
quem sai ganhando
é o povo que 
mais precisa”
Secretária de Assistência Social, Ci-
dadania e Políticas para Mulheres
de Acreúna, no Sudoeste goiano, pri-
meira-dama Adriana Silva e Souza,
destaca a importância da parceria
com o Governo Estadual, via OVG e
Gabinete de Políticas Sociais (GPS).

Pinóquio: ficção ou realidade?

@jornalohoje
“até eu quero dar uma passadinha lá. Parece
que tem carros em condições muito boas”,
comentou o internauta sobre o leilão que o
governo de goiás e o Detran devem realizar
nos próximos dias.

Fernando Lima

@ohoje
“Que Deus tenha misericórdia de nós”, co-
mentou a internauta o registro de 6.524
novos casos e 102 óbitos em decorrência
do novo coronavírus em 24 horas.

Felipe Faria

@jornalohoje
Élcio Franco integrou a equipe do ex-mi-
nistro eduardo Pazuello e era conhecido
como o seu braço direito. em depoi-
mento à Comissão Parlamentar de In-
quérito que investiga a condução da
pandemia no Brasil, ele disse que o mi-
nistério não comprou cloroquina em
2020 para tratamento de Covid-19.
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As dificuldades enfrentadas pelas indús-
trias de medicamentos, de produtos de me-
tal e pela metalurgia em Goiás, afetadas
pela desorganização da cadeia de supri-
mentos de insumos e matérias primas, po-
dem explicar parte da retração observada
desde o quarto trimestre do ano passado para
a produção industrial. Mas não parecem ofe-
recer explicação suficiente para entender os
maus resultados do setor, que vieram, espe-
cialmente em abril, na contramão do com-
portamento observado para a indústria bra-
sileira como um todo.

Outra parte da explicação parece estar no
próprio perfil do setor em Goiás, que per-
mitiu à produção sustentar taxas positivas
de crescimento no segundo e no terceiro tri-
mestres do ano passado. Especialmente
porque os setores de fabricação de alimen-
tos e produtos farmacêuticos mantiveram
sua operação na fase mais dura das medi-
das de distanciamento social adotadas en-
tre março e abril de 2020.

A pesquisa mensal da produção industrial
regional do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE)mostram queda no Esta-
do na comparação entre abril e março des-
te ano, assim como frente a abril de 2020,
passando a acumular uma retração impor-
tante no acumulado dos primeiros quatro
meses deste ano. Em todo o País, a produção
baixou 1,3% na saída de março para abril,
com redução de 3,6% em Goiás, depois de
avançar 1,8% em fevereiro e 0,8% em mar-
ço – o que já demonstrava um desaqueci-

mento no meio da crise, como este espaço ha-
via apontado (O Hoje, 12/05/2021).

O tombo em relação a abril do ano pas-
sado foi ainda mais severo, numa retração
de 8,7%. Para comparar, a produção brasi-
leira saltou 34,7% por efeito da base muito
baixa em abril de 2020. A indústria goiana,
em abril do ano passado, ao contrário, ha-
via avançado 6,6% em relação a abril de
2019, com alta de 5,4% no setor de trans-
formação, que em abril deste ano despencou
9,1% (ainda na comparação com igual pe-
ríodo do ano anterior).

Sinais trocados
Os sinais vieram invertidos, em abril des-

te ano, em outras áreas. Por exemplo, na in-
dústria de produtos alimentícios, que havia
avançado 3,8% no ano passado (abril de
2020 frente a igual mês de 2019), caiu 3,1%
em abril deste ano. O setor de fabricação de
medicamentos chegou a saltar 81,3% em
abril de 2020 e, no mesmo mês deste ano,
despencou 62,5%. É preciso destacar que a
indústria farmacêutica tem sido afetada
pela dificuldade de importação de insumos,
o que pode ter atingido a atividade no setor.
A produção de veículos, reboques e carro-
cerias, quase totalmente paralisada em
abril do ano passado (num tombo de 98,2%),
experimentou o incrível salto de 5.852,4% no
mesmo mês deste ano, o que levou o setor
a acumular alta de 41,0% no primeiro qua-
drimestre de 2021 diante dos primeiros
quatro meses de 2020.

2 A indústria de minerais
não metálicos (cimento, con-
creto, telhas e estruturas
utilizadas pela construção
civil) experimentou salto de
55,5% em abril deste ano, o
que se compara com a que-
da de 22,4% no mesmo mês
de 2020. A mesma inversão
pode ser observada no setor
de outros produtos químicos
(predominantemente adu-
bos e fertilizantes), que so-
freu perdas de 22,3% em
abril de 2020 e passou a
avançar 10,9% no mesmo
mês deste ano.
2 No setor de biocombustí-
veis, o crescimento de 5,9% re-
gistrado em abril do ano pas-
sado deu espaço para a queda
de 10,6%. Os dados da Agên-
cia Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis
(ANP) mostram elevação de
3,94% na produção de bio-
diesel em abril último, saindo
de 70,160 milhões para 72,926
milhões de litros. Em quatro
meses, de janeiro a abril, o Es-
tado produziu 268,432 mi-
lhões de litros neste ano, pra-
ticamente repetindo os nú-
meros de 2020, com 266,50
milhões de litros produzidos

(variação de 0,72%).
2 Mas a produção de etanol
mantém-se em queda, como
reflexo do atraso no começo
da safra de cana, baixa inci-
dência de chuvas e da retra-
ção persistente na demanda
por combustíveis. Em abril
deste ano, as usinas goianas
produziram 243,462 milhões
de litros de etanol, o que sig-
nificou redução de 23,2% em
relação aos 316,905 milhões
de litros produzidos no mes-
mo mês do ano passado.
2 Nos quatro primeiros me-
ses deste ano, a produção
atingiu 371,267 milhões de
litros, em queda de quase
29,1% diante do mesmo qua-
drimestre em 2020, quando a
produção havia somado
523,208 milhões de litros. Na
soma dos dois combustíveis,
a produção caiu 19,0% no
acumulado entre janeiro e
abril deste ano face a igual in-
tervalo de 2020.
2 A observação das taxas
trimestrais e quadrimestrais
mostra uma piora na ativida-
de industrial em Goiás deste os
últimos meses de 2020. De-
pois de crescer 5,9% e 5,1% no
primeiro e segundo trimes-

tres do ano passado, em rela-
ção a igual período de 2019, a
produção caiu 5,6% no último
trimestre do ano e 5,5% no pri-
meiro deste ano. E, em abril de-
sabou mais 8,7%.
2 No País, a produção havia
caído 8,3% e 8,8% respectiva-
mente no primeiro e segundo
quadrimestres do ano passa-
do, diante de altas de 1,3% e de
5,1% em Goiás nos mesmos pe-
ríodos. No terceiro quadri-
mestre de 2020 e no primeiro
deste ano, a produção cresceu
3,5% e 10,5% em todo o País,
mas entrou em queda no Es-
tado, baixando 2,1% e 6,4% na
mesma ordem.
2 Também divulgado on-
tem pelo IBGE, o Índice Na-
cional de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA) mos-
trou nova elevação, saindo
de 0,31% em abril para
0,83% em maio, depois de
atingir 0,44% nas quatro se-
manas encerradas em 15 de
maio. A elevação, como se
mostrará numa próxima co-
luna, pode ser explicada
principalmente pela alta da
energia elétrica e dos com-
bustíveis, mas não por ex-
cessos supostos da demanda.

Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

Na contramão, indústria goiana desaba
em abril e registra perda de 6,4% no ano

O abate de bovinos no primeiro trimestre deste ano
foi de 6,56 milhões de cabeças, uma queda de 10,6% em
comparação ao primeiro trimestre de 2020 e de 10,9%
ante o trimestre anterior. É o menor resultado desde
o primeiro trimestre de 2009. Os dados são da Estatís-
tica da Produção Pecuária, divulgada pelo Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A queda no abate de bovinos foi verificada em 23
das 27 unidades da federação. O estado de Mato Gros-
so continua liderando o abate de bovinos, com 15,7%
da participação nacional, seguido por Mato Grosso do
Sul, com 11,7%, e São Paulo, que detém 10,2% da pro-
dução brasileira.

Frango e suínos
O abate de frangos teve no período um novo recor-

de na série histórica, iniciada em 1997, chegando a 1,57
bilhão de cabeças. O resultado é 3,3% superior ao mes-
mo período de 2020 e cresceu 0,7% na comparação com
o quarto trimestre de 2020. O Paraná lidera a produção
com folga, sendo o estado responsável por 33,1% da par-
ticipação nacional, seguido por Rio Grande Sul (13,9%)
e Santa Catarina (13,3%).

O abate de suínos no primeiro trimestre de 2021 foi
de 12,62 milhões de cabeças, o melhor resultado para o
período desde o início da série. O aumento foi de 5,7%
em relação ao mesmo período de 2020 e de 0,6% na com-
paração com o quarto trimestre de 2020. Santa Catari-
na tem 28,9% da participação nacional, seguido por Pa-
raná (20,3%) e Rio Grande do Sul (17,5%).

De acordo com o supervisor da pesquisa, Bernardo
Viscardi, o resultado do primeiro trimestre do ano con-
diz com o que foi observado no ano passado. “Houve
uma continuidade da tendência observada em 2020, com
queda no abate de bovinos e crescimento de suínos e
frangos. Ao mesmo tempo, os preços médios da arroba
bovina e do bezerro atingiram valores máximos nas res-
pectivas séries”.

Exportação
Segundo o IBGE, a produção para exportação conti-

nua aquecida. A Secretaria de Comércio Exterior (Secex)
do Ministério da Economia registrou o terceiro maior vo-
lume de carne bovina in natura exportada para o período
analisado, com 133,82 mil toneladas apenas em março,
um recorde para o mês.

Quanto aos suínos, os preços do animal vivo e da car-
ne suína no mercado interno sofreram desvalorização
no trimestre, aumentando sua competitividade. Ao
mesmo tempo, foi registrado recorde de exportações de
carne suína in natura, de acordo com a Secex.

De acordo com o instituto, o desempenho das ex-
portações da carne de frango permaneceu em patama-
res razoáveis no trimestre, o que indica que o aumen-
to da produção se destinou ao consumo interno.

Leite, ovos e couro
A pesquisa indica que a aquisição do leite cru teve au-

mento de 1,8% em relação ao primeiro trimestre de 2020,
chegando a 6,56 bilhões de litros, a maior no acumula-
do em um primeiro trimestre na série histórica. O re-
sultado é 3,5% menor em comparação com o quarto tri-
mestre de 2020, uma queda sazonal esperada.

A produção de ovos de galinha foi de 978,25 milhões
de dúzias, um aumento de 0,3% frente ao apurado no pri-
meiro trimestre de 2020 e queda de 1,3% na compara-
ção com o trimestre anterior.

Quanto à Pesquisa Trimestral do Couro, os curtumes
receberam 7,07 milhões de peças de couro no primeiro
trimestre, 6,6% a menos do que o adquirido no primei-
ro trimestre de 2020 e queda de 8% em relação ao quar-
to trimestre de 2020. O menor resultado para um pri-
meiro trimestre desde 2002. (ABr)

Produção de frangos e de suínos é recorde

Cesta básica fica mais cara
em 14 capitais brasileiras

BALANÇO

Econômica
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Abate de
bovinos no
trimestre tem
menor nível
desde 2009

Em maio, o custo médio da
cesta básica ficou mais alto
em 14 das 17 capitais brasi-
leiras que são analisadas na
Pesquisa Nacional da Cesta
Básica, estudo divulgado
mensalmente pelo Departa-
mento Intersindical de Esta-
tística e Estudos Socioeconô-
micos (Dieese). No mês pas-
sado, a cesta só ficou mais ba-
rata em Campo Grande (-
1,92%) e Aracaju (-0,26%). O
Dieese analisou, mas não di-
vulgou o custo médio da ces-
ta básica de Belo Horizonte,
por mudança na metodologia.

A capital que apresentou a

maior alta no mês foi Natal
(4,91%), seguida por Curitiba
(4,33%) e Salvador (2,75%).

Entre as capitais analisadas,

a cesta mais cara foi a de Por-
to Alegre, onde o custo médio
dos produtos básicos somou R$
636,96. Em seguida aparecem
São Paulo (R$ 636,40), Floria-
nópolis (R$ 636,37) e Rio de Ja-
neiro (R$ 622,76). A cesta mais
barata foi a de Aracaju, cujo
preço médio encontrado foi
de R$ 468,43.

Com base na cesta mais
cara, registrada em Porto Ale-
gre, o Dieese estimou que o sa-
lário mínimo do país deveria
ser de R$ 5.351,11, valor que
corresponde a 4,86 vezes o
piso nacional vigente, de R$
1.100,00. (ABr)

A capital que

apresentou a

maior alta no mês

foi Natal (4,91%)
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Conceito 
Freemium

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

Distribuição dirigida com 
alto conteúdo editorial

Samuel Straioto 

O pacote de medidas eco-
nômicas que visa favorecer
pessoas físicas e jurídicas afe-
tadas pela pandemia da Co-
vid-19 em Goiânia, anunciado
pela prefeitura da capital em
maio, sequer começou a ser
analisado pelos vereadores na
Câmara Municipal. A Comissão
de Constituição, Justiça e Re-
dação da Câmara Municipal
de Goiânia aprovou nesta quar-
ta-feira (9), o projeto que auto-
riza a renegociação de impos-
tos atrasados na capital, o cha-
mado Refis. A matéria foi en-
caminhada para primeira vo-
tação em plenário.

O presidente da CCJ, Henri-
que Alves (MDB) avalia que a
aprovação do projeto é impor-
tante, pois pode permitir que
pessoas que estão negativos,
possam quitar débitos com o
Município. “Tivemos a apro-
vação do Refis, que é o refi-
nanciamento dos créditos tri-
butários que vai financiar to-
das as pessoas que tenham al-
gum débito na prefeitura e
que poderão renegociar as dí-
vidas. É importante mencionar
que não são apenas os débitos
referentes ao IPTU, ISS ou ISTI,
mas também débitos referen-
te a taxa de feirantes, multas
administrativas, abrindo a pos-
sibilidade para que as pessoas
possam regularizar sua situa-
ção”, afirmou Henrique Alves.

Além do Refis, outros três
projetos integram o pacote de
medidas econômicas. O que
promove a redução provisória
das alíquotas do Imposto So-
bre Serviço de Qualquer Na-

tureza (ISSQN) para setores de
Turismo e Eventos, áreas que
foram bastante atingidas du-
rante a pandemia. O que tra-
ta da diminuição temporária
de alíquotas do Imposto Sobre
Transmissão de Bens Imóveis
(ISTI) e o último a flexibiliza-
ção de critérios do programa
Renda Família.

As demais matérias do pa-
cote econômico ainda não en-
traram na pauta da comissão e
deverão ser analisadas so-
mente na reunião da CCJ da se-
mana que vem. “A prefeitura
mandou vários projetos que in-
tegram um pacote de medidas
econômicas, nós ainda esta-
mos com estes projetos na Co-
missão de Constituição e Justi-
ça, foram estabelecidos relato-
res e não houve tempo hábil
para que os projetos entrassem
em votação na reunião desta
quarta-feira, no entanto, na
próxima reunião ordinária
muito provavelmente as ma-

térias estarão em pauta”, afir-
mou Henrique Alves.

A reportagem do O Hoje
destacou na última terça-feira
(9), que os vereadores estão in-
satisfeitos com a demora na
tramitação dos projetos. O pa-
cote de medidas econômicas
chegou ao Legislativo no dia
12 de maio. A Procuradoria da
Casa informou que as maté-
rias estão sendo distribuídas
dentro dos prazos legais e que
não há atraso. Mesmo assim,
há parlamentares que estão
cobrando maior celeridade,
visto que são matérias que
tratam de ações que podem
impactar na economia da ci-
dade. Há tratativas para que
determinados projetos te-
nham maior celeridade. Vale
ressaltar que temas que te-
nham ligação com a pandemia
da Covid-19, tem autorização
legislativa para tramitarem
sem a necessidade de seguir
os interstícios previstos.

Aprovação do projeto pode permitir que pessoas que estão negativadas possam quitar os débitos com a prefeitura

Renda Família e
redução de alí-
quotas entrarão
em pauta somen-
te semana 
que vem

CCJ aprova projeto que
autoriza Refis em Goiânia

Entre os critérios de flexibilização está a in-
clusão de Microempreendedores Individuais
(MEIs) como beneficiários do programa Renda
Família. O pedido havia sido feito pela vereadora
Aava Santiago (PSDB). “Quando o projeto foi
apresentado no início do ano, eu havia identi-
ficado um parágrafo que impedia que MEIs se
cadastrem para receber o benefício. Eu apre-
sentei uma emenda, à época foi derrubada. Fi-
zemos um amplo levantamento em que de 9 de
cada 10 microempreendedores tiveram perda de
renda parcial ou total, é um problema crônico”,
argumentou a vereadora.

O programa Renda Família foi lançado em 22
de fevereiro com o objetivo de disponibilizar R$
300 por família. Os valores devem ser utilizados
para a compra de alimentos no comércio local.
A finalidade do valor é amparar os mais afeta-
dos pela pandemia do coronavírus, movimentar
o comércio e ajudar a recuperar a economia lo-
cal. “De fato o projeto estava demorado, vai ago-
ra pra CCJ, será indicado relatores e cremos que
até semana que vem poderá estar pronta para
ir ao plenário”, comentou o vereador Mauro Ru-
bem (PT). (Especial para O Hoje)

Critérios

Depto comercial: (062) 3095-8700

e-mail: comercial1@ohoje.com.br
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Esplanada
Leandro Mazzini | reportagem@colunaesplanada.com.br

A fila anda
Enquanto aliados propalam que o pre-

sidente Jair Bolsonaro (sem partido) está
prestes a fechar filiação com o Patriota, o
chefe do clã prefere a cautela e mira outros
alvos, para se proteger. Sua advogada elei-
toral Karina Kufa está em São Paulo dia-
logando, com discrição, com a família do fa-
lecido Levy Fidelix, do PRTB, que agora mu-
dou o nome da legenda para Aliança 28.
Bolsonaro encontra resistências dentro
do Patriota depois que o vice-presidente do
partido, Ovasco Resende, interpelou o pre-
sidente Adilson Barroso por alterações no
Estatuto sem consulta aos membros do Di-
retório Nacional.

Entendam-se aí
Bolsonaro sabe onde pisa. A insegu-

rança jurídica com o questionamento na
Justiça eleitoral, e a briga interna do Pa-
triota, por ora, inviabilizam sua filiação.

Memória
O Patriota seria o partido de Bolso-

naro na eleição de 2018. Mas Barroso bri-
gou com o então advogado Gustavo Beb-
biano, que exigia o controle total da
Executiva nacional.

Outras opções
Bolsonaro ainda conversa também com

o Progressistas e o Aliança 35 (ex-Partido
da Mulher Brasileira) se a negociação não
avançar com o antigo PRTB e o Patriota.

Penais na Corte
O presidente do Supremo Tribunal Fe-

deral, ministro Luiz Fux, quer priorizar no
segundo semestre o julgamento de ações
penais. Casos criminais estavam parados
na Corte. Autoridades que estão com
ações penais paradas vão ver detonados
os processos.

Aguarde, Guedes
Com foco nas penais, temas econômicos

com grandes impactos para os cofres pú-
blicos – como o reajuste do FGTS – devem
ficar pro ano que vem.

Sob ataque
Uma instabilidade no sistema online da

Justiça Eleitoral está revirando a cabeça dos
togados e dos técnicos em informática. Es-
peculam ataques de harckers. Uma força
tarefa de profissionais das altas Cortes e do
CNJ tenta resolver a situação grave.

Tentativas
Não é de hoje que os ministros do Tri-

bunal Superior Eleitoral dão de ombros
para pedidos de implementação do voto
impresso na urna eletrônica. Em 2018, o re-
lator-Geral do Orçamento da União, de-
putado Cacá Leão, alocou R$ 250 milhões
para concretização do sistema. No entan-
to, somente R$ 1,2 milhão foi executado.

Três em um
Em 2018, foram presidentes do TSE os

ministros Gilmar Mendes, Luiz Fux e Rosa
Weber. Ninguém quis tocar no assunto.

Cadê vocês?
Aliás, o debate corre solto e forte na Co-

missão Especial do Voto Auditável na Câ-
mara dos Deputados, e o MDB – maior par-
tido municipalista do Brasil – não indicou
os dois membros titulares aos quais tem di-
reito no plenário.

ESPLANADEIRA
# Honeywell e DENSO expandem alian-

ça visando mercado de mobilidade aérea
urbana, com foco em táxis aéreos e veícu-
los de entrega. # Philip Morris Internatio-
nal abre inscrições para terceira rodada de
financiamento do PMI IMPACT.

A demora do Governo Fe-
deral para adquirir vacinas
contra a covid-19 dominou a
primeira parte do depoimen-
to do ex-secretário-geral do
Ministério da Saúde Antônio
Elcio Franco Filho, à CPI da
Pandemia, nesta quarta-feira
(9). O depoente defendeu as
ações do governo.

Franco, que é coronel da
reserva, foi o segundo nome
da hierarquia da pasta entre
junho de 2020 e março de
2021, na gestão do general
Eduardo Pazuello. As per-
guntas dos senadores centra-
ram fogo na relutância do go-
verno federal em adquirir e fi-
nanciar a CoronaVac, vacina
produzida após acordo entre
a China e o Instituto Butantan,
de São Paulo; e nas idas e
vindas nas negociações para
a compra das vacinas da Pfi-
zer, multinacional do setor
farmacêutico com sede nos
Estados Unidos.

O ex-secretário-executivo
atribuiu a demora na compra
da CoronaVac a dois fatores
principais. O primeiro era a in-
certeza quanto à eficácia da
vacina; o segundo, a necessi-
dade de adequar a legislação.

“Informamos ao pessoal
do Butantan que não podía-
mos usar a 'encomenda tec-
nológica', instrumento para a
compra da vacina da Astra-
Zeneca, porque ela se presta a
tecnologias inéditas, e no caso

da CoronaVac era uma vacina
de vírus inativado, tecnolo-
gia que o Butantan já domina.
Houve necessidade de ade-
quação do marco legal, o que
ocorreu com a MP 1.026, em 6
de janeiro. Ato contínuo, foi
assinado o contrato com o Bu-
tantan no dia 7”, diz.

Senadores apontaram que
as negociações entre a União
e o Butantan foram suspensas
por vários meses a partir de
outubro de 2020, depois que o
presidente Jair Bolsonaro
mandou cancelar um proto-
colo de intenções assinado
pelo Ministério da Saúde para
aquisição de 46 milhões de do-
ses da CoronaVac. O coronel
afirmou que, apesar das de-
clarações do presidente, a ne-
gociação não foi interrompida,
e deu a entender que a falta de
iniciativa foi do Butantan.

“O doutor Dimas Covas [di-
retor do Butantan] tinha meu
telefone. Eles poderiam ter
mandado mensagem para
meu WhatsApp, poderiam ter
conversado comigo. O proble-
ma que aconteceu era a poli-
tização pelo governo do Esta-
do de São Paulo” disse Franco.

Em relação à Pfizer, o ex-
secretário-executivo atribuiu
a demora na compra às "cláu-
sulas leoninas" impostas, se-
gundo ele, pela empresa.
Quanto à falta de resposta
para as reiteradas ofertas da
Pfizer por e-mail, Franco ale-

gou, entre outros motivos,
problemas técnicos.

“A Pfizer às vezes manda-
va um e-mail e reiterava no
mesmo dia três ou quatro ve-

zes. A minha caixa de e-mails,
e a de todo o ministério, ficou
inoperante entre 5 e 12 de
novembro. Também o senhor
Carlos Murillo [presidente da
Pfizer Brasil] tinha meu tele-
fone e podia ter se comunica-
do se tivesse algum gap.

Foram exibidos vídeos de
entrevistas coletivas concedi-
das pelo ex-secretário em
2020, em que ele declarava
não haver "intenção" de com-
pra de "vacinas chinesas" e
chamava de "verdadeiros ne-
gacionistas" os que negavam
a eficácia do tratamento pre-
coce com medicamentos de-
fendidos pelo governo, como
a hidroxicloroquina.

O relator da CPI, senador
Renan Calheiros (MDB-AL),
chamou a atenção para as
aparentes "contradições" no
depoimento de Franco. Após
a exibição de um vídeo de

uma reunião de Bolsonaro
com o suposto "gabinete pa-
ralelo", o depoente afirmou
desconhecer a atuação do gru-
po que aconselharia o presi-
dente sobre a pandemia. Re-
nan se mostrou surpreso com
a resposta.

“Era uma espécie de 'Mi-
nistério da Doença', em con-
traposição ao Ministério da
Saúde. Pelo que estamos ven-
do, paralelo era o Ministério
da Saúde”, disse o relator.

O senador Randolfe Rodri-
gues (Rede-AP), vice-presi-
dente da CPI, observou que
Franco se reuniu com um dos
participantes da reunião com
Bolsonaro, Antônio Jordão
Neto, apenas um dia depois.

“Eu não me lembro, não
sei de quem se trata. Posso ter
me reunido, eu não sei qual foi
a pauta”, respondeu o ex-se-
cretário-executivo. (ABr)

Ex-secretário-executivo atribuiu a
demora a incertezas quanto a efi-
cácia da vacina e questões de mu-
danças na legislação

Deputado responde a processo por quebra de decoro 

O relator da representação no Conselho de Ética da Câ-
mara dos Deputados contra o deputado Daniel Silveira
(PSL-RJ), deputado Fernando Rodolfo (PL-PE), pediu
hoje (9) a suspensão do mandato do deputado por seis me-
ses. Silveira responde a processo por quebra de decoro
parlamentar no episódio do vídeo publicado pelo par-
lamentar com críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF)
e de apologia ao Ato Institucional (AI-5), instrumento de
repressão mais duro da ditadura militar, que fechou o
Congresso Nacional e cassou mandatos de juízes e par-
lamentares. A pedido do relator, o presidente do cole-
giado, Paulo Azi (DEM-BA), concedeu um pedido de vis-
ta coletiva por 48 horas.

O processo contra Daniel Silveira tem por base sete re-
presentações diferentes de autoria dos partidos PSOL, PT,
PDT, PCdoB, PSB, Rede e Podemos, juntados em uma úni-
ca representação.

Em seu parecer, o relator disse que o princípio da imu-
nidade parlamentar não possui caráter absoluto. Segun-
do o deputado, a imunidade parlamentar não deve ser uti-
lizada em benefício próprio ou para “causar dano a ou-
trem, mas, sim, em proveito da população”. (ABr)

Relator pede
suspensão do
mandato de
Daniel Silveira

CPI cobra ex-número 2 da
Saúde sobre atraso de vacinas

Sandores apontaram

que negociações

entre a União e o

Butantan foram

suspensas após

ordem de

cancelamento feita

pelo presidente
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Breno Modesto

O Vila Nova está eliminado
da Copa do Brasil. Depois de
perder no jogo de ida, o time
comandado pelo técnico Wag-
ner Lopes voltou a ser supe-
rado pelo Bahia, que repetiu o
placar do OBA, e bateu o Tigre
por 1 a 0. O único gol da par-
tida foi marcado pelo atacan-
te Gilberto.

O jogo
O confronto de volta entre

Bahia e Vila Nova foi emo-
cionante desde as primeiras
voltas do ponteiro. Com ape-
nas três minutos jogados, os
donos da casa já haviam che-
gado ao gol colorado. Depois
de um cruzamento de Rossi,
Thaciano subiu mais alto que
todo mundo e cabeceou. A
bola passou rente à trave di-
reita de Georgemy.

Após a oportunidade, a
temperatura da partida di-
minui, e só voltou a se as-
cender aos 24, quando o Tri-
color Baiano voltou a inco-
modar o Tigre. Após novo
cruzamento da direita, Tha-
ciano mais uma levou a me-
lhor contra os defensores
goianos e finalizou. Porém,
desta vez, Georgemy fez a de-
fesa com tranquilidade.

No minuto seguinte, o ca-
misa 1 do Colorado voltou a ter
trabalho em uma nova finali-
zação de Thaciano. E aos 26,
foi a vez de Gilberto aparecer
para exigir uma defesaça de
Georgemy. Em novo cruza-
mento que veio pela direita, o
camisa 9 subiu e cabeceou.
Para evitar que a bola cruzas-
se a meta, o arqueiro precisou
se esticar todo.

A primeira chegada colora-

da aconteceu apenas aos 30,
quando o meia Arthur Rezen-
de, em cobrança de falta, man-
dou muito perto do gol de Mat-
heus Teixeira. Mas o domínio
baiano seguiu e, na marca de
33, Patrick de Lucca, de fora da
área, mandou à esquerda. Com
37, foi a vez de Rossi finalizar
e mandar por cima.

A blitz seguiu e, antes do in-
tervalo, Matheus Galdezani e
Gilberto assustaram George-
my. A tentativa do volante
veio de um chute rasteiro, de
fora da área, onde exigiu que
o goleiro se esticasse muito
para evitar o tento baiano. E a
segunda, com o atacante, foi
mais tranquila para a defesa
de Georgemy.

Na volta do intervalo, o
Bahia seguiu melhor e domi-
nando as ações ofensivas.
Com cinco minutos, o za-
gueiro Luiz Otávio aprovei-
tou cobrança de escanteio e
cabeceou muito próximo à

trave de Georgemy. O ar-
queiro voltou a aparecer três
minutos depois, quando Mat-
heus Galdezani arriscou de
fora e viu a bola desviar,
quase “matando” o camisa 1.

O Vila Nova conseguiu res-
ponder aos 20, quando Henan
puxou contra-ataque. Porém,
o camisa 9 não soube definir
melhor e, quando foi finalizar,

pegou mal na bola, facilitando
a defesa de Matheus Teixeira. 

De tanto insistir, o Bahia
chegou ao seu gol, mas de
uma forma bizarra. Aos 35, Pe-
dro Bambu recuou para Geor-
gemy, que, ao tentar sair jo-
gando, acertou Gilberto. Ao
explodir no atacante, a bola
morreu no fundo das redes.
(Especial para O Hoje)

Fora de casa, Vila
Nova volta a ser
derrotado pelo Ba-
hia e é eliminado
da Copa do Brasil

O estádio Hailé Pinheiro es-
tará presente na Copa América,
mas não para receber jogos das
Seleções que irão atuar em Goiâ-
nia, mas sim como local de trei-
namento somente para a Seleção
Brasileira, quando viessem atuar
na capital goiana.

O Goiás Esporte Clube re-
cebeu um pedido da Confede-
ração Sul-Americana de Fute-
bol para utilizar o estádio Hai-
lé Pinheiro para a realização
de treinamentos das Seleções
que atuarão em Goiânia na
disputa da Copa América, que
a princípio foi negado pela
diretoria esmeraldina.

De acordo com o jornalista
André Rodrigues, da Sagres, o
pedido foi negado por conta
que os treinamentos das Sele-
ções poderiam atrapalhar a
realização das partidas do pró-
prio Goiás, durante a Série B.
Assim, os jogos diante de CRB,
Avaí e Vasco teriam que acon-
tecer em outra praça esportiva. 

Porém, a CBF entrou em
contato com a diretoria esme-
raldina pedindo a liberação
do estádio Hailé Pinheiro, an-
tes do jogo contra o Equador,
que está programado para o
dia 27 de junho, no estádio
Olímpico Pedro Ludovico.

No caso dessa solicitação, o
clube esmeraldino acenou de

forma positiva, já que a prin-
cípio os dois dias de treina-
mento da Seleção Brasileira
não atrapalhariam a progra-
mação esmeraldina que tenta
o acesso para a Série A.

De Saída
Se muitos chegam no Goiás,

outros estão de saída. Nesse
caso, quem está deixando o
clube é o zagueiro Fábio San-
ches, que negocia uma rescisão
amigável com o clube esme-
raldino antes de se tornar re-
forço da Ponte Preta.

Há quatro temporadas e
meia no Goiás, o zagueiro pouco
atuou em 2021, sendo seis jogos
até aqui. Após a chegada de Pin-
tado e seus reforços, ele se viu
ainda mais sem oportunidades

no elenco e virou opção para de-
fender as cores da Ponte Preta.
Ele fará o caminho inverso de
Apodi, que deixou a macaca
para acertar com o verdão.

Se fechar com a Ponte Pre-
ta, será a quarta equipe pau-
lista de Fábio Sanches na car-
reira. Tendo passado anterior-
mente por Mogi Mirim, onde
foi revelado, Atlético Sorocaba
e XV de Piracicaba. Ainda pas-
sou por América de Natal, ASA-
AL, Paysandu e Avaí antes de
chegar ao Goiás.

A última vez que Fábio San-
ches entrou em campo foi em
11 de abril, na derrota do Goiás
para o rival Vila Nova, por 2 a
1, pelo Campeonato Goiano.
(Victor Pimenta, especial
para O Hoje)

Estádio iria receber demais seleções, mas foi negado pela diretoria

No último final de se-
mana, o Goianésia come-
çou sua caminhada na Sé-
rie D com um empate, fora
de casa, diante do Brasi-
liense. Apesar de não ter
conquistado a vitória, o
ponto conquistado longe
de Goiás é valorizado pelos
atletas do Azulão, como o
volante Dudu, autor da as-
sistência para o gol mar-
cado por Renato.

“Sabíamos que seria bas-
tante complicado jogar lá. O
Brasiliense tem uma equipe
forte, que vem jogando jun-
to há muito tempo e está
com ritmo de jogo. Por ser
uma competição bastante
complicada e por ser um
concorrente direto na com-
petição, foi importante so-
mar (um ponto) fora de
casa, mesmo tendo condi-
ções de termos saído ven-
cedores”, disse Dudu.

Ao avaliar sua atuação
individual, Dudu crê ter fei-
to uma partida segura e
equilibrada, mas completa
dizendo que ainda está em
busca de evolução.

“Não só eu, mas todos
buscamos fazer o melhor,
para buscarmos a vitória.

Fizemos uma partida se-
gura e bem equilibrada.
Mas sabemos que preci-
samos estar sempre em
busca de evolução. E eu
creio que vamos crescer
durante a competição”,
analisou o volante.

Sobre o União Rondo-
nópolis, próximo adver-
sário do time do Vale do
São Patrício na quarta di-
visão, Dudu pede muita
concentração e atenção
aos detalhes do duelo,
para que o adversário não
tenha brechas para sur-
preender o Goianésia em
seus domínios.

“Temos que entrar bas-
tante concentrados e aten-
tos aos detalhes, para não
darmos brechas ao adver-
sário. E, por estar jogando
dentro de casa, por mais
que ainda sem o apoio da
nossa torcida, temos que
impor nosso jogo, fazer
aquilo que o professor Ariel
(Mamede) quer de nós, que
é ser uma equipe compacta
e intensa, para chegarmos
no domingo (13) e buscar a
nossa vitória”, finalizou
Dudu. (Breno Modesto, es-
pecial para O Hoje)

Dudu valoriza 
ponto conquistado 
em estreia da D

GOIANÉSIA

Serrinha é liberada para receber
a Seleção durante Copa América

GOIÁS

Felipe Oliveira/EC Bahia

Fim dA linhA para o Tigre

Divulgação Serrinha

Data: 9 de junho de 2021. Horário: 19h. Local: estádio Pituaçu,
em Salvador (Ba). Gol: gilberto (35’/2T) - BaH. Árbitro: Thiago Luis
Scarascati (SP). Assistentes: neuza Ines Back (SP) e Luiz alber-
to andrini nogueira (SP)

TÉCnICa

Bahia: matheus Teixeira; renan
guedes (edson), Conti, Luiz otá-
vio e matheus Bahia; Patrick de
Lucca (Jonas), matheus galde-
zani e Thaciano (Thonny an-
derson); rossi, gilberto (Lucas
araújo) e rodriguinho.
Técnico: Dado Cavalcanti

Vila Nova: georgemy; Pedro
Bambu, Walisson maia, renato
(ricardo Lima) e Willian Formi-
ga; Deivid (Íkaro), Dudu e art-
hur rezende (Breno); Cardoso
(Fernandinho), Pedro Júnior
(Henan) e kelvin. 
Técnico: Wagner Lopes

Bahia 1x0 Vila Nova
t

FICHA

No Estádio
Pituaçu, o
Bahia repetiu 
o 1 a 0 do 
jogo de ida e
eliminou 
o Tigre



COPA DO BRASIL

Uma noite de quarta-feira
(09)com muitas surpresas na
Copa do Brasil e quatro equipes
nordestinas garantidas já na
próxima fase. ABC e Bahia fi-
zeram sua parte no tempo nor-
mal, enquanto CRB e Juazei-
rense nos pênaltis protagoni-
zaram duas grandes elimina-
ções na terceira fase, tirando
Palmeiras e Cruzeiro, respec-
tivamente. Treinador é demi-
tido após queda.

No primeiro jogo desta
quarta-feira, um clássico ca-
rioca qual o Vasco se classifi-
cou ao empatar com o Boa-
vista em 1 a 1. O time cruz-
maltino que havia vencido o
primeiro jogo, saiu atrás do
placar e a partida ia cami-
nhando para os pênaltis, mas
German Cano garantiu a clas-
sificação ainda no tempo re-
gulamentar. O ABC foi a pri-
meira surpresa do dia e pre-
cisava vencer a Chapecoense

por dois gols de diferença se
quisesse se classificar, após
ter perdido o primeiro jogo
por 3 a 1, porém o time poti-
guar virou o resultado e ga-
nhou pelo placar de 3 a 0 e se
garantindo nas oitavas-de-
final da competição.

As duas grandes zebras da
quarta aconteceram nos jogos
das 19 horas. Cruzeiro e Pal-
meiras precisavam apenas de
um simples empate diante de
Juazeirense e CRB, respectiva-
mente. Os dois clubes que ha-
viam vencido o primeiro jogo
por 1 a 0, acabaram sendo der-
rotados pelo mesmo placar a
em ambas partidas, penalida-
des. Rodrigo Calaçaex-Goiás
garantiu que os baianos clas-
sificassem em cima dos minei-
ros, enquanto os alagoanos ti-
raram os paulistas após quatro
erros dos palmeirenses.Após a
eliminação cruzeirense, o téc-
nico Felipe Conceição foi de-

mitido do comando do clube
celeste. Na outra partida do
mesmo horário, o Athletico Pa-
ranaense venceu o Avaí tam-
bém pelo simples placar de 1 a
0, com gol de Vitinho e passou
para as oitavas.

O RB Bragantino tentou e
quase conseguiu a classifica-
ção. O Fluminense que havia
vencido o primeiro jogo por 2
a 0, ainda saiu na frente do pla-
car com gol de falta de Nenê,
mas Hurtado de cabeça e no fi-
nal do jogo virou a partida, po-
rém o resultado não bastou
para os paulistas passarem de
fase. No último jogo da quarta-
feira, partida decidida nas pe-
nalidades entre Criciúma e
América. Depois do 2 a 2 no
tempo normal, o goleiro Luiz
Gustavo brilhou nos pênaltis,
defendendo três penalidades e
colocando os catarinenses nas
oitavas-de-final. (Victor Pi-
menta, especial para O Hoje)
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Felipe Conceição deixa comando celeste após eliminação 

Reprodução Cruzeiro

Felipe André

Assim como aconteceu em
2020, o Atlético Goianiense se
classificou para as oitavas de
final da Copa do Brasil. O ru-
bro-negro, que havia vencido
na semana passada por 2 a 0,
segurou um empate sem gols
contra o Corinthians e avan-
çou de fase. O duelo aconteceu
na noite de ontem, no estádio
Antônio Accioly. Os goianos
agora aguardam o sorteio da
CBF para conhecer o próximo
adversário. Na competição, o
clube já soma R$ 6,46 milhões
de premiação.

“Tivemos algumas oportu-
nidades de contra-ataque, de fi-
nalizar e não conseguimos, po-
deríamos ter feito isso melhor.
Queria dar méritos ao Corint-
hians, e ao trabalho do Sylvi-
nho, que está começando e me
parece que o time está evo-
luindo. Muitas transições não
aconteceram pois o perde e
pressiona deles foram agressi-
vos, em um jogo difícil, elimi-
natório e onde tínhamos a van-
tagem do jogo de ida. Chegou
em um momento que fizemos
a opção de atuar mais protegi-
do e sofrer menos”, analisou
Eduardo Barroca.

Precisando da vitória, o
Corinthians aplicou cinco al-
terações no time titular que foi
derrotado na partida de ida,

na última semana. Apesar de
precisar de ao menos dois
gols para levar aos pênaltis, o
time paulista não teve grandes
oportunidades na primeira
etapa, após dois minutos ini-
ciais de muita pressão, apenas
Gustavo Mosquito finalizou
de fora da área e preocupou a
defesa atleticana. 

No lado do Atlético Goia-
niense, os 45 minutos iniciais
reservaram poucas emoções
quando o assunto foi futebol.
Com a vantagem no placar, o
rubro-negro adotou uma pos-
tura mais defensiva e deu es-
paço para o Corinthians, mas
não conseguiu a transição rá-
pida e com isso Cássio não tra-
balhou. O destaque, para o
lado negativo, ficou pelo susto
de Igor Cariús. O lateral chocou
de cabeça com Luan, precisou
deixar o estádio de ambulância
e foi encaminhado ao Hospital
Neurológico de Goiânia.

Nos últimos 45 minutos

da decisão, as equipes vol-
taram mais ofensivas. O Co-
rinthians rapidamente as-
sustou após jogada traba-
lhada que resultou na cabe-
çada de Roni para fora. O
Atlético-GO respondeu após
trabalho individual de Zé
Roberto, que passou por dois
marcadores e encontrou
Dudu livre do outro lado, o
lateral dominou e bateu cru-
zado, mas parou na defesa
de Cássio. Na sequência, Gus-
tavo Mosquito apareceu cara
a cara com Fernando Mi-
guel, e o goleiro atleticano
defendeu com o ombro.

Conforme os minutos se
passavam, a tensão aumenta-
va em campo. O Corinthians
com a necessidade do resulta-
do deixava espaços e tinha di-
ficuldades no setor ofensivo,
enquanto o Atlético-GO sem
conseguir aproveitar os con-
tra-ataques, sofreu com o des-
gaste físico. O jogo truncado

permaneceu no meio-campo,
nenhuma rede foi balançada e
a equipe goiana avançou de
fase no placar agregado.

A CBF (Confederação Bra-
sileira de Futebol) fará o sor-
teio das oitavas de final da
Copa do Brasil 2021 em sua
sede, no Rio de Janeiro. Não
existirão potes: todos podem

se enfrentar, diferentemente
do que aconteceu na terceira
fase, quando os times eram di-
vididos em dois grupos. Os
duelos da próxima fase estão
previstos para acontecer nos
dias 28, 29 e 30 de junho. Já os
duelos de volta ocorrem nos
dias 4, 5 e 6 de agosto. (Espe-
cial para O Hoje)

Atlético Goianiense,
que havia vencido o
primeiro jogo, segu-
ra empate sem gols
contra o Corinthians
e avança para as oi-
tavas de final da
Copa do Brasil

clAssiFicAção confirmada em casa

Arthur Gomes, que voltou após um mês lesionado, sendo marcado por Bruno Méndez no Antônio Accioly

Afonso Cardoso

Cruzeiro é eliminado nas
penalidades e demite treinador

Após vencer na noite da
última terça-feira (8) o Pa-
raguai pelas Eliminatórias
da Copa, o treinador Tite
convocou a Seleção Brasi-
leira para a Copa América.
Com seis vitórias consecu-
tivas na outra competição,
o Brasil chega como o atual
campeão do novo torneio
que começa neste domingo
(13) e que será disputado
em solo brasileiro, nas ci-
dades de: Goiânia (GO), Rio
de Janeiro (RJ), Brasília (DF)
e Cuiabá (MT).

Da base da última con-
vocação, Tite só não levou
Rodrigo Caio para a dis-
puta da Copa América. O
zagueiro Lucas Veríssimo,
que foi cortado por conta
de uma lesão, também fi-
cou de fora. O treinador
poderia levar 28 nomes,
mas optou por apenas 24,
já que são 23 relaciona-
dos por jogo e ele então
precisaria fazer mais cor-
tes antes de cada duelo. O

Brasil estreia na Copa
América no próximo do-
mingo, contra a Venezuela,
às 18h, em Brasília. No
mesmo dia, às 21h, Co-
lômbia e Equador duelam
em Cuiabá no segundo
jogo do grupo B, que ainda
tem o Peru, que folga na
primeira rodada.

Os jogadores se apre-
sentam de volta à Seleção
Brasileira para a Copa Amé-
rica na próxima sexta-feira
(11), em São Paulo. Entre os
convocados, dois jogado-
res não estão 100%, o pri-
meiro é Thiago Silva que se
recupera de uma lesão e
deve voltar nos próximos
dias, já o segundo é de Ga-
briel Barbosa, o atacante se
queixou de dores muscu-
lares na perna direita e foi
submetido a uma ultrasso-
nografia que apontou um
pequeno edema. Como a
lesão é leve, o jogador não
foi cortado. (Felipe André,
especial para O Hoje)

Após vitórias, Tite
anuncia convocação
para a Copa América

SELEÇÃO BRASILEIRA

ConvoCados para a Copa amériCa

Goleiros
Alisson (liverpool), 

Éderson (MAnchester city) 
Weverton (pAlMeirAs)

lAterAis
ÉMerson royAl (BArcelonA)

dAnilo (Juventus)
Alex sAndro (Juventus)

renAn lodi (AtlÉtico de MAdrid)

ZAGueiros
Éder Militão (reAl MAdrid)
Felipe (AtlÉtico de MAdrid)

MArquinhos (psG)
thiAGo silvA (chelseA)

MeiAs
cAseMiro (reAl MAdrid)

douGlAs luiZ (Aston villA)
everton riBeiro (FlAMenGo)

FABinho (liverpool)
Fred (MAnchester united)

lucAs pAquetá (lyon)

AtAcAntes
everton ceBolinhA (BenFicA)
roBerto FirMino (liverpool)
GABriel BArBosA (FlAMenGo)

GABriel Jesus (MAnchester city)
neyMAr (psG)

richArlison (everton)
vini Jr (reAl MAdrid)

Data: 9 de junho, 2021; Horário: 21h30 (de Brasília); Local: está-
dio antônio accioly, em goiânia-go; Árbitro: Caio max augusto Viei-
ra (rn); Assistentes: Jean marcio dos Santos (rn) e Lorival Candi-
do das Flores (rn)

TÉCnICa

Atlético-GO: Fernando miguel;
Dudu, nathan, Éder e Igor Ca-
riús (arthur gomes) (arnaldo);
Willian maranhão, marlon Frei-
tas e João Paulo (oliveira); ro-
nald (Pablo Dyego), natanael e
Zé roberto (Lucão). 
Técnico: eduardo Barroca

Corinthians: Cássio; Bruno
méndez, João Victor (Léo natel),
gil e Lucas Piton; gabriel (ad-
son), Cantillo e roni; araos (ma-
teus Vital), gustavo Silva (ra-
miro) e Luan (Jô). 

Técnico: Sylvinho

Atlético-GO 0x0 Corinthians 
(ida 2×0)

t
FICHA
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João Paulo Alexandre

Após quase três meses de
implantação do sistema de em-
barque prioritário, 20.230 pas-
sageiros não podem usar o
transporte coletivo nos horá-
rios de pico, por não atende-
rem os critérios de atendi-
mento a passageiros que
atuam em serviços considera-
dos como essenciais e terem as
suas solicitações negadas. De
acordo com a Rede Metropoli-
tana de Transporte Coletivo
(RMTC), até o momento,
118.353 pessoas podem em-
barcar nos ônibus e terminais
no horário de maior quanti-
dade de passageiros. A medida
foi tomada como uma forma
de prevenir a disseminação
do novo coronavírus dentro do
transporte coletivo.

O sistema de embarque
prioritário no transporte co-
letivo foi implantado no últi-
mo dia 23 de março e consis-
te em um modelo onde apenas
trabalhadores de atividades ti-
das como essenciais podem
usar os terminais e ônibus
em horário de pico, que vai
das 5h45 às 7h15 e entre
16h45 às 18h15. Para isso, foi
considerado a realização de
um cadastro no site da RMTC.

O cadastro consiste em in-
formar o CPF, a área de ativi-
dade exercida no trabalho e
anexar uma foto de um docu-
mento que comprove a ativi-
dade informada. Caso não
possua esse documento, a saí-
da é fazer uma justificativa no
próprio site. De acordo com a
RMTC, o cadastro deve ser
realizado uma hora antes de
realizar o embarque para ga-
rantir a liberação dos valida-
dores eletrônicos, tanto nos
ônibus quanto nos terminais.

Não houve mudança nos car-
tões de sitpass.

O decreto municipal vi-
gente à época colocava como
atividades essenciais farmá-
cias, trabalhadores de hospitais
e similares, clínicas de vaci-
nação, laboratórios de análises
clínicas e estabelecimentos de
saúde, cemitérios e serviços
funerários, distribuidores e
revendedores de gás e postos
de combustíveis, supermerca-
dos e congêneres, não se in-
cluindo lojas de conveniência,
estabelecimentos que atuem
na venda de produtos agrope-
cuários, agências bancárias e
casas lotéricas,  serviços de
call center restritos às áreas de
segurança, alimentação, saúde
e de utilidade pública, ativi-
dades de informação e comu-
nicação, fornecedores de bens
ou de serviços essenciais à
saúde, à higiene e à alimenta-
ção. Porém, essa situação mu-
dou já que serviços tidos como
não essenciais estão funcio-
nando normalmente.

Nos horários de pico que
ocorrem de manhã e de tarde,
o acesso de passageiros nos
ônibus, terminais e estações é
controlado através de um blo-
queio eletrônico temporário
de 90 minutos. Caso o traba-
lhador não faça parte de uma
das categorias listadas terá a
carteirinha bloqueada na en-
trada dos terminais.

Quem não for desses seg-
mentos, tem que esperar pas-
sar o horário de pico para po-
der embarcar no terminal.
Mesmo com tudo isso, os ôni-
bus continuam lotados e o re-
flexo disso foi uma pesquisa
encomendada pela própria
RMTC, onde traz que 52,6%
dos passageiros do trans-
porte público são de serviços
não essenciais, em Goiânia.
Já em Aparecida, o índice
sobe para 54,9%.

A implantação desse sis-
tema foi elogiada até por es-
pecialistas críticos ao trans-
porte coletivo, como Marcos
Rothen. “O sistema de bilhe-

tagem de Goiânia é o mais
moderno que existe. Ele per-
mite a identificação dos usuá-
rios através da identificação
visual que facilita o controle
da gratuidade. Permite a di-
ferença de tarifa por hora,
cobrança por trecho. A inte-
gração fora dos terminais
com o pagamento de apenas
uma passagem. O que foi fei-
to em Goiânia foi uma parte
do que ele permite.”

Burlar
Diante dessa situação, não

é difícil encontrar passageiros
tentando burlar a fiscaliza-
ção. Nos horários de pico, os
passageiros que não se encai-
xam nos serviços se arriscam
entrando por vias irregulares
nos terminais. O perigo é ta-
manho que alguns passam em
frente ao ônibus já em curso.
A Companhia Metropolitana
de Transportes Coletivos re-
conhece o problema e alega
que isso acaba atrapalhando a
efetividade da medida tomada

contra a Covid-19.
Um grande exemplo disso é

o Terminal Praça A. que fica no
Setor Campinas, na confluência
entre as avenidas Anhanguera
e Independência. Muitos utili-
zam a plataforma do Eixo
Anhanguera para acessar a es-
tação. Eles se arriscaram su-
bindo a plataforma - que tem
cerca de um metro - e saltam
uma grade de ferro. Trabalha-
dores ambulantes na região
afirmam que eles fazem isso
para não ficarem esperando o
tempo proposto.

A situação, segundo popu-
lares, se tornou recorrente
nos últimos meses. São ho-
mens e mulheres de diferentes
idades e que nem os diversos
fiscais que ficam no local fa-
zem a contenção dessas pes-
soas. A CMTC informou que
trabalha em parceria com a
Polícia Militar (PM) para au-
xiliar na fiscalização, mas nem
isso inibiu que os passageiros
continuassem fazendo tal ar-
timanha diante do horário.

Marcos Rothen explica que
essas falhas ocorrem pois fo-
ram tomadas como medidas
emergenciais e, agora, leva a
problemas. “Foi um sistema
emergencial funcionando e
atendendo a necessidade da-
quele período, mas como vem
perdurando, tem se transfor-
mado em problemas para
muitos passageiros, que bus-
cam alternativas para se li-
vrarem disso. Cansei de ver al-
guns não passando pela role-
ta. Foi uma medida muito boa
por algum momento, mas ago-
ra está sendo impraticável.
As pessoas têm suas rotinas,
outra coisa que não aconteceu
foi a colocação de mais ônibus
após esse horário de embar-
que prioritário.

Pelo menos 40% dos pontos
de embarque e desembarque
do transporte público de Goiâ-
nia continuam com infraes-
trutura comprometida, sem
cobertura e oferecendo risco
aos usuários, expostos a sol e
chuva. Isso, mesmo depois de
6 anos de uma reportagem
feita pelo O Hoje em 2015.
Este percentual corresponde a
1.222 abrigos em 2015, num to-
tal de 3.431 existentes na Ca-
pital. A reportagem do jornal
O Hoje também constatou fal-
ta de calçadas em diversos lo-

cais, tendo o espaço ocupado
por ambulantes e até mesmo
tomados por mato.

A situação, aparentemente,
deve se manter por muito
tempo, já que a Companhia
Metropolitana de Transpor-
tes Coletivos (CMTC) infor-
mou, por meio de nota, que,
desde 2015, apenas 57 abrigos
foram instalados. Ou seja, isso
em 6 anos, o que daria uma
média de menos de 10 abrigos
por ano. Logo, para conse-
guir cobrir todos os pontos se-
guindo este ritmo, a empresa

precisaria de, no mínimo, 122
anos. Isso apenas na Capital.

Em relação aos abrigos du-
plos, encontrados na T-7, no
Setor Bueno, a CMTC infor-
mou que os abrigos do corre-
dor foram, em parte, entre-
gues no final do ano passado
e que a obra desse corredor
preferencial da Avenida T-7
não está concluída. “Com a
coordenação da CMTC e Sein-
fra os mobiliários antigos es-
tão sendo removidos e realo-
cados em outros locais de
Goiânia. Esses equipamentos

novos foram adquiridos pela
construtora responsável e em
contrato constam todos os
procedimentos com o plane-
jamento técnico sendo resol-
vido de forma gradativa”,
completa a nota.

A CMTC reforçou ainda,
que a contribuição da popu-
lação para mapear abrigos
danificados é muito impor-
tante e esse contato é feito
pela Ouvidoria (0800 646
1851) ou por lideranças de
bairros que trazem vivências
de comunidades com relação

ao serviço. “Somamos mais
de seis mil pontos de embar-
que e desembarque em toda
a rede de transportes e nos 18
municípios integrados. A ins-
talação do equipamento se-
gue critérios técnicos como o
tamanho da calçada, há me-
tragem específica para rece-
ber o abrigo, e também para
pontos que são marcados so-
mente para o desembarque
de passageiros que seguem
viagem a pé após descer do
ônibus.”, diz o informe. (Es-
pecial para O Hoje)

Quantitativo teve solicitações negadas para embarcarem nos ônibus de maneira prioritária

Goiânia ganhou apenas 57 abrigos em 6 anos

Até o momento, 118.353 pessoas podem embarcar nos ônibus e terminais no horário de maior quantidade de passageiros

Quem não for de serviço essencial tem que esperar o horário de pico para embarcar 

Embarque prioritário 
‘barra’ 20 mil passageiros

Fotos: Jota Eurípedes
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Maiara Dal Bosco

Durante a pandemia de Covid-19, uma em cada quatro
mulheres acima de 16 anos afirma ter sofrido algum tipo
de violência no último ano. É o que apontou a pesquisa en-
comendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública
(FBSP) e divulgada nesta semana. Isso significa que cerca
de 17 milhões (24,4%) de mulheres no Brasil sofreram vio-
lência física, psicológica ou sexual em 2020. Em Goiânia,
segundo Boletim Epidemiológico de Violências Contra a Mu-
lheres e Feminicídio, publicado pela Prefeitura de Goiânia,
somente na Capital foram 1.038 registros em 2020, sendo
que destes, 84% das violências contra a mulher ocorreu em
ambiente residencial.

Em Goiânia, o Boletim Epidemiológico demonstrou
ainda a repetição de 31,3%, ou seja, quando a violên-
cia acontece de forma frequente. Além disso, o levan-
tamento apontou que as violências mais praticadas con-
tra as mulheres na Capital foram a física (53%), segui-
da pela sexual (26,9%), sendo que em 20% das vezes o
autor foi o parceiro.

De acordo com a ativista feminina e psicóloga Carla Go-
mes, vários aspectos estão relacionados ao aumento da vio-
lência doméstica na pandemia. “Com o distanciamento so-
cial, houve o aumento do tempo de convívio entre as mu-
lheres vitimizadas e os seus agressores. Isso, entre outros
fatores, acaba dificultando a denúncia e prolongando o ci-
clo de violência, além de afastar essas mulheres de suas re-
des de apoio, que normalmente as ajudariam a sair da si-
tuação de violência e prosseguir com a denúncia ou até
mesmo as ajudariam a compreender que há uma situação
de abuso e violência”, explica.

Segundo Carla, dados como o fato de mulheres terem
perdido o emprego ou terem tido uma redução na ren-
da significativa também auxiliam a entender o cresci-
mento da violência doméstica. “Isso acaba colocando as
mulheres em uma situação de vulnerabilidade, devido
à dependência financeira em relação ao agressor. Teve
ainda, o aumento considerável do consumo de bebidas
alcoólicas, substância que tem muita relação com os es-
ses casos”, destaca a ativista feminina.

Alerta
Analisando a conjuntura de uma forma mais ampla, a

psicóloga alerta que esse aumento se torna ainda mais alar-
mante porque percebe-se que, por mais que os dados es-
tejam assustadores, os casos de violência ainda estão mui-
to subnotificados. “Existem vários tipos de violência que
ainda são poucos discutidos, como a patrimonial e psico-
lógica, que também estão enquadradas na Lei Maria da Pe-
nha e que as mulheres poderiam fazer denúncia desse tipo
de crime, mas acabam não denunciando por sequer re-
conhecer aquilo como violência”, afirma Carla.

Segundo ela, essa subnotificação também é reflexo de
uma cultura que naturaliza até mesmo as violências mais
significativas no contexto doméstico. “É importante des-
mistificar a ideia de que a violência doméstica só aconte-
ce entre parceiros, apesar de ser a configuração mais típica.
Também há muitos casos de agressões vindo de genitores
e de irmãos, ou mães para com filhas, por exemplo”, des-
taca. “As mulheres são as que mais estão sentindo os efei-
tos da pandemia de uma forma geral, especialmente mu-
lheres pretas e pobres. Estamos mais sobrecarregadas,
adoecendo mais, com perda significativa de renda, sendo
mais agredidas, e morrendo mais”, pontua.

Orientação
A advogada especialista em Direitos das Mulheres,

Ana Carolina Fleury, explica que nos casos de violência, mui-
tas das mulheres estão presas junto aos seus agressores, o
que torna a questão ainda mais delicada, já que por isso,
muitas delas não sabem como proceder para denunciar o
agressor. “Em caso de violência doméstica, as denúncias po-
dem ser realizadas nas unidades de Delegacia Especializada
no Atendimento à Mulher (DEAM). Na Capital, há duas des-
tas delegacias, e em Aparecida de Goiânia, outra”, afirma
Ana Carolina, Sócia no primeiro escritório especializado na
defesa exclusiva de mulheres, o Fleury Advocacia para Mu-
lheres. (Especial para O Hoje)

Somente na Capital foram 1.038 registros em 2020

O Governo Estadual, por
meio da Organização das Vo-
luntárias de Goiás (OVG) e do
Gabinete de Políticas Sociais
(GPS), começou a distribui-
ção de 40 mil cobertores no-
vos para os municípios. A
ação beneficia pessoas em si-
tuação de vulnerabilidade so-
cial, principalmente crianças
e idosos, de todas as cidades
goianas. As peças são da Cam-
panha Aquecendo Vidas 2021,
fruto de um investimento do
Governo Estadual de mais de
R$ 1,3 milhão.

Por conta da pandemia do
novo coronavírus, a entrega
dos cobertores para os muni-

cípios é feita na capital, no Gi-
násio Goiânia Arena. Para
evitar aglomerações, as reti-
radas ocorrem de forma or-
ganizada e com agendamen-
to prévio. Até agora, já foram
entregues mais de 10 mil co-
bertores para 89 municípios
do Estado. A previsão é de que
todos os 246 municípios goia-
nos recebam a doação até o
dia 30 de junho.

A OVG e o GPS também já
entregaram 1.026 cobertores
novos para pessoas em situa-
ção de rua e refugiados ve-
nezuelanos, em Goiânia, além
de moradores de comunida-
des Kalunga dos municípios

de Cavalcante e Monte Alegre
de Goiás, na região Norte de
Goiás. Nos últimos três anos,
o Governo de Goiás empregou
R$ 3,7 milhões na compra de
130 mil novos cobertores.

Madrinha da Campanha
Aquecendo Vidas, a presi-
dente de honra da OVG e coor-
denadora do GPS, Gracinha
Caiado, reforça que a inicia-
tiva segue recomendação do
governador Ronaldo Caiado,
que tem dado exemplo de ra-
pidez e firmeza na formula-
ção de políticas públicas que
abrangem a população em
extrema situação de vulnera-
bilidade social, em Goiás.

Estado começa distribuir 
40 mil cobertores aos municípios

Uma a cada
quatro brasileiras
sofreu algum tipo
de violência 

tRÁPIDAS

STJ mantém condenações de
policiais pelo massacre de Carandiru

O ministro do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), Joel Ilan Paciornik, acolheu recursos do
Ministério Público de São Paulo e restabele-
ceu uma série de condenações do tribunal do
júri contra policiais que participaram da ope-
ração que visava conter uma rebelião de de-
tentos no antigo Complexo Penitenciário do
Carandiru, em 1992, e resultou na morte de
111 detentos. Na decisão monocrática, o mi-
nistro – que é o relator do caso no STJ – en-
tendeu que, ao contrário das conclusões do
Tribunal de Justiça de São Paulo, o veredito
do júri não contrariou o conjunto de provas
produzido no processo, de forma que não ha-
veria motivos para a anulação do julga-
mento popular por essa razão. Paciornik tam-
bém negou recursos das defesas que pediam
a extensão, para alguns policiais, de absol-
vições concedidas pela Justiça de São Paulo.
Nesse caso, o relator concluiu que, além de

as circunstâncias dos autos serem diferentes
para cada réu, não é possível confirmar
quais elementos foram considerados pelo
conselho de sentença para absolver alguns e
condenar outros, já que o veredito reflete a
íntima convicção dos jurados. Os policiais fo-
ram condenados pelo júri pela prática de ho-
micídios qualificados , com penas que che-
garam a superar 600 anos de reclusão. En-
tretanto, o TJSP determinou novos julga-
mentos pelo júri por entender, entre outros
fundamentos, que os vereditos foram con-
trários às provas. Segundo o relator, a ju-
risprudência do STJ prevê que, nas hipóte-
ses de homicídio cometido em concurso de
pessoas, nos termos do artigo 29 do Código
Penal, a formulação de quesito genérico pelo
juízo é permitida quando a participação do
réu no crime não está precisamente deli-
neada na denúncia e na pronúncia.

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

Jurídica

O Projeto de Lei 1635/21
obriga as instituições de
pagamento a informar, nas
faturas emitidas, dados de-
talhados para a identifica-
ção, pelo consumidor, do
recebedor do pagamento.
Pelo texto, essas informa-
ções deverão incluir o
nome fantasia do recebe-

dor (nome popular), a ra-
zão social (nome de regis-
tro), o número no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurí-
dicas (CNPJ), o endereço, o
telefone e o e-mail, se hou-
ver. O texto acrescenta um
artigo à Lei 12.865/13, que
dispõe sobre os arranjos
de pagamento.

Mais segurança contra golpes

Sem as artimanhas 
da “pejotização”

A Terceira Turma do TST
rejeitou agravo de instru-
mento de uma empresa de
televisão contra decisão que
declarou a nulidade da con-
tratação de um apresenta-
dor de telejornal como pes-
soa jurídica (pejotização).
Ele já havia sido contratado
com carteira assinada por
três anos. O relator do agra-
vo de instrumento da emis-

sora, ministro Agra Bel-
monte, ficou comprovada a
prestação de serviços como
empregado em período an-
terior à contratação como
pessoa jurídica e a presta-
ção de serviços sem altera-
ção no panorama laboral,
inclusive com subordina-
ção jurídica, há a presunção
de continuidade do vínculo
empregatício.

2 Menos mal – Segundo o
Datafolha, a reprovação a
Jair Bolsonaro é maior dentre
a classe dos advogados.

2 Sistema de Gerencia-
mento de Armas - Superior
Tribunal Militar condena te-
nente do Exército que alte-
rou dados do sistema Sigma
para beneficiar empresas de
armamentos.

2 TJ/SP – Mantido júri que
condenou mulher que ateou
fogo no companheiro.

A Resolução nº 345 do
CNJ prevê a implementação
de todos os atos judiciais
do formato 100% Digital. Com
isso, todos os atos serão
praticados no meio virtual,
como audiências por video-
conferência e, caso requisi-
tado, também o contato en-
tre magistrado e advogado.
Representantes da presi-
dência do TJGO se reuniram
com representantes da OAB-
GO com o objetivo de ampliar
a publicidade do projeto en-
tre a advocacia goiana.

TJGO e OAB
debatem sobre
implementação
do Projeto 
100% digital

Os erros do passado não
correspondem à vida presente

A Segunda Turma do Su-
perior Tribunal de Justiça
(STJ) acolheu recurso espe-
cial de um candidato re-
provado na fase de investi-
gação social em concurso da
Polícia Militar do Distrito Fe-
deral (PMDF) por ter admi-
tido o uso de drogas oito
anos antes do certame. "Im-
pedir que o recorrente pros-
siga no certame público
para ingresso nas fileiras
da Polícia Militar do Distri-
to Federal, além de revelar
uma postura contraditória
da própria administração
pública – que reputa como
inidôneo um candidato que

já é integrante dos quadros
do serviço público distrital
–, acaba por lhe aplicar uma
sanção de caráter perpé-
tuo, dado o grande lastro
temporal entre o fato tido
como desabonador e o mo-
mento da investigação so-
cial", afirmou o relator do
recurso, ministro Og Fer-
nandes. Ao restabelecer a
sentença, o magistrado ain-
da ressaltou o parecer do
Ministério Público Federal
no sentido de que a investi-
gação social ou de vida pre-
gressa não pode se tornar
um instrumento de penali-
zação perpétua.
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Daniell Alves

Após o preço dos combus-
tíveis subir novamente, o Pro-
con Goiás e a Delegacia Esta-
dual de Repressão a Crimes
contra o Consumidor (Decon)
começaram ontem (9) uma fis-
calização conjunta nos postos
de combustíveis de Goiânia.
Desta vez, o objetivo será veri-
ficar o motivo de um novo au-
mento nos preços da gasolina
– que chegou à casa de R$ 6,27
– e do etanol – comercializado
por até R$ 4,87 o litro – e se há
prática abusiva no repasse des-
ses preços ao consumidor.

De acordo com a pasta, a
estratégia adotada será dife-
rente. Pela primeira vez, além
da Gerência de Fiscalização,
uma equipe da Gerência de
Pesquisa e Cálculo do Procon
Goiás participa in loco das
visitas e solicitará a docu-
mentação fiscal. O posto po-
derá ser autuado imediata-
mente, caso seja constatada
prática de preço abusivo.

Como feito rotineiramente,
serão realizados os testes de
quantidade e de qualidade, a
fim de verificar se o consumi-
dor está sendo lesado nas
bombas, além do cumpri-
mento da legislação por parte
dos empresários. Também
será fiscalizado o cumpri-
mento do Decreto Federal
10.634, que trata da divulgação
dos preços. A Policia Civil, por
meio da Decon, irá analisar
eventual prática do crime de
propaganda enganosa e outras
condutas ilícitas envolvendo
as relações de consumo.

Notificação das
distribuidoras

O Procon informa que a
fiscalização também será rea-

lizada em outra frente, tendo
como alvo a notificação das
distribuidoras localizadas no
município de Senador Cane-
do.  Num prazo de 10 dias
úteis, elas deverão apresentar
as notas fiscais de compra e
venda dos combustíveis cor-
respondentes à primeira se-
mana de cada mês, desde o
início do ano de 2021.

“A documentação será cru-
zada com aquela fornecida pe-
los postos em ocasiões ante-
riores. A ação se justifica uma
vez que, de acordo com o Sin-
diposto, os donos de postos es-
tão repassando o aumento pra-
ticado pelas distribuidoras.
Isso, porque o valor do com-
bustível está diretamente liga-
do ao preço do barril do pe-
tróleo, estando sujeito às va-
riações do mercado interna-
cional”, explica em nota.

Segundo o superintenden-
te do órgão, Alex Augusto Vaz
Rodrigues, ao implementar
essa mudança, a intenção é

garantir celeridade ao pro-
cesso de análise da docu-
mentação e apuração dos va-
lores praticados. “Caso seja
feita a constatação de preço
abusivo, o posto será autuado

pelos fiscais. Estamos seguin-
do uma determinação do Go-
verno de Goiás, que é contra
qualquer tipo de abuso, ainda
mais durante a pandemia,
que tem fragilizado os con-
sumidores”, afirma.

Monitoramento 
de preços

Vale destacar que os preços
dos combustíveis na Capital
são monitorados periodica-
mente pelo Procon Goiás. Sem-
pre que há indício de abusivi-
dade na análise preliminar, é
instaurado o Processo Admi-
nistrativo de Investigação Pre-
liminar (PAIP), logo após a no-
tificação da empresa.

Segundo o Procon, caso
ela não apresente a docu-
mentação solicitada, pode res-
ponder por desobediência. Já
quando ocorre a constatação
do preço abusivo, a empresa
é autuada e pode pagar uma
multa de até R$ 10,2 milhões.
O valor depende do porte eco-

nômico e faturamento.

Preços nas alturas
Para o Sindicato do Co-

mércio Varejista de Derivados
de Petróleo do Estado (Sindi-
posto-GO), os preços refletem
altas constantes do álcool ani-
dro, componente utilizado na
mistura da gasolina, com litro
a R$ 3,39 na usina.

O aumento já tinha sido re-
gistrado no etanol hidratado na
última semana e os preços nas
bombas também subiram. Já
nesta semana houve outro rea-
juste - o que gerou novo au-
mento. O presidente do Sindi-
posto, Marcio Andrade, desta-
ca atipicidade do preço do eta-
nol. Ele explica que nessa épo-
ca de safra é esperado queda
nos valores, mas neste ano não
ocorreu. A justificativa apon-
tada pelos produtores é de au-
mento do custo da produção no
campo e atraso na safra devido
a falta de chuvas. (Especial
para O Hoje)

O litro da gasolina
chegou a R$ 6,27
em alguns postos
da Capital

O posto poderá ser autuado imediatamente, caso seja constatada prática de preço abusivo no local

Fiscais procuram 
por aumentos abusivos

Postos com preços

abusivos serão

autuados de forma

imediata

Fora disso, pode ocorrer
improbidade administrativa
para mandatários públicos.

Publicidade 

legal 

Depto comercial: (062) 3095-8700

e-mail: comercial1@ohoje.com.br

Somente os Diários Oficiais têm validade para comprovantes digitais.
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O presidente dos Esta-
dos Unidos (EUA), Joe Bi-
den, segue para o Reino
Unido em sua primeira
viagem ao exterior desde
que tomou posse, uma
missão de oito dias para
ampliar os laços tensiona-
dos durante a era Trump e
reformular as relações
com a Rússia.

A viagem representa
um teste da capacidade do
presidente democrata para
administrar e consertar re-
lacionamentos com gran-
des aliados, que se desen-
cantaram com as tarifas
comerciais do então presi-
dente Donald Trump e seu
afastamento de tratados
internacionais.

"Será que as alianças e
instituições democráticas
que moldaram tanto o úl-
timo século provarão sua
capacidade contra amea-
ças e adversários dos tem-
pos modernos? Acredito
que a resposta é sim. E
nesta semana, na Europa,
temos a chance de prová-
lo", disse Biden em um ar-
tigo de opinião publicado
no jornal Washington Post.

O encontro com o presi-
dente russo, Vladimir Putin,
em 16 de junho em Genebra,
será o ápice da viagem, uma
oportunidade de tratar dire-
tamente das preocupações
dos EUA com ataques ciber-
néticos que partem da Rússia,
da agressão de Moscou con-
tra a Ucrânia e de uma série
de outros assuntos.

Biden fará sua primeira
parada no vilarejo litorâ-
neo de St. Ives, na inglesa
Cornualha, para participar
da cúpula do G7. A reunião
deverá ter como focos a di-
plomacia da vacina, o co-
mércio, clima e uma inicia-
tiva para reconstruir a in-
fraestrutura do mundo em
desenvolvimento. Autori-
dades dos EUA veem esses
esforços como uma manei-
ra de se contrapor à in-
fluência crescente da China.

Biden pode ser pressio-
nado a fazer mais para
compartilhar suprimentos
norte-americanos de vaci-
nas com outros países, após
uma promessa inicial de
20 milhões de doses anun-
ciada na semana passada.

Sua defesa de um im-
posto global mínimo a mul-
tinacionais enfrenta oposi-
ção nos EUA. Antes da cú-
pula, ministros da Finanças
do G7 concordaram em
buscar uma taxa de impos-
to global mínimo de pelo
menos 15% e em permitir
que países com economia
de mercado cobrem até
20% dos lucros excedentes
- acima de uma margem
de 10% - gerados por cerca
de 100 empresas grandes e
altamente lucrativas.

Os republicanos rejei-
taram o plano nesta se-
mana, o que pode compli-
car a capacidade norte-
americana de implantar
um acordo global mais
abrangente. (ABr)

Biden embarca em viagem
de oito dias à Europa

VIAGEM AO EXTERIOR

A Pfizer anunciou que vai
começar a testar sua vacina
contra a covid-19 em um gru-
po maior de crianças com me-
nos de 12 anos, após selecionar
uma dose menor da vacina
em um estágio mais inicial do
estudo. A pesquisa vai envolver
até 4.500 crianças em mais de
90 clínicas nos Estados Uni-
dos, na Finlândia, Polônia e
Espanha, segundo a empresa.

Considerando segurança,
tolerância e a resposta imuno-
lógica gerada por 144 crianças
em um estudo de fase 1 da va-
cina de duas doses, a Pfizer dis-
se que irá testar uma dose de
10 microgramas em crianças
com idades entre 5 e 11 anos, e
de 3 microgramas para o gru-
po etário entre 6 meses e 5 anos
de idade. 

Um porta-voz da Pfizer afir-
mou que a farmacêutica espe-
ra os dados para o grupo entre
5 e 11 anos em setembro e
que provavelmente solicitará
às agências reguladoras a au-
torização para uso emergencial
no mesmo mês. Os dados para
crianças entre 2 e 5 anos de ida-
de podem chegar logo depois,
disse.  A Pfizer espera ter os da-
dos para o grupo entre 6 meses
e 2 anos entre outubro e no-
vembro. 

A vacina - desenvolvida em

parceria com a empresa alemã
BioNTech - foi autorizada para
uso em crianças com 12 anos
ou mais na Europa, nos Estados
Unidos e no Canadá. Elas re-
cebem a mesma dose que os
adultos: 30 microgramas. 

Quase 7 milhões de adoles-
centes receberam ao menos a
primeira dose da vacina nos Es-
tados Unidos, de acordo com o
Centro para Controle e Pre-
venção de Doenças do país.

Moderna
A Agência Europeia do Me-

dicamento (EMA) começou a

avaliar a possível adminis-
tração da vacina da Moderna
para a covid-19 em crianças e
jovens entre os 12 e os 17
anos, como já acontece com a
da PfizerBioNtech.

Segundo comunicado da
EMA, o Comitê dos Medica-
mentos para Uso Humano vai
avançar com uma avaliação
acelerada dos dados apresen-
tados pela farmacêutica, in-
cluindo os resultados de um
grande estudo clínico em cur-
so, envolvendo adolescentes
dos 12 aos 17 anos de idade, na
União Europeia (UE).

O estudo foi feito em con-
formidade com o plano de in-
vestigação pediátrica para a
vacina Moderna da covid-19,
aprovado pelo Comitê Pediá-
trico da EMA. A vacina da
Moderna contém a molécula
RNA mensageiro, que dá ins-
truções ao organismo para
produzir anticorpos contra o
vírus SARS-Cov-2.

A avaliação da EMA sobre
a ampliação do uso da vacina,
que na UE está autorizada em
duas doses a partir dos 18
anos, será enviada para a Co-
missão Europeia, que tomará

uma decisão de acordo com
todos os Estados-membros.

A vacina da Pfizer foi auto-
rizada para pessoas entre os 12
e os 15 anos em 28 de maio.

A pandemia de covid-19
provocou, pelo menos, 3,739
milhões de mortes no mundo,
resultantes de mais de 173,5
milhões de casos de infecção,
segundo balanço da agência
francesa AFP.

A doença é transmitida
pelo novo coronavírus SARS-
CoV-2, detectado no fim de
2019 em Wuhan, uma cidade
do centro da China. (ABr)

Pesquisa vai en-
volver até 4.500
crianças em mais
de 90 clínicas em
vários países

Pfizer fará testes de vacina da
Covid-19 em grupo de crianças

Um porta-voz da Pfizer afirmou que a farmacêutica espera os dados para o grupo entre 5 e 11 anos em setembro 

O Centro de Controle e Pre-
venção de Doenças (CDC, na si-
gla em inglês) dos Estados Uni-
dos (EUA) flexibilizou as re-
comendações de viagens para
61 países, incluindo o Japão,
saindo do nível 4 (não ir), o
mais alto - que desencorajava
todas as viagens -, passando
agora a recomendar viagens a
indivíduos totalmente vaci-
nados, confirmou a agência
nessa terça-feira (8).

As novas classificações re-
baixam 61 países para o nível
3 (evitar ir, se possível), in-
cluindo França, África do Sul,
Canadá, México, Rússia, Es-
panha e Itália. Segundo o De-
partamento de Estado norte-
americano, a recomendação

de viagem está em processo de
revisão para refletir as mu-
danças do CDC. A agência in-
formou que a alteração ocor-
re após a revisão de seus cri-
térios para avisos de saúde em
viagens. O CDC ainda disse
que também revisou sua clas-
sificação para os Estados Uni-
dos do nível 4 para o nível 3.

Em 24 de maio, o Departa-
mento de Estado foi contrário
a viagens ao Japão, citando
uma nova onda de casos de
covid-19 antes dos Jogos Olím-
picos de Tóquio começarem,
em 23 de julho.

Outros países que estão sen-
do rebaixados para o nível 3 in-
cluem Honduras, Indonésia,
Jordânia, Líbia, Panamá, Polô-

nia, Dinamarca e Malásia.
Muitos dos países que agora

têm classificações mais baixas
permanecem na lista do gover-
no dos EUA, sujeitos a severas
restrições de viagens - e a maio-
ria está sujeita a essas restrições
desde o início de 2020.

Os Estados Unidos proí-
bem a entrada de quase todos
os cidadãos não norte-ameri-
canos que estiveram na Chi-
na, no Reino Unido, na Irlan-
da, Índia, África do Sul, no
Brasil, Irã e os 26 países de
Schengen (convenção entre
países sobre política de aber-
tura das fronteiras e livre cir-
culação de pessoas) na Euro-
pa sem controles de fronteira
nos 14 dias anteriores. (ABr)

Flexibilizada recomendações
de viagens a 61 países

ESTADOS UNIDOS

Medida beneficia indivíduos totalmente vacinados
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Lanna Oliveira

Você faz parte daquela por-
centagem da população que
espera ansiosamente pelo Dia
dos Namorados? Se sim, essa
matéria foi feita para você. Se
não, vale a pena dar uma con-
ferida para entender que a
data vai além de um impulsio-
namento no mercado, é tam-
bém uma forma de celebrar as
relações, valorizar a pessoa
amada, principalmente no mo-
mento em que vivemos. Se
reinventar, adaptar-se, priori-
zar e se atentar ao mundo tor-
naram-se palavras chaves nos
últimos tempos, e essa data
especial não poderia ficar de
fora do ‘novo normal’.

Em tempos de pandemia
as relações foram ressignifi-
cadas, seja pela rotina intensa
da convivência diária, ou pela
distância imposta. A orientação
do neuropsicólogo para manter
um relacionamento saudável
em meio ao caos, é ampliar o
repertório romântico. “É pre-
ciso reforçar o afeto, o carinho
e a sexualidade, observar os es-
forços e tentativas do parceiro
(a) e respondê-los à altura. Um
caminho é criar um momento
a dois com frequência plane-
jada, organizada e fazer de-
monstrações diferentes do ha-
bitual na relação”.

Paralelamente à preocupa-
ção dos casais em conseguir
dar prioridade para si, já que o
índice de separação aumen-
tou em 15% durante a pande-
mia, os presentes passaram a
ter outro significado e a criati-
vidade ganhou espaço. Para
dar uma diferenciada e um
respiro no relacionamento,
existem inúmeras formas de
presentear e agradar a pessoa
amada. E sem deixar de se
atentar ao custo benefício, você
pode surpreender com algo
que caiba no seu bolso e eter-
nizar o momento.

O especialista em adminis-
tração, Artur Candido Barbosa
Silva, explica que nem sempre
um presente é o que o parcei-
ro espera ganhar, não que isso
não seja esperado, mas gestos
afetivos resultam em ações
valorosas e marcantes. “Co-
nhecer a pessoa com que se re-
laciona é de extrema impor-
tância, fator que auxilia na
compreensão do que real-
mente importa para o compa-
nheiro (a). De modo que, al-
gumas pessoas consideram im-
prescindível um presente, en-
quanto outras querem mes-
mo é um pouco mais de aten-
ção e carinho”, comenta.

Para os românticos de
plantão, o Essência separou al-
gumas ideias de presentes que
vão além do óbvio e que tra-
zem uma memória emocional
para a comemoração. Dentre
as escolhas inusitadas, está
uma dica resgatada dos tem-
pos áureos que se vivia as
festas juninas. O Correio Ele-
gante ganhou uma versão vir-
tual para este ano, para satis-
fazer os casais nostálgicos.

Para os mais modernos, têm
tratamentos estéticos, para os
mais tradicionais têm tam-
bém aquele bom e velho vi-
nho que não tem erro. E para
os mais despojados, têm a cer-
teira cerveja especial.

Correio elegante virtual
A brincadeira que melhor

representa este período é o
Correio Elegante, que faz par-
te do imaginário de jovens e
adultos em todo o país. Em
tempos de isolamento social,
esta importante manifestação
da cultura popular se adequou
e se expandiu para os meios

virtuais, para continuar ser-
vindo como meio de expressar
sentimentos. A campanha Cor-
reio Elegante Musical, possi-
bilita oferecer uma canção
para alguém especial. O parti-
cipante preenche um formu-
lário no site schoolofrockonli-
ne.com.br/correio-elegante, e
então recebe um cartão virtual
via email, que deve ser posta-
do no Instagram, marcando a
pessoa amada e oferecendo
uma música.

Tratamentos estéticos
Uma situação muito co-

mum atualmente é o casal
escolher o que deseja ganhar
na data especial. Muitos na-
morados preferem expor
suas preferências para que
seu parceiro (a) não erre na
hora de presentear. O trata-
mento estético é uma das op-
ções de presente que está no
topo da lista de preferências,
principalmente, para as mu-
lheres. A enfermeira esteta
Nathane Stival da clínica Sti-
val Estética, localizada no Se-
tor Oeste, preparou algumas

promoções para comemorar
a semana mais romântica do
ano. Ela ainda oferece trata-
mentos corporais e faciais
como; aplicação de varizes,
massagens corporais, podo-
logia e muito mais.

Bons vinhos
Para celebrar uma das da-

tas mais importantes do ano,
a Henkell Freixenet, líder
mundial na produção de vi-
nhos espumantes, acaba de
anunciar o lançamento de ró-
tulos especiais neste Dia dos
Namorados. As novidades são
os vinhos espanhóis ‘You &
Me’, das vinícolas Vionta e So-
lar Viejo, pertencentes ao Gru-
po Ferrer Miranda. O ‘You &
Me Albariño’ é um tradicional
vinho branco elaborado com
as uvas que dão o nome ao ró-
tulo, nas Bodegas Vionta na
Galícia, região na Espanha
que oferece excelentes condi-
ções para a elaboração de vi-
nhos branco. Já as outras ver-
sões dessa linha, são os dois vi-
nhos tintos sendo um deles
Tempranillo e outro Crianza.

Cervejas especiais
As formas de entreteni-

mento caseiro ganharam des-
taque durante 2020 e 2021 de-
vido a reclusão imposta. Com
isso, as lives sertanejas entra-
ram em evidência, e o que mais
combina com sertanejo e um
bom petisco? Se você é real-
mente goiano, não pensou duas
vezes para responder, uma boa
cerveja. As indústrias cervejei-
ras foram impulsionadas por
esse mercado que surgiu com a
pandemia, principalmente
aquelas que oferecem rótulos
bem elaborados. Então que
acha de oferecer para a amada
(o) um ‘buquê’ de cervejas?
Basta escolher sua cerveja pre-
ferida e se deleitar em um mo-
mento à dois. (Lanna Oliveira
é estagiária do jornal O Hoje)

O Dia dos Namorados ganha outra conotação e passa a ser um momento de resgate e cuidado emocional

Essência

Mais que uma data especial

A orientação do

neuropsicólogo

para manter um

relacionamento

saudável em meio

ao caos, é ampliar o

repertório

romântico
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malhação - sonhos
Cobra devolve o relógio que-

brado para Jade e deixa a ri-
balta. gael alerta seus alunos
para ficarem longe de todos
os integrantes da khan. rené
conta para Dandara e João que
está dormindo na ribalta. kari-
na decide conversar com Cobra,
e Duca vai atrás da menina.
Dandara consola gael. karina
impede Duca e Cobra de se en-
frentarem. Jade implica com
Pedro por causa da proximida-
de entre karina e Cobra. gael
ouve karina conversar com Pe-
dro sobre Cobra. Sol vê Wallace
e Bárbara juntos e se entristece. 

Gênesis
melancólico, abraão se sen-

te só. Leora e omar se reapro-
ximam do acampamento. Uria-
la deixa Isaque na saia justa.
abraão faz um pedido a eliézer.
Leora enfrenta sua mãe. alom
as surpreende. abraão é sur-
preendido por Isaque. abraão
convida Quetura para morar
com ele. na missão dada por
abraão, eliézer encontra rebe-
ca. Labão recebe eliézer. Leora é
perdoada por alom. Uriala ten-
ta seduzir Isaque. abraão se
surpreende com a presença da
moça no quarto do filho. rebe-
ca se despede de seus pais.

A Vida da Gente
manuela expulsa eva de sua

casa. marcos pede para a ex-
mulher ajudá-lo com as despe-
sas de Sofia. mariano convida
Vitória para uma reunião em
sua casa. alice acredita que re-
nato conseguirá se estabilizar
na concessionária. Júlia sofre
com a partida de manuela. Lau-
delino é levado para a cirurgia.
Júlia sai com ana para um pi-
quenique. Wilson se impres-
siona com moema. Lúcio con-
segue entreter Júlia durante o
passeio. matias se surpreende
ao ver Cris se divertir em um
Centro de Tradições gaúchas. 

Amores Verdadeiros
kendra pega as jóias com o

bandido assassino e ordena
que ele acabe com Vitória. o
bandido concorda. Sirenes e
carros da polícia se aproximam
do local onde kendra se en-
contra. ela é empurrada e cai no
chão. o bandido assassino e o
motoqueiro tentam fugir.
Quando os policiais bloqueiam
a rota de fuga, eles tentam fu-
gir a pé. ouve-se tiros. ambos
os bandidos acabam mortos.
kendra está correndo com um
saco por cima dos carros. aní-
bal decide aceitar a oferta de
odette. nikki está angustiada.

império
antoninho dá notícias sobre

Luciano para Xana. Beatriz de-
cide procurar enrico. maria mar-
ta obriga maria Clara a convidar
amanda para ser madrinha de
seu casamento e Danielle pro-
mete se vingar da sogra. Vicen-
te critica enrico por se manter
afastado de Cláudio. Wilson co-
bra de Salvador a encomenda
que fez para ajudar em sua
fuga. Jurema incentiva Tuane a
pedir ajuda para elivaldo. Batis-
ta estranha o comportamento
de maria Ísis. José alfredo pede
para manoel preparar um bom
almoço para Cristina. 
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Cuidados 
na estação
Inverno traz aumento nos casos de
doenças respiratórias e maior ne-
cessidade de vacinação

Elysia Cardoso

A imunização ganha im-
portância renovada neste
ano com a campanha de
vacinação contra a covid-
19. Além disso, o período do
inverno traz um aumento
na incidência de doenças
transmissíveis por via res-
piratória como pneumonia,
meningite, gripe e até sa-
rampo. A infectologista e
especialista em vacinas, Ma-
ria Isabel de Moraes Pinto
alerta que, apesar do isola-
mento social, é necessário
manter a carteira de vaci-
nação em dia para evitar
possíveis epidemias.

“As doenças mais co-
muns nessa época são a in-
fluenza, a meningite, a in-
fecção por pneumococos
(que causam pneumonia e
meningite também) e o sa-
rampo. Para a gripe nós
estamos na campanha de
vacinação e todo mundo
deve tomar a dose anual”,
conta infectologista Maria.
“Para as meningites me-
ningocócicas temos as va-
cinas meningócicas ACWY
e a meningocócica B, que é
feita rotineiramente em
crianças e recomendada
para adultos com comorbi-
dades ou que estejam em
regiões com alta incidência
da doença”, continua.

A médica faz um alerta
em relação à vacina contra
pneumococos: ela é extre-
mamente importante, mas
só é recomendada para
crianças abaixo dos 6 anos
de idade e pessoas acima de
60, além de pessoas de
qualquer idade que pos-
suam comorbidades. A re-
comendação é feita porque
o imunizante pode causar
uma reação intensa no lo-
cal da aplicação caso o pa-
ciente já possua anticor-
pos contra os pneumoco-
cos, causando bastante in-
chaço, vermelhidão e dor.

“Também temos que
lembrar do sarampo. Se ele
estiver em circulação, ele

começa a infectar as pes-
soas não vacinadas justa-
mente nesse período de in-
verno”, diz Maria Isabel. A
doença, que foi considera-
da eliminada do país em
2015, voltou a circular em
2018 pelo aumento de pes-
soas não vacinadas, entre
outros fatores. “Existem al-
gumas especulações sobre
o porquê dessas doenças
respiratórias aumentarem
no inverno, mas ninguém
sabe ao certo. A baixa tem-
peratura é importante, mas
as pessoas também passam
mais tempo em ambientes
fechados”, continua.

Essas doenças são trans-
mitidas por partículas dis-
persas no ar. No caso da in-
fluenza e dos pneumococos,
são gotículas maiores. Já o
sarampo e os meningococos
são transmitidos por ae-
rossol, partículas menores e
que se espalham por uma
área maior e ficam em sus-
pensão por mais tempo.
Por isso a permanência em
ambientes fechados, com
baixa circulação de ar, fa-
vorece a transmissão des-
sas doenças.

“Nós sabemos que, por
conta da pandemia, muitas
pessoas estão isoladas e com
medo de sair, mas não po-
demos deixar de comple-
tar a carteira de vacinação.
É possível se vacinar dentro
de casa também com o aten-
dimento móvel”, conta a es-
pecialista. “O grande perigo
é que, na medida em que ti-
vermos mais pessoas circu-
lando, teremos um número
grande de pessoas não imu-
nizadas contra outras doen-
ças que podem levar a no-
vas epidemias. Todas essas
doenças respiratórias mais
comuns agora podem cau-
sar epidemias se não hou-
ver um número suficiente
de pessoas vacinadas para
impedir a circulação desses
vírus e bactérias. Por isso é
preciso se imunizar tam-
bém contra elas”, finaliza.
(Especial para O Hoje) 

Inverno traz um aumento na incidência de doenças respiratória

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

NOTA AO LEITOR
t

Cléo Busatto é autora de 33 obras entre literatura para crianças, jovens e teóricos sobre oralidade 

LIVRARIA
t

Apesar do título sugerir
uma restrição ao falar ape-
nas de amor, ‘Quatro histó-
rias de amor para pequenos
leitores’ não se limita quan-
do o assunto é sentimento e
emoção. Por meio das pala-
vras e das relações entre os
personagens, a escritora e
mediadora de leitura Cléo
Busatto manifesta as mais
diversas sensações no cora-
ção dos jovens leitores.

Autora de outras 33 pro-
duções, Cléo inova na estru-
tura literária com quatro nar-
rativas aparentemente inde-
pendentes em formato de
prosa poética, mas que se re-
velam interligadas durante o
percurso da história. A falta
de nominação dos persona-
gens, definidos apenas como
Menino, Menina, Velho, o ca-
chorro, etc, permite que o lei-
tor abra a imaginação e asso-
cie cada um deles com o que
a realidade permitir.

Durante as histórias, Cléo
dá voz para crianças sem
família, sem uma casa para
chamar de lar e que mesmo
assim não perdem o olhar de
surpresa para si e o mundo.
A autora reflete em seu tex-
to a ternura, delicadeza e a
força dos relacionamentos,
seja de humanos ou animais.
São relações de afeto que
nascem generosamente no
coração das crianças.

Quem deu forma e cor à
produção de Cléo é o pre-
miado ilustrador carioca Ma-
teus Rios, que, enquanto re-
fletia sobre a realidade de
tantas crianças, lembrou da
força que é criar beleza onde
quase nada é belo. O projeto,
realizado através do Progra-

ma de Apoio e Incentivo à Cul-
tura da FCC e Prefeitura Mu-
nicipal de Curitiba, da Celepar
e da empresa Serra Verde, en-
contrará os jovens leitores
em mais de 50 intervenções
artístico-literárias virtuais
em escolas públicas de Curi-
tiba. As ações lúdicas envol-
vem a crianças através da li-
teratura, da narrativa, do
canto e do jogo para criar um
momento de sensibilidade e
prazer por meio dos livros.

Sobre a autora 
Cléo Busatto é uma artis-

ta da palavra. Autora de 33
obras entre literatura para

crianças e jovens, teóricos
sobre oralidade e mídias,
que venderam aproximada-
mente 280 mil exemplares.
Elas fazem parte de progra-
mas de leitura e catálogos in-
ternacionais, como o da Fei-
ra do Livro Infantil de Bolo-
nha – Itália. Pedro e o Cru-
zeiro do Sul foi finalista do 1º
Prêmio Barco a Vapor. Em
2016, A fofa do terceiro an-
dar foi finalista do Prêmio
Jabuti, na categoria juvenil
e selecionado ao PNLD 2020
Literatura. Contou histórias
para mais de 150 mil pes-
soas em 263 municípios do
Brasil e exterior.

Quatro histórias de amor
Lançamento da escritora e mediadora de leitura Cléo
Busatto surpreende público infantojuvenil com narra-
tivas aparentemente independentes
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Nesta quinta-feira (10),
às 21h30, a TV Brasil exibe
mais um episódio inédito da
primeira temporada de His-
tórias de Vida. Em ‘Conversa
para a Vida’, o diretor Alva-
ro Mendoza revela as ma-
neiras fascinantes pelas
quais animais selvagens se
comunicam. E traça um pa-
ralelo entre a comunicação
humana e a de outras espé-
cies do reino animal.

A linguagem humana e as
formas de comunicação dos
animais são separadas por
um abismo tão vasto que tal-
vez nenhuma outra espécie
jamais cruze essa lacuna. No
entanto, são notáveis os com-
plexos mecanismos com que
espécies transmitem e rece-
bem mensagens. Usando-se
de todos os sentidos (audi-
ção, tato, olfato e visão), os
seres vivos trocam inúmeras

informações.
Os temas da ‘conversa’

são quase sempre os mes-
mos: amor, avisos, território,
comida. E há uma forma fi-
nal de comportamento típi-
ca de cada espécie, de cada

indivíduo, que o leva a afir-
mar a própria existência
diante de seus pares.

Os 11 episódios de Histó-
rias de Vida foram gravados
entre 2012 e 2015. Os docu-
mentários retratam diferentes

aspectos da fauna da África e
da Europa, com imagens sur-
preendentes de animais ação,
com o uso de lentes especiais
para captação de imagens
com pouca luminosidade e
com grande riqueza em de-
talhes. Ao ar na TV Brasil
toda quinta, às 21h30, a série
tem reprise na madrugada
de quinta para sexta, à 1h45.

Ao vivo e on demand
Acompanhe a programa-

ção da TV Brasil pelo canal
aberto, TV por assinatura e
parabólica. Sintonize: (tvbra-
sil.ebc.com.br/comosintoni-
zar). Seus programas favori-
tos estão no TV Brasil Play,
pelo site: (play.ebc.com.br) ou
por aplicativo no smartphone.
O app pode ser baixado gra-
tuitamente e está disponível
para Android e iOS. Assista
também pela WebTV: (tvbra-
sil.ebc.com.br/webtv).

Comunicação no reino animal é
tema de documentário na TV Brasil

saúde mental dos estu-
dantes

nesta quinta-feira (10),
às 11h, uma conversa virtual
para falar sobre o acolhi-
mento e a saúde mental
dos estudantes. Com a me-
diação de andré Lázaro, Di-
retor de Políticas Públicas da
Fundação Santillana, a live
receberá uma professora e
uma psicopedagoga que
vêm desenvolvendo traba-
lhos que enfocam o acolhi-
mento e a promoção da
saúde dos estudantes.
Quando: quarta-feira (10).
onde: (www.fundacaosan-
tillana.org.br). Horário: 11h.

Linhas cruzadas 
Hoje (10), os apresenta-

dores do Linhas Cruzadas
mergulham no universo fe-
minino. Com a contribuição
de filmes, livros e entrevistas,
Thaís oyama e Luiz Felipe
Pondé buscam entender as
mulheres, a partir das 22h na
TV Cultura. a conversa co-
meça com indagações sobre

a terceira onda feminista e
como ela incentiva o empo-
deramento das mulheres e
combate a violência domés-
tica. Quando: quinta-feira (10).
onde: TV Brasil. Horário: 22h.

democratização 
da tecnologia

o cantor e compositor
gilberto gil participará de
uma live nesta quinta-feira

(10), às 19h que discutirá a
democratização da tecno-
logia. o evento é realizado
pela ThoughtWorks, con-
sultoria global de tecnologia
e tem como objetivo, pro-
mover o debate sobre o pa-
pel da tecnologia em nosso
desenvolvimento como so-
ciedade. o bate-papo será
regado a músicas executa-
das ao vivo pelo cantor e

será conduzido por marta
Saft, diretora-presidente da
ThoughtWorks. Quando:
quinta-feira (10). onde:
(www.youtube.com/Though
tWorksBrasil). Horário: 19h.

dragões gigantes 
Seres gigantes, famosos

por cuspirem fogo e voarem
em alta velocidade estão se
despedindo do Passeio das
Águas Shopping. a 'exposi-
ção Internacional –Dragões'
se encerra no próximo do-
mingo (13), Com entrada gra-
tuita, o shopping funciona
das 10h às 22h.  ao todo, são
10 réplicas robotizadas, sen-
do que a maior delas chega
a medir cinco metros de al-
tura e oito metros de com-
primento. Durante a aven-
tura, o público será sur-
preendido com um admirá-
vel dragão que solta fumaça
pela boca. Quando: até do-
mingo (13). onde: avenida
Perimetral norte, n° 8.303,
Fazenda Caveiras - goiânia.
Horário: 10h às 22h. 

'Exposição Internacional –Dragões' se encerra neste domingo (13) 

Série traça um paralelo entre a comunicação com outras espécies 

AGENDA
t

CULTUraL HORÓSCOPO
t

Fábio Assunção exibe corpo
musculoso em treino e web
comenta transformação

Um ano e oito meses após
o início do desafio, que teve
o personal trainer Chico Sal-
gado como grande incenti-
vador, o ator agradeceu o
apoio pelas conquistas. "era
pra fazer cara de gente séria,
suando, cheio de marra...
mas não deu kkkk. Hoje faz 1
ano e 8 meses que estamos
treinando juntos. o treinador
virou amigo, depois parceiro
e seguimos em frente! Te de-
dico esse post pela tua pos-
tura integra, papo reto, dis-
ciplina, determinação e re-
sultado", escreveu o artista
ao profissional responsável
pela boa forma de outros fa-
mosos, como angélica, grazi
massafera e Bruno gagliasso.
em uma sequência de fotos,
Fábio assunção apareceu
sem camisa e mostrou a for-
ma física, muito elogiada na
web. "Tá gato demais", co-
mentou uma internauta.
"Você é inspirador", garantiu
outra. (Carmen moreira, Pu-
repeople)

sarah, do 'BBB 21', relata
dores no corpo 1 semana
após lipo LAd

a ex-BBB Sarah andrade
relatou dores pelo corpo uma
semana após se submeter a
cirurgias como enxerto no

bumbum. "o pós-cirúrgico
não é fácil. Parece que passou
um caminhão por cima de
mim", disparou a consultora
de marketing. "o pós-opera-
tório é bem difícil. não só fi-
sicamente, mas também para
o emocional. não vou dizer
que é uma cirurgia agressiva,
mas é uma cirurgia que mexe
meu corpo todo e com meu
emocional também", acres-
centou a brasiliense no seu
Instagram. (guilherme gui-
dorizzi, Purepeople)

Filha de Virgínia Fonseca e Zé

Felipe tem 4 sobrenomes:
“Ninguém quis abrir mão”

a filha de Virgínia Fonse-
ca e Zé Felipe foi registrada
com quatro sobrenomes.
em seu canal no YouTube,
Virgínia Fonseca comentou
sobre a escolha do nome
completo da bebê, dona de
quase 4 milhões de segui-
dores e milhares de likes na
web. "Ficou grande, hein!
ninguém quis abrir mão do
sobrenome, todo mundo
quis colocar o sobrenome
nela. Ficou o sobrenome da
minha mãe e do meu pai, da

Poliana e do Leonardo. ma-
ria alice Fonseca Serrão ro-
cha Costa", contou. a you-
tuber, que tem comparti-
lhado seu pós-parto nas re-
des sociais, ainda cogitou a
reação da herdeira, estrela
de um ensaio de fotos nos
primeiros dias de vida, quan-
do ficar mais velha e souber
de seu sobrenome grande.
"ela vai me matar quando
ela começar a entender. Vai
perguntar: 'o que você fez?',
'porque você fez isso,
mãe?'", disse. (marilise go-
mes, Purepeople)

CELEBRIDADES

Gleici Damasce-
no elogiou Kaysar
Dadour, com quem
estaria vivendo um
romance iniciado
após o término das
gravações da quinta
temporada do reali-
ty ‘No Limite’. "Não
tem nada ainda,
mas acho ele um
cara muito interes-
sante e divertido", afirmou a influencer em
entrevista ao site da atração da Globo. A
vencedora do ‘BBB18’ comentou ainda a
torcida dos fãs por um possível namoro
com o vencedor da 19ª edição da ‘Dança

dos Famosos’. "Mui-
to legal e divertido o
carinho das pessoas
com a gente", afir-
mou Gleici, que con-
firmou estar "co-
nhecendo melhor"
o ator sírio. E ao
ser questionada so-
bre as chances de
namoro dentro do
reality, que já en-

cerrou as gravações e definiu os finalis-
tas, foi enfática: "De jeito nenhum. Lá (no
'No Limite') não rola mesmo. Até porque
era muita tensão também". (Guilherme
Guidorizzi, Purepeople)

Gleici Damasceno afasta rumor de romance 
com Kaysar Dadour após 'No Limite 5'

ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

o dia pede atenção e obser-
vação nas coisas que acontecem
ao longo dele. É um dia que vai dar
sinais de como anda o seu in-
consciente. De todo jeito, o dia
pode ser caótico e a sua cabeça
pode não acompanhar o ritmo.

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

o dia pede atenção e obser-
vação em relação a como gasta
seu dinheiro. Cuidado com ca-
minhos equivocados, escolhas
ilusórias e com a necessidade de
satisfazer desejos rapidamente.
amigos também podem decep-
cionar e não cumprir algo que
prometeram.

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

Dia de observar como as pes-
soas te veem e como você se re-
laciona com o mundo: será que
sua autoimagem está condizen-
do com quem você é de verdade,
geminiano? Será que não é o mo-
mento de uma grande mudança?

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

Dia de observar como sua vida
tem se manifestado. Como tem
sido sua jornada até aqui? É mo-
mento de perceber escolhas e
objetivos conquistados até aqui,
promovendo novas metas e obje-
tivos para conquistar ainda mais.

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

Dia de observar como seus
objetivos estão se manifestando
na realidade, e isso é muito po-
sitivo, trazendo necessidade de
agradecer. Caso não estejam, é
hora de se comprometer com
seu projeto de vida e mergulhar
com força total para que eles se
manifestem.

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

Dia de observar como muitas
vezes você se projeta nas pessoas
de uma forma estranha e confli-
tiva, atraindo, muitas vezes, pes-
soas complicadas demais, e isso
pode acontecer em todas as es-
feras: amor, trabalho, amizade.

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

Dia de observar que, para
voar, seguir e ser livre, é preciso
ser mais organizado, coisa que
nem sempre você tem consegui-
do ser. esse eclipse pede mais dis-
ciplina e mais humildade tam-
bém, além da necessidade de ver
valor nas coisas mais simples.

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

Dia de observar como muitas
vezes é difícil mudar o jeito de
ser, mas não é impossível e, jus-
tamente por isso, não podemos
julgar, pois, assim como você
está mudando, os outros tam-
bém. esse eclipse vem pedir in-
tegração entre seu eu profundo
e a sua criança interior.

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

Dia de observar suas emo-
ções e o modo como elas vão de
um lado para o outro, trazendo
dúvidas, inseguranças e até po-
sições mais radicais. Hoje o dia
está confuso e enigmático devi-
do ao eclipse, que traz à tona
emoções e sentimentos antigos.

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

Dia de observar como você
pode estar esquecido, confuso e
até meio imaginativo, mas nem
um pouco organizado, então tudo
pode parecer estranho e irreal. o
melhor a fazer é não se deixar le-
var por tudo que lhe vem à men-
te, porque ela pode te enganar.

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

Dia de observar como as emo-
ções vão flutuar neste dia: ora você
estará muito motivado e alegre,
ora poderá se sentir irritado ou an-
gustiado. Tome cuidado com dra-
mas e exageros. Suas emoções es-
tão oscilando e o desafio é tirar
seu foco do trabalho hoje.

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

Dia de observar como o amor
é um lugar de paz e conforto. Por
isso mesmo, pode ser um dia em
que sentirá muita necessidade
de se doar ou de receber esse
amor e essa atenção. Dia propí-
cio para não se fechar para a
vida. Faça o contrário disso.
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A melhor maneira de descrever o
período que estamos passando na
pandemia: gritos internos. Às vezes,
acordo disposta e produtiva, em ou-
tras, triste, pensativa, tensa, sem
rumo. Nesses dias — mais frequentes,
tenho de confessar — tento escrever
poesias, mas não consigo. Comprei tin-
ta para pintar meu apartamento, mas
minhas paredes continuam brancas.
Aí, tento arrumar os armários e em
vez de ficar fácil encontrar cada peça,
eu misturo as misturo ampliando a ba-
gunça. Vou para a Netflix e percebo
que já vi as melhores séries, passan-
do algumas na velocidade máxima, só
vendo o final. 

Meus leitores, alguns devem estar
tristes neste momento ou alegres na
companhia da família, confiante que
tudo vai passar. As pessoas estão sen-
do vacinadas lentamente, propiciando
esperança. Lembre-se: ninguém é feliz
sozinho. Sempre tem um amor, um
amigo ou uma taça de vinho.

Há pensamentos que só se escuta
dentro de uma taça de vinho, porque
não há melhor túmulo para a dor com
os olhos cheios de languidez. Somos to-
dos humanos e quanto ao destino:
iguais com o mesmo fim caótico, irre-
futável. Meu pai, que era um nobre, po-
rém indouto, dizia: "Não devemos guar-
dar para amanhã o prato feito para o
dia de hoje".  Que a vida é efêmera e
sem garantias de final feliz, todos sa-
bem, mas o que mais agrada aos seres
humanos — isto de forma generalizada
—, é ser juiz da vida dos outros. Alguns
fazem publicamente seus julgamen-
tos, outros preferem o anonimato, mas
em comum condenando o outro. 

Quem era contra a vacina, toma
escondido, porque sabe que não tem
alternativa. Só sei de uma coisa: nes-
te momento, a única garantia para
termos o retorno normal de nosso
modo de vida, é acreditar na ciência.
Não podemos acreditar em políticos
demagogos e ignorantes, mas na-
queles homens públicos que pregam
preservar, pensar no coletivo, tudo
vai passar e se vacine! 

Nunca estivemos tão longe uns
dos outros e ao mesmo tempo tão se-
parados. Por incrível que pareça,
nunca tivemos tanta possibilidade
de estar perto e dar tanta importân-
cia ao abraço, ao beijo, ao carinho, aos
amigos, na família.

Que Impotência meu Deus! Querer
e não poder, sentir e não exalar, can-
tar e não ritmar, amar e não poder to-
car. Estamos em um novo tempo. Ago-
ra é hora de revermos nossos concei-
tos, olhar para dentro, pedir perdão,
perdoar, ter coragem de amar de ver-
dade sem preconceitos e não ter medo
de dizer “eu te amo”: É chegada a
hora de sermos solidários, olhar o
mundo com essência na alma, retornar
mensagens que ficaram perdidas e fa-
zer declarações sinceras, mesmo que
machuque. Não podemos mais perder
tempo com pessoas insensíveis. 

Confesso que nesta pandemia, estou
cansada de viver tudo todo dia. Um
cansaço introspectivo. Este cansaço
me fez ter um olhar macro para a vida,
perceber que posso fazer mais pelo ou-
tro e de ter a percepção da grandeza do
amor. Infelizmente a vida perdeu a ga-
rantia. O único sentido de estarmos vi-
vos hoje é de sermos grandes, nutrir-
mos nossa alma de amor e sermos
grandes em nossa essência. Estou vi-
vendo diferente, mas minhas atitu-
des ainda podem  ser repensadas e fa-
zer a diferença.

Da Serra Gaúcha aos

Vinhedos do Cerrado

Sendo assim eu tinha preconceito
sobre os vinhos brasileiros, mas nesta
pandemia eu fui pesquisar sobre os vi-
nhos brasileiros e fiquei encantada.
Não é segredo que amo vinho. Bebo mi-
nha tacinha sagrada todos os dias e não
abro mão disso. Mas, no empório, pas-
sava reto pela prateleira de rótulos na-

cionais porque não tinha nenhuma
vontade de prová-los. Se você faz par-
te desse time, está na hora de conhecer
melhor o que temos por aqui. Certeza
que vai rever seus conceitos. Porque
vou lhes dizer: temos muitos vinhos in-
teressantes em nosso País, principal-
mente o espumante que tem sido su-
cesso mundo afora. 

A Serra Gaúcha e Santa Catarina,
por exemplo, além de investirem em
tecnologia de ponta e bons profis-
sionais, tem fatores climáticos per-
feitos para a produção de espuman-
tes de qualidade, como amplitude
térmica elevada que é a variação de
temperatura entre o dia e a noite. Em
Goiás, na região de Paraúna, temos
clima e terroir para produzir bons vi-
nhos. Sim, no Cerrado produzimos
ótimas bebidas do deus Baco. Re-
giões com essa característica são
ideais para o cultivo da videira. O ca-
lor durante o dia faz com que a uva
amadurece corretamente, enquanto
o frio da noite permite que a videira
descanse e faz com que as frutas re-
tenham acidez e frescor.

Mas não só os espumantes me-
recem atenção. A produção de vi-
nhos tranquilos – que é como cha-
mamos – também já é notável e
vem conquistando diversos prê-
mios internacionais. 

Quanto aos preços, é verdade que,
por culpa da alta carga tributária,
muitas vezes não são menores que os
importados. Se você se animou, minha
dica é: não se prenda só aos rótulos
que você encontra nos empórios. Tem
muito vinho incrível que você ainda
não conhece sendo produzido em
todo o Brasil. Atualmente encontra-
mos vinhos produzidos não só no
Sul, mas em São Paulo, no Vale de São
Francisco, Minas Gerais, Paraná e até
no Rio de Janeiro (!). A maioria dos
produtores vende diretamente para o
consumidor final, basta entrar nos si-
tes das vinícolas, realizar a compra e
você receberá suas garrafas no con-
forto da sua casa.

Se abra ao novo, se permita, pes-
quise, prove, procure as novidades -
- e tire suas próprias conclusões.
Posso garantir que vai valer a pena.
Essa é uma causa que abraçarei a
partir de agora. O motivo é simples:
o vinho nacional merece. (Epecial
para O Hoje)

O Triunfo Diego de Baco - Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660)

“O vinho 
move a Primavera,
cresce como uma
planta de alegria, 
os muros 
desmoronam-se, 
os penhascos,
fecham-se os 
abismos, 
nasce o canto”

Ode ao Vinho - (Pablo
Neruda)

Edna Gomes é
jornalista
especializada em
gastronomia,
sommeliere e poeta.
escreve no o Hoje
todas as quinta-feiras

O Cerrado goiano produzir ótimas bebidas do deus Baco. Regiões como a

de Paraúna são ideais para o cultivo da videira. O calor durante o dia faz

com que a uva amadurece corretamente, enquanto o frio da noite permite

que a videira descanse e faz com que as frutas retenham acidez e frescor.

vinhoOde ao   vinhobrasileiro



Augusto Sobrinho

A pandemia da Covid-19
impactou a forma como o
empresário vende e como o
cliente compra. Com as me-
didas de isolamento social e,
principalmente, fechamento
de estabelecimentos, o co-
mércio online se tornou a
única opção. Então, as com-
pras online, que já eram uma
tendência observada no pe-
ríodo pré-pandêmico, foram
escancaradas com o “novo
normal” provocado pelo co-
ronavírus.

Assim, nosso hábito de con-
sumo foi virtualizado e se tor-
naram dados, que são usados
por empresas para criarem pu-
blicidades mais direcionadas e
personalizadas. Esta situação
foi observada pela Serasa Ex-
perian, que analisa informa-
ções para decisões de crédito e
apoio a negócios, na Pesquisa
Global Gestão de Dados. O es-
tudo foi realizado com organi-
zações dos Estados Unidos
(EUA), Reino Unido e Brasil.

A pesquisa comprova que a
demanda por dados aumentou
durante a pandemia de Covid-
19. Mas, além disso, também
destacou os resultados de em-
presas brasileiras em questões

como: dependência de dados
(80%), busca por profissionais
habilitados (59%), investimento
em tecnologias (77%) e uso dos
dados para benefícios sociais
(87%). Em alguns casos, o Brasil
aparece acima da média global.

Por isso, a advogada, Joana
Salaverry, que possui especia-
lização em Direito Digital e Se-
gurança da Informação, fala so-
bre a importância de as em-
presas se capacitarem para
tratar os dados de seus clientes
e consumidores. Ela afirma
que é preciso atenção à Lei Ge-
ral de Proteção de Dados
(LGPD), que entrou em vigor
em 27 de agosto de 2020.

“A LGPD trouxe mais exi-
gências que precisam ser res-
peitadas pelos empreendedo-
res, seja no meio físico, seja no

meio digital. Hoje em dia os da-
dos são grandes ativos. O que o
empresário precisa ter em
mente é que junto com a cul-
tura da informação, das facili-
dades das compras online e da
digitalização de parte das nos-
sas tarefas cotidianas, precisa-
remos criar também uma cul-
tura dos dados”, explica.

Para facilitar a compreen-
são e contribuir para colocar
essa cultura dos dados em
prática, a advogada dá algu-
mas dicas importantes. Pri-
meiro, ela afirma que é ne-
cessário se questionar sobre a
finalidade dos dados que se-
rão coletados. “Preciso mesmo
pedir o CPF da pessoa para
esta venda? Se for mesmo ne-
cessário, sei para qual finali-
dade?”, exemplificou.

Segundo, ela ressalta que o
empresário deve dar atenção,
principalmente, ao site do ne-
gócio. A dica dela é que esteja
disponível para o cliente in-
formações explicando como a
empresa cuida dos dados, des-
de a coleta até o descarte. Com
isso, aumentará a confiança
dos consumidores da marca e
alcançará novos potenciais
compradores. “As regras pre-
cisam ser claras, para os dois la-
dos envolvidos”, disse.

Profissionais e
tecnologias

A empresa que deseja pos-
suir uma boa gestão precisará
também investir em profissio-
nais habilitados para trata-
mento dos dados de clientes e
consumidores e em novas tec-
nologias que auxiliem na cole-
ta de dados. Em ambos os que-
sitos, os resultados brasileiros
na pesquisa da Serasa Experian
estão abaixo da média global:
62% no mundo e 59% no Bra-
sil e 82% no mundo e 77% no
Brasil, respectivamente.

Entretanto, o diretor de De-
cision Analytics da Serasa Ex-
perian, Julio Guedes, fala sobre
a importância de se investir
nisso.   “É preciso voltar ao
básico: investir em pessoas,
processos e ferramentas para
criar resiliência contra riscos
futuros. Alocar recursos nas
áreas certas fará com que o re-
torno do melhor gerencia-
mento dos dados venha mais
rapidamente”, comentou.

O profissional capacitado
para trabalhar com a proteção
de dados pode ser da base da
tecnologia da informação (TI)
e até mesmo advogados, como

é o caso da entrevistada Joana
Salaverry. Porém, ela reforça
que também pode-se investir
na qualificação de quem já
trabalha na empresa para evi-
tar demissões e mais pessoas
desempregadas neste mo-
mento pandêmico.

“Este tempo deve ser uti-
lizado para que as empresas
possam se reinventar e tam-
bém investir em treinamen-
to de novas expertises para
seus funcionários. Aprender
mais sobre marketing digital
é um bom exemplo de co-
nhecimento que passará a
ser, cada vez, mais valoriza-
do”, destaca Joana.

Se bem capacitados, esses
profissionais atuarão na
com dados para desenvolver
soluções em benefício à so-
ciedade e para aumentar a
colaboração entre empre-
sas. Além disso, poderão for-
necer treinamentos e ferra-
mentas para quem perdeu o
emprego por conta da pan-
demia. Mas será necessário
agregar ferramentas que au-
xiliem esses funcionários na
coleta de dados.

“Na parte da coleta, as lis-
tas de e-mail facilitaram e
muito o trabalho de conse-
guir uma base numerosa de
potenciais clientes. Ou seja, a
tecnologia tornou esta parte
da coleta muito mais escalá-
vel. Um cuidado aqui: é mui-
to importante ter o consenti-
mento expresso de quem en-
tra na sua lista de e-mail. Bus-
quem informar quais serão os
próximos passos depois que a
pessoa tiver seus dados cole-
tados”, concluiu Joana. (Es-
pecial para O Hoje)
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Negócios

Especialista em Di-
reito Digital e Se-
gurança da Infor-
mação dá dicas
para impulsionar
uma boa gestão
de dados

Pesquisa realizada
pela Serasa
Experian
comprova que a
demanda por
dados aumentou
durante a
pandemia de
Covid-19
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demanda por dados

LGPD exige investimentos em
tecnologia para tratar dados








