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Tempo em Goiânia
Sol e aumento de nuvens de
manhã. Pancadas de chuva à
tarde. À noite o tempo fica aberto.

s   29º C  
t  17º C
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Goiás amplica
recursos do FCO
e terá R$ 748 mi
Medida garante a concessão
de crédito para empreendedo-
res que faturam até R$ 16 mi-
lhões brutos por ano. 
Negócios 17

Entre as 17.784 mortes em decorrência da Covid-19 registradas em Goiás desde o início da pandemia, em
março de 2020, mais de 11 mil referem-se a pessoas com algum tipo de comorbidade. Cidades 10

União e parcerias para
pequenos negócios

MaRCeLo Lessa

Opinião 3

11 mil mortos pela Covid em Goiás tinham comorbidades

Em poucos dias Goiânia saiu da faixa de vacinação dos 59 anos sem comorbidades para pessoas com 52 anos ou
mais. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) já deve começar nos próximos dias a vacinar pessoascom 50 anos.
Entretanto, o ritmo pode gerar falta de doses, como aconteceu em algumas cidades essa semana. Cidades 9

Falta de campanhas gera baixa adesão nos postos

�
LEia nas CoLunas

Xadrez: Por palanque em
Goiás, grupo bolsonarista ar-
ticula candidatura própria. 
Política 2

Econômica: Preços “monito-
rados” explicam mais de dois
terços da inflação de maio.
Economia 4

Jurídica: STJ consagra a pre-
valência do respeito na rela-
ção entre advogado e cliente.
Cidades 10

Deputado disputa
comando do MDB
contra Daniel
Sem consenso com Daniel Vilela,
presidente do MDB, o deputado
estadual Paulo Cesar Martins
protocolou chapa para disputar
o comando da sigla em Goiás. O
deputado cobra candidatura pró-
pria ao governo em 2022. 
Política 2

Goiás enfrenta
Cruzeiro após cinco
jogos sem sofrer gols
Time esmeraldino vai encarar o
Cruzeiro, em jogo válido pela ter-
ceira rodada do Campeonato Bra-
sileiro da Série B no próximo sá-
bado. Tadeu destaca importância
de não sofrer gols na competição
e que motiva elenco: “Aumenta
nossa confiança”. Esportes 8

Os setores mais afastados da re-
gião central de Goiânia são os
bairros onde estão a maioria
dos lotes vazios, segundo a Se-
cretaria Municipal de Finanças
(Sefin). O Setor Recanto do Bos-
que é o que mais tem áreas va-
zias, com 2.811 lotes desocupa-
dos. O levantamento foi feito
para o Plano Diretor da Capital.
Cidades 9

Periferias
concentram
vazios urbanos

O Ministro da Saúde Marcelo
Queiroga disse em audiência
com o prefeito de Goiânia Rogé-
rio Cruz (Republicanos) que irá
garantir o repasse de recursos
para a Saúde de Goiânia. “O mi-
nistro já nos garantiu a destina-
ção dos recursos de todas as
emendas da bancada goiana. 
Política 6

Queiroga garante
recursos para
Saúde de Goiânia

empreendedores a
margem da sociedade

Leo MoReiRa 

Opinião 3

Veto a bloqueio de
recursos da União traz
alívio a 226 municípios
O valor das transferências voluntárias da União
(convênios e contratos de repasse) ao Estado de
Goiás e aos 246 municípios goianos sofreu uma
queda de 67,65% no comparativo entre 2019 e
2020. Durante a pandemia, o Governo Federal li-

berou R$ 24 milhões, enquanto em 2019 foram
pagos R$ 74,2 milhões em recursos não obriga-
tórios. Municípios com até 50 mi habitantes po-
derão receber as transferência mesmo  que es-
tejam em situação de inadimplência. Política 5

Essência 13

Tradição da folia junina é motivo
de orgulho e mistério no país

Essência 16

Canal exibe documentário
sobre a banda de punk
hardcore “Ratos de Porão” 

Essência 14

Representante das artes
plásticas, Victor Brecheret
tem obra leiloada

Essência



A CPI da Pandemia aprovou nesta quinta-feira (10) a
quebra dos sigilos telefônico e telemático dos ex-ministros
Eduardo Pazuello (Saúde) e Ernesto Araújo (Relações Ex-
teriores). Também são alvos da transferência de dados a
secretária do Ministério da Saúde Mayra Pinheiro, o as-
sessor internacional da Presidência da República, Filipe
Martins, o empresário Carlos Wizard e o virologista Pao-
lo Zanotto. Os dois últimos são apontados como integran-
tes de um “gabinete paralelo” que orientava o presidente
Jair Bolsonaro no enfrentamento ao coronavírus.

O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) é o au-
tor de 21 dos 23 requerimentos aprovados. Para ele,
Eduardo Pazuello “é personagem essencial” na inves-
tigação, por ter recorrido a “indefensáveis escusas” para
não comprar vacinas. Ainda segundo o autor do re-
querimento, o ex-ministro “não envidou os esforços ne-
cessários para conter o colapso da saúde” em Manaus
(AM) em janeiro deste ano.

A quebra dos sigilos de Ernesto Araújo busca apurar
“uma lamentável negligência do ex-chanceler para
conseguir vacinas e insumos para o Brasil”. “A trans-
ferência dos dados permitirá avaliar os esforços que fo-
ram ou não envidados, a autonomia ou não de sua atua-
ção, a existência ou não de planejamento”, argumenta
Alessandro Vieira.
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CPI quebra sigilo
de Eduardo
Pazuello e
Ernesto Araújo

Samuel Straioto

O deputado estadual Paulo
Cézar Martins registrou chapa
para participar da eleição da
presidência do Diretório Esta-
dual do MDB, prevista para o
próximo dia 18. O parlamentar
atualmente é o vice-presiden-
te do partido em Goiás e tem
defendido candidatura pró-
pria. Atual presidente da sigla,
o ex-deputado federal Daniel
Vilela tentará a reeleição. Os
dois têm apresentado pensa-
mentos diferentes sobre a con-
dução do partido, por exemplo,
o desembarque de membros
do partido da administração
municipal em Goiânia.

A chapa foi registrada com
o nome: “Candidatura Própria
ao Governo”. Paulo Cézar Mar-
tins esteve acompanhado de
apoiadores na tarde desta quin-
ta-feira (10), na sede do MDB
Estadual, situada no Setor
Aeroporto, em Goiânia. “Hoje
registramos a nossa chapa para
concorrer ao diretório do MDB
de Goiás. Fizemos isso com
muito respeito à história do
nosso partido e à nossa mili-
tância como um todo. Acredi-

tamos que o MDB merece ter
candidato próprio ao governo
estadual. Temos todas as con-
dições para isso: história, lega-
do, excelentes nomes”, desta-
cou Martins.

A proposta de antecipar as
eleições do diretório do MDB
em Goiás partiu do prefeito de
Campos Verdes, Haroldo Na-
ves, que preside a Federação
Goiana dos Municípios (FGM).
Antes o pleito estava progra-
mado para fevereiro do ano
que vem. Segundo o prefeito, a
intenção é que o partido se for-
taleça já pensando nas eleições
de 2022. Antecipando o pleito

interno, a legenda teria mais
tempo para lançar candidatu-
ras fortes. “É fazer a eleição do
diretório este ano para que o
partido faça a reestruturação,
corra atrás dos candidatos a
deputados estaduais e fede-
rais, converse com outras le-
gendas”, disse. A preocupação
é de evitar um “racha” no par-
tido prejudicando o planeja-
mento para formação das cha-
pas majoritária e proporcional.

Mesmo integrando a base
do governador Ronaldo Caia-
do (DEM), na Assembleia Le-
gislativa de Goiás (Alego),
Paulo Cézar Martins tem de-

fendido candidatura própria
para a disputa ao governo
estadual em 2022. Ele tem
feito constantes elogios ao
prefeito de Aparecida de
Goiânia, Gustavo Mendanha
e ao atual presidente da Fe-
deração das Indústrias de
Goiás (FIEG), Sandro Mabel,
que já foi filiado ao MDB e é
um crítico da administração
estadual. Já Mendanha tem
feito movimentações políticas
no sentido de pavimentar um
caminho para o partido nas
eleições do ano que vem. Hoje
o diretório estadual coman-
dado por Daniel Vilela ainda

não tomou decisão sobre a
eleição de 2022. Ainda estão
sendo avaliadas as possibili-
dades de alianças, ou ainda
candidatura própria.

Daniel Vilela e Paulo Cézar
Martins têm apresentado po-
sicionamentos diferentes so-
bre algumas questões referen-
tes ao partido. Uma das mais
recentes foi o desembarque
de emedebistas da gestão do
prefeito Rogério Cruz (Repu-
blicanos). Segundo Paulo Cezar,
a decisão à época não foi to-
mada em conjunto ou conver-
sada dentro do partido.  (Es-
pecial para O Hoje)

Deputado aposta em candidatura própria para o governo enquanto Daniel Vilela articula possível aliança com o DEM

Deputado é o atual
vice-presidente e
defende candidatu-
ra própria para o
governo em 2022

Por palanque em Goiás, grupo
bolsonarista articula candidatura 

Não foi por acaso que o presidente Jair Bol-
sonaro fez questão de escolher evento religioso
em Anápolis, onde o secretário de Transpor-
tes Metropolitanos e presidente do PP, em
Goiás, Alexandre Baldy, tem base eleitoral.
Diante dos sinais de que o Democratas tra-
balha para indicar um nome à mesa com, por
exemplo, o PSDB, interlocuto-
res de Bolsonaro, como o
deputado Major Vitor Hugo
(PSL) e o próprio filho dele,
o senador Flávio Bolsonaro
(Patriota), não escondem a
ideia de lançar um nome
para o governo estadual,
para ter palanque
por aqui. E, nos
bastidores, apa-
rece, a princí-
pio, a figura de
Baldy, estimulado
pelo presidente nacional
do PP, o senador
Ciro Nogueira. 

Novo voo? 
Depoimentos gravados por prefeitos e pas-

tores, que foram parar nas redes sociais de Vi-
tor Hugo, há, nas entrelinhas, apoio a uma even-
tual candidatura dele ao governo, em 2022. Em-
polgado, disse que a maioria do PIB goiano es-
tava no evento em Anápolis. 

Curinga  
O Patriota do ex-secretário da Fazenda, Jor-

celino Braga, é visto como curinga no xadrez ar-
ticulado por interlocutores de Bolsonaro, para
montar palanque em Goiás. 

TCM mantido 
De nada valeu o voto em separado do depu-

tado Delegado Humberto Teófilo (PSL), para ten-
tar derrubar o relatório do deputado Talles Bar-
reto (PSDB), favorável à manutenção do Tribu-
nal de Contas dos Municípios. A PEC de Henri-
que Arantes (MDB) vai agora a plenário. 

Cardápio  
Nas incursões pelo entorno de Brasília,

o governador Ronaldo Caiado reuniu on-
tem nove prefeitos ao redor da mesa do
anfitrião Carlinhos do Mangão (PL), em
Novo Gama. Provaram das iguarias os
prefeitos de Cidade Ocidental, Cristalina,
Santo Antônio do Descoberto, Planaltina,
Águas Lindas, São Joao da Aliança, Aba-
diânia e Alexânia. 

Fritadeira  
O procurador da República Helio Telho in-

daga que, ao defender a dispensa de másca-
ra, Jair Bolsonaro estaria colocando o mi-
nistro da Saúde, Marcelo Queiroga, na frigi-
deira? O tempo dirá.

Recado dado 
Membro da base aliada, na Alego, o de-

putado Amauri Ribeiro (Patriota) fez cam-
panha para tentar derrubar a indicação de
Guy Francisco Brasil Cavalcante para a AGR.
Conseguiu alguns votos, mas não impediu a
aprovação da matéria do Executivo. 

Espírito de corpo 
Por considerar que foro privilegiado é um

guarda-chuva protetor de autoridades que co-
metem delitos, o deputado e presidente do Po-
demos, José Nelto, cobra essa pauta do pre-
sidente da Câmara Federal, Arthur Lira. 

Disputa
Em comum acordo com o prefeito de Apa-

recida de Goiânia, Gustavo Mendanha
(PMDB), o líder da bancada do partido na Ale-
go, Paulo Cezar Martins, vai bater chapa com
Daniel Vilela nas eleições do diretório. 

2 Pagamento da data-base ao funciona-
lismo público municipal volta à discussão
na Câmara de Goiânia. 
2 O deputado tucano Helio de Sousa
quer entender por que Cuiabá vai receber
vacinas extras contra Covid-19, e Goiânia,
não, por conta da  Copa América. 

CURTAS
t

Venceslau Pimentel | xadrez@ohoje.com.br

Xadrez

Paulo Cézar Martins registra chapa
para disputa do comando do MDB 

Senadores querem apurar gabiente paralelo ao MS
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Empreendedores a margem da
sociedade e da política brasileira

Marcelo Lessa

O dicionário Aurélio assinala a propósito do
termo parceria que: “uma pessoa sozinha pode
até chegar a algum lugar. Mas as
duas chegam muito mais longe e
melhor”. Depreende-se que, quan-
do se estabelece relações de mu-
tualidade, maiores são as chances
de se alcançar o benefício para to-
dos os envolvidos no processo.  Es-
sas são as premissas que guiaram o
lançamento recente do Programa
Sebrae Parcerias, que é uma con-
jugação de esforços com entida-
des representativas dos setores
econômicos para o atendimento, a
partir de ações conjuntas, objeti-
vando a geração de oportunidades
de desenvolvimento para os pe-
quenos negócios. Visa, assim, ala-
vancar a competitividade empresarial e o cres-
cimento econômico do nosso Estado.

Parcerias propõe-se a atuar objetivando al-
cançar quatro dimensões principais. No âmbi-
to institucional, para fortalecer as entidades re-
presentativas; no aspecto setorial, para obter a
inteligência competitiva dos setores; na área
empresarial, buscando o desenvolvimento dos
pequenos negócios, a partir de soluções do
próprio Sebrae; e no aspecto social, com estí-
mulo ao crescimento econômico.

Em todas essas dinâmicas o Sebrae terá um pa-
pel bem definido, que consiste em diagnosticar a ma-
turidade empresarial e setorial, bem como oferecer

suporte técnico e tecnológico de acordo com as de-
mandas setoriais e empresariais identificadas. 

Aliado a isso, vai buscar promover as capa-
citações em cumprimento ao seu papel institu-

cional, sem deixar ainda de apoiar
ações de acesso aos mercados dian-
te de oportunidades identificadas
por cada segmento. 

As estratégias para alcançar esses
objetivos passam por estruturar uma
rede de alta performance de aten-
dimento e assim responder as de-
mandas dos setores econômicos do
Estado de Goiás. E, ainda, reduzir a
sobreposição de papel e fortalecer a
integração dos entes institucionais
que compõem o Sistema S: Senai,
Sesi, Senac, Sesc, Senar, Sest, Senat,
Sescoop, além do próprio Sebrae. 

Essa conjugação de esforços se
justifica plenamente diante da mais

grave crise sanitária vivida pelo nosso país nos úl-
timos cem anos.  Estamos num momento de ex-
cepcionalidade, que exige ações ousadas e coorde-
nadas, à altura que o desafio nos impõe. 

Por isso mesmo, é
estratégico o esfor-
ço de todos, de mãos
dadas, para que pos-
samos vencer esta
crise e sair mais uni-
dos, elevando a um
novo patamar o sen-
tido da expressão
‘união e parcerias’.

Leo Moreira

Mesmo vivendo em um emaranhado de normas
técnicas, regulamentações complexas, cenário as-
sombrado por inseguranças jurídicas, conselhos
profissionais atuantes, sindicatos impondo suas po-
líticas “pró-trabalhadores” e principalmente, por
uma das cargas tributárias mais altas do mundo,
o Brasil postula entre as nações com o maior nú-
mero de empreendedores no cenário mundial.

O que faz o empreendedor brasileiro ser
visto como um “ponto” fora da curva em um
cenário macroeconômico tão complexo, dis-
pendioso e competitivo?

A resposta poderia ser resumida
com um simples “clichê” como “O bra-
sileiro nunca desiste! ”.

Acontece que, o empreendedo-
rismo pode ser percebido como um
fruto de duas demandas que estão
interligadas de forma direta, por
mim aqui definidas como “econô-
micas” e “sociais”, em razão das
políticas públicas serem em “tese” as
responsáveis em gerar ambientes
propícios para geração de “trabalho
e renda”, e obviamente para boas
expectativas de resultados, que fa-
voreçam um cenário ideal para o in-
vestimento do setor privado. 

Dentro da nossa atual realidade e
sem muitas delongas, sabemos que o
trabalhador brasileiro custa ao em-
pregador uma cifra que beira o ab-
surdo e consequentemente uma re-
muneração média ao trabalhador,
insuficiente para garantir minimamente as condi-
ções básicas das famílias. Conclusão: Criam-se
duas pontas no aspecto sócio econômico, e claro,
cada uma puxando para seu lado.

Em uma leitura lógica e dentro da normalida-
de, o empreendedor brasileiro tende a ser fomen-
tado pelo fato de muitos dos indivíduos não con-
cordarem com esta posição de “duas pontas” e de
forma espontânea despertarem um desejo de ga-
rantir condições básicas ou de crescimento pro-
fissional de forma autônoma. Ou seja, estamos fa-
lando do profissional que possui uma capacidade
técnica já consolidada e abre mão da posição de
“empregado” para montar seu próprio negócio. 

Por outro lado, de uma forma geral, sabemos
que a falta de postos formais de trabalho sempre
influenciou o indivíduo a empreender, às vezes de
forma informal e desorganizada, afinal, no popu-
lar “as contas vencem e as barrigas roncam” e cabe
a todo provedor de família dar “seus pulos”.

De quem estamos falando? Estamos falando
dos milhões de autônomos da informalidade

que finalmente foram percebidos pelas autori-
dades, quando decretado o período de pandemia
e foram proibidos de exercer suas atividades. De
acordo com os números do IBGE, foram mais de
9,5 milhões de cidadãos que estiveram aptos a re-
ceber o auxílio emergencial. O tamanho deste gar-
galo na nossa sociedade e sobretudo na economia
brasileira, só teremos condições de mensurar com
exatidão, quando este período passar e aí so-
marmos os pequenos empreendedores formais
que não conseguiram reestabelecer seus sonhos
(pequenos negócios). Estamos falando dos “au-
tônomos e empreendedores”, porque os “indiví-

duos” que necessitaram de auxílio
passaram de 65 milhões. 

Com a apresentação de um sim-
ples dado, dá-se para imaginar o ta-
manho do buraco que sempre esteve
nesta “autovia” chamada Brasil, afi-
nal, como ignorar os vendedores dos
produtos diversos que aglomeram
nos semáforos? Como ignorar os ca-
tadores dos recicláveis? Como igno-
rar o Sr. "Fulano" (Pedreiro)? Como
ignorar Sr. "Ciclano" (Eletricista)?
Como ignorar os comércios de rua
que lotam desorganizadamente os es-
paços públicos diariamente em todo
e qualquer lugar neste país? 

Nunca deixo de lembrar a frase:
“Fiquem em casa, a economia a
gente vê depois”... e como teria que
ser, estes “empreendedores” fica-
ram em casa e de sobra mostraram
para todos os “cantos do mundo” o
que há décadas os governantes

acreditavam estar “assistindo” e que, só agora
conseguiram mensurar.

O auxílio promovido pelo governo não foi e
não será suficiente para garantir as mínimas
condições de bem-estar social a estes guerrei-
ros do dia a dia, porém, mais do que os pro-
gramas de empreendedorismo e os mais va-
riados cursos disponibilizados pelo sistema “S”,
bem como as inúmeras linhas de créditos com
juros mais baixos, e
que, cujo o acesso é
extremamente buro-
crático e limitado,es-
tes empreendedores
merecem um Brasil
unido pelo bem co-
mum e favorável
para bons negócios.

O Estado não gera
riqueza. Quem gera
riqueza e paga im-
postos é o POVO. 

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO

Leo Moreira Especialista
em Finanças, Controladoria
e Inteligência de Negócios,
professor e empresário

Marcelo Lessa é Diretor
Técnico do Sebrae Goiás

EAD
Meu irmão e minha namorada começaram as

aulas deles no ensino remoto da UFG. Na minha
opinião, a Universidade poderia ter se preparado
de forma muito melhor. Nas faculdades particu-
lares, os professores tiveram que se virar logo no
início da pandemia aqui no Brasil, e carregaram
o primeiro semestre de 2020 como puderam. A
UFG paralisou suas aulas em março e teve quase
cinco meses para se preparar e se estruturas
para o sistema de EAD. Porém, a confusão ficou ins-
taurada, professores não souberam ligar as cha-
madas, outros não permitiram que suas aulas fos-
sem gravadas, e por aí vai. 

Rodrigo Alves
Goiânia

Vila da Paz 
Viver em um lar há mais de 15 anos, mas te-

mendo a qualquer momento ser despejada por não
ter a documentação de propriedade é muito difícil.
É, assim, a situação da minha vizinha, uma das mo-
radoras de uma área ao fundo do posto de com-
bustível Marajó (Posto Aparecidão), no Setor Rosa
dos Ventos, em Aparecida de Goiânia. Ao que tudo
indica o local pertence ao governo e parece ser a
continuação de uma avenida do bairro. Incoeren-
temente batizaram a quadra de Vila da Paz, porém
não é paz que as famílias lá têm. Pois não possuem
a certeza que se forem retirados e as casas serem
derrubadas terão alguma contrapartida do poder
público. Além disso, não sabem se poderão conti-
nuar no local para buscar melhorar a próprio lar.
Vivem no pesadelo. 

Pedro Santana
Aparecida de Goiânia 

{
“Nós temos 
um Estado
transparente, onde
o empresário sabe
que é tratado com
todo o respeito. Só
temos uma posição:
defender 
quem queira
investir aqui”
Governador Ronaldo Caiado sobre
a balança comercial goiana que
apresentou em maio superávit de
US$ 599,57 milhões. O indicador foi
resultado de US$ 934,69 milhões
em exportações contra US$ 335,11
milhões em importações. Os dados
foram divulgados pelo Ministério
da Economia. 

União e parcerias para
desenvolver pequenos negócios

@jornalohoje
Goiás tem mesmo todas as condições por
causa do imenso polo farmacêutico que
existe no estado, principalmente no Daia. o
Brasil devia estar exportando vacinas, ao
invés de importar. Tomara que o governador
tenha êxito.

Alair Alves Gomes

@ohoje
Kajuru não foi eleito, o que elegeu Kajuru
foi a rejeição do Marconi Perillo”, ironizou o
internauta sobre a publicação que o sena-
dor goiano Jorge Kajuru fez afirmando que
não pisaria em Goiás caso Vitor Hugo seja
governador do estado.

hacarafred

@jornalohoje
Tiago Leifert irá apresentar o "Domingão
do Faustão" no próximo domingo, após a
internação de Faustão em decorrência de
uma infeção urinária.
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Os preços dos produtos e serviços “mo-
nitorados” experimentaram forte aceleração
em maio e responderam por mais de dois ter-
ços do Índice Nacional de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA) divulgado na quarta-fei-
ra, 9, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE). Essa categoria de bens e
serviços inclui desde a energia elétrica, gás
de cozinha, passagens de ônibus, trem e me-
trô, táxi, multas, pedágio, gasolina e diesel a
medicamentos, planos de saúde, loterias,
correios, tarifas de água e esgoto e os planos
de telefonia fixa. A alta observada pelo IBGE
na média de todo o País atingiu 2,11% no mês
passado, com influência de pouco mais de
66,5% na formação do IPCA “cheio”, que al-
cançou 0,83% como já divulgado.

Em abril, para um IPCA na faixa de
0,31%, os preços monitorados, ou seja, de-
finidos de alguma forma pelo setor pú-
blico, por agências de regulação e estatais
(a exemplo da Petrobrás, que estabelece os
preços da gasolina, do diesel e do gás nas
refinarias), haviam experimentado ele-
vação de 0,38% e haviam sido responsá-
veis por 48,5% da inflação mensal. Clara-
mente, aqueles preços tornaram-se o foco
principal de pressão inflacionária em
maio, principalmente em função da mu-
dança na forma de cobrança da energia
elétrica consumida nas residências.

Diante da forte estiagem que derrubou
o nível dos reservatórios, a geração de ener-
gia pelas usinas hidroelétricas foi igual-
mente afetada, obrigando o governo a
acionar as termoelétricas instaladas no
País, que produzem energia mais cara.
Para desestimular o consumo e compensar
o custo mais alto na geração de energia, o
governo estabeleceu esse sistema de “ban-
deiras”, que correspondem, resumida-
mente, a um adicional cobrado sobre a ta-
rifa de energia, encarecendo seu preço

para os consumidores. Desde maio, entrou
em vigor o primeiro nível da “bandeira ver-
melha”, que acrescenta R$ 4,169 a cada qui-
lowatt/hora consumido por residência.

A tarifa média de energia, que chegou a
experimentar ligeiro recuo (-0,04%) em abril,
apresentou elevação de 5,37% em maio. Se a
tarifa de energia ajudou a segurar o IPCA em
abril, no mês seguinte, contribuiu com 27,4%
na composição do índice, puxando a taxa in-
flacionária para cima.

Espiral indesejável
Em proporção menos intensa, os preços

dos demais produtos e serviços não contro-
lados pelos governos, por suas agências e es-
tatais apresentaram variação média ao redor
de 0,28% em maio, frente a 0,16% um mês an-
tes, na estimativa feita pela coluna com
base em dados brutos do IBGE. Na medição
de outras consultorias e bancos de investi-
mento, os preços livres (quer dizer, em tese
determinados livremente pelo mercado) saí-
ram de uma variação de 0,28% em abril para
0,37% em maio, o que parece corroborar a
tese sustentada pelo Banco Central (BC) e seu
Comitê de Política Monetária (Copom) em de-
fesa da alta dos juros básicos. Na versão da
autoridade monetária, o aumento dos juros
poderia ser justificada, a esta altura, como for-
ma de conter “efeitos de segunda ordem” de
pressões altistas reconhecidamente tempo-
rárias e concentradas em alguns setores da
economia (alta dos preços dos alimentos, sob
influência do mercado internacional, já par-
cialmente revertida; desvalorização do real
frente ao dólar, encarecendo os produtos ne-
gociados lá fora pelo País, igualmente desa-
celerada; dentre outros focos). A ideia, nes-
te caso, seria evitar que esses aumentos ve-
nham a “contaminar” os demais preços, ge-
rando, aí sim, uma espiral inflacionária in-
desejável.

2 O avanço dos preços li-
vres, numa análise que toma
como referência dados de-
sagregados preparados pelo
Banco Fator, parece ter sido
influenciado mais forte-
mente pelo salto nos preços
dos produtos negociados no
exterior (os tais “tradables”,
como os mercados preferem
chamá-los). A inflação dos
bens mais influenciados pelo
mercado internacional saiu
de 0,48% em abril para 0,99%
no mês seguinte. Na leitura
do banco, os preços livres
passaram a subir a uma taxa
mensal de 0,37% em maio, o
que se compara com eleva-
ção de 0,28% em abril.
2 Aqueles bens que não
são exportados pelo País e
nem importados (“non tra-
dables”), na verdade, regis-
traram preços virtualmente
estabilizados em maio, num
ligeiro recuo de 0,08% frente
a abril, quando haviam subi-

do 0,14%. Nos 12 meses ter-
minados em maio, a “infla-
ção” desses produtos ficou
limitada a 2,33% (enquanto o
IPCA “cheio” atingiu uma va-
riação de 8,06%).
2 Com a demanda domés-
tica ainda enfraquecida e
cambaleante, os custos mé-
dios dos serviços pratica-
mente não registraram alta
em abril, com variação mui-
to modesta de 0,05%. E ti-
veram pequeno recuo em
maio (-0,15%), acumulando
uma variação de 1,75% em
12 meses, muito distante do
aumento médio verificado
para o restante dos preços
na economia.
2 As taxas inflacionárias
de fato estão rodando em ní-
veis mais elevados neste
ano, mesmo se descontados
os índices muito baixos ob-
servados em 2020, quando
foram mais severas as res-
trições à circulação de pes-

soas e ao funcionamento de
bares, lanchonetes, restau-
rantes, hotéis, casas de
shows e de eventos, entre
outros serviços.
2 Um dos fatores por trás
desse aumento dos índices
inflacionários foi o dólar,
que havia saltado 9,7% en-
tre dezembro do ano passa-
do e março deste ano, con-
siderando a cotação média
mensal do período. A cota-
ção da moeda saiu de quase
R$ 5,15 para R$ 5,65 no pe-
ríodo. Desde abril, no en-
tanto, o câmbio se acomo-
dou e passou a cair, quer di-
zer, o real tornou-se mais
“barato” na comparação
com o dólar, que entrou em
alta no mercado interna-
cional. Na média, sua cota-
ção aqui dentro já acumu-
lava, até ontem, dia 10, uma
queda de 10,0% em relação
a março, com o dólar apro-
ximando-se de R$ 5,08.

Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

Preços “monitorados” explicam mais
de dois terços da inflação de maio

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) re-
visou para baixo a estimativa da safra de grãos este ano
no país. Ela informou que as condições climáticas ad-
versas registradas durante o cultivo da segunda safra afe-
taram as projeções de produtividade nas lavouras, re-
duzindo a previsão em 9,57 milhões de toneladas.

A queda atinge principalmente a cultura do milho.
Com isso, a expectativa é que a produção atinja 262,13
milhões de toneladas no período 2020/2021.

Os números constam do 9º Levantamento da Safra de
Grãos, divulgado pela Conab. Apesar da queda na com-
paração com a estimativa do mês anterior, o volume to-
tal a ser colhido em 2021 deve superar em 2% ou 5,11
milhões de toneladas a safra de 2019/20.

Culturas
A companhia disse, ainda, que na principal cultura

cultivada na segunda safra, o milho deve apresentar uma
redução na produtividade, impactado pela baixa ocor-
rência de chuvas entre  abril e maio.

“Com isso, a estimativa é que a produção total do cereal
chegue a 96,4 milhões de toneladas, sendo 24,7 milhões de
toneladas na primeira safra, 69,9 milhões na segunda e 1,7
milhão na terceira, uma redução de 6% sobre a produção
de 2019/20. A queda es-
perada se deve, sobre-
tudo, ao retardamento
da colheita da soja e,
em consequência, o
plantio de uma grande
parte da área do milho
segunda safra fora da
janela indicada”, expli-
cou a Conab.

No caso da soja, a si-
tuação é inversa. A co-
lheita da oleaginosa in-
dica um crescimento de
8,8% em relação à pro-
dução da safra 2019/20,
o que representa acrés-
cimo de 11 milhões de
toneladas. Com isso, a produção deve ficar em 135,86 mi-
lhões de toneladas, resultado que garante o Brasil na po-
sição de maior produtor mundial da leguminosa.

A Conab disse esperar que a safra do feijão se man-
tenha próxima a três milhões de toneladas. Com a pro-
dução de três safras, apenas a primeira foi encerrada.
A segunda ainda está sendo colhida e a terceira encon-
tra-se em fase de semeadura.

Arroz
O arroz tem produção estimada em 11,6 milhões de

toneladas, aumento de 4% frente ao volume produzido
na safra anterior. A plantação atinge uma área de
1.684 mil hectares, incremento de 1,1% em relação à sa-
fra anterior.

“Na última semana de maio, já havia 99% da área to-
tal colhida. Houve a intensificação da colheita a partir de
março, a qual está com as operações em uma evolução
similar ao da safra anterior”, informou o órgão.

No caso das culturas de inverno, o plantio foi inicia-
do em abril e intensificado em maio. Destaque para o tri-
go, produto no qual as estimativas preliminares indicam
uma área plantada de 2,5 milhões de hectares e uma pro-
dução de 6,94 milhões de toneladas.

“As condições climáticas estão irregulares, principal-
mente no que se refere às precipitações, porém, a expec-
tativa é de uma incidência mais regular das precipitações
para garantir umidade adequada nos solos, viabilizando
a germinação, emergência e desenvolvimento inicial das
lavouras”, detalha levantamento da Conab. (ABr)

Com 262,13 milhões de toneladas, milho puxou a queda

Capacidade de armazenagem
agrícola tem leve retração
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Conab reduz
estimativa da
safra de grãos
este ano

A capacidade de armaze-
namento agrícola no Brasil foi
de 176,3 milhões de toneladas
no segundo semestre de 2020,
o que representa uma redução
de 0,1% em relação ao semes-
tre anterior. O número total de
estabelecimentos ativos ficou
estável em 7,9 mil. Os dados es-
tão na Pesquisa de Estoques, di-
vulgada hoje (10) pelo Institu-
to Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE).

Entre as regiões, Sudeste e
Sul tiveram quedas de 0,1% na
armazenagem total e as de-
mais mantiveram a estabili-
dade. A maior parte da arma-

zenagem de grãos é feita em si-
los, que respondem por 49,5%
da capacidade do país. No se-
mestre analisado, o volume
dos silos chegou a 87,3 milhões
de toneladas, um aumento de
0,6% em relação ao primeiro
semestre de 2020.

Em seguida aparecem os
armazéns graneleiros e gra-
nelizados, que respondem por
37,5% da armazenagem na-
cional. Esse tipo de estoque
atingiu 66,1 milhões de tone-
ladas de capacidade útil ar-
mazenável, uma marca que é
0,6% menor do que a verifica-
da no semestre anterior.

Já os armazéns convencio-
nais, estruturais e infláveis
representam 13% da capaci-
dade total de armazenagem
nacional e somaram 22,9 mi-
lhões de toneladas, uma que-
da de 1,6% em relação ao pri-
meiro semestre de 2020.

Os silos predominam na re-
gião Sul, respondendo por
61,7% da capacidade armaze-
nadora regional e 49,8% da
capacidade total de silos do
país. Os graneleiros e graneli-
zados são mais frequentes no
Centro-Oeste, com 53,4% da
capacidade da região e 55,6%
do total nacional. (ABr)

A queda atinge
principalmente 
a cultura 
do milho
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Raphael Bezerra

O valor das transferências
voluntárias da União (convê-
nios e contratos de repasse) ao
Estado de Goiás e aos 246 mu-
nicípios goianos sofreu uma
baixa de 67,65% no compara-
tivo entre 2019 e 2020. Duran-
te a pandemia, o Governo Fe-
deral liberou R$ 24 milhões a
422 propostas apresentadas.
Em 2019 foram liberados R$
74,2 milhões a 525 projetos. A
derrubada de um veto presi-
dencial, para que cidades com
até 50 mil habitantes ficassem
impedidas de receber transfe-
rências voluntárias da União,
mesmo que estejam em situa-
ção de inadimplência, traz alí-
vio para 225 municípios goia-
nos e cerca de 5 mil municípios
brasileiros.

"A crise econômica brasi-
leira se agravou com a pan-
demia e os pequenos municí-
pios foram, naturalmente, os
mais atingidos. E como acon-
teceu com os Estados, não pu-
deram contar com as consi-

deráveis transferências por
parte do governo federal", diz
o professor e economista Wal-
ter Penninck Caetano, diretor
da Conam - Consultoria em Ad-
ministração Municipal.

Com a derrubada do veto
presidencial ao item que cons-
tava no projeto de Lei 2/2021,
proposta que alterou a Lei de

Diretrizes Orçamentárias (LDO),
o Congresso retomou a inclusão
do segundo parágrafo do artigo
84 da Lei 14.116/2020. "Ou seja,
pelo texto, transferências vo-
luntárias não dependerão de
adimplência do município de
até 50 mil habitantes", explica o
diretor da Conam.

A medida havia sido in-

cluída no PLN 2/2021 por
emendas sugeridas pelo líder
do Governo, senador Fernan-
do Bezerra Coelho (MDB-PE),
e pelo deputado Lucas Vergí-
lio (Solidariedade-GO).

O Governo Federal alegou
que o dispositivo contraria o in-
teresse público “por subtrair,
imotivadamente, relevante me-

dida de finança pública voltada
para a responsabilidade na ges-
tão fiscal”. “Os municípios com
menos de 50 mil habitantes re-
presentam cerca de 88% dos
municípios brasileiros, fato que,
combinado com as exceções já
existentes, tornaria os instru-
mentos de controle e de boa
gestão fiscal ineficazes”.

Jaraguá faz parte da lista de 226 municípios com menos de 50 mil habitantes que poderá receber os recursos

Goiás recebeu R$ 4,26 bi-
lhões de repasses federais
para combate à pandemia da
Covid-19, entre o dia 13 de
março do ano passado, logo
no início da pandemia, até o
último dia 30. 44,85% deste
valor foi repassado ao gover-
no estadual e a maior parte,
correspondente a 55,15% foi
destinada às prefeituras goia-
nas. As informações são do
portal Siga Brasil, mantido
pela Consultoria de Orça-
mentos, Fiscalização e Con-
trole do Senado (Conorf).

Os dados do Siga Brasil
revelam que houve uma pre-
ferência do governo federal
em repassar o dinheiro para
o combate ao coronavírus di-
retamente aos prefeitos. A

destinação para o governo
estadual é menor do que para
outras administrações esta-
duais. Em todo o Brasil, con-
siderando o valor total das
transferências desde 2020, os
municípios ficaram, em mé-
dia, com 51,7% da verba. Os
estados, com 48,2%. 

Além de Goiás, em outras 14
unidades da Federação, os go-
vernadores receberam menos
recursos do que os prefeitos
locais. Isso ocorreu em sete dos
nove estados do Nordeste (ex-
ceto Sergipe e Pernambuco):
Alagoas, Bahia, Ceará, Mara-
nhão, Paraíba, Piauí e Rio Gran-
de do Norte. No Centro Oeste,
além de Goiás, o Mato Grosso do
Sul. No sudeste (exceto Espírito
Santo): Minas Gerais, Rio de Ja-

neiro e São Paulo. No sul, os três
estados da região: Paraná, Rio
Grande do Sul e Santa Catarina.
Na região Norte, todos os esta-
dos receberam mais repasses do
que os municípios. 

Em nove estados, os repas-
ses ficaram proporcionalmen-
te abaixo da posição sugerida
pelo número de casos de covid-
19. Goiás figura nesta condição.
As transferências da União são
relativas às seguintes áreas:
Auxílio financeiro a estados,
Distrito Federal e municípios;
Enfrentamento da emergên-
cia de saúde pública; Procedi-
mentos de média e alta com-
plexidade; Piso de atenção bá-
sica em saúde; Dinheiro Dire-
to na Escola; Incremento tem-
porário em atenção básica de

saúde; Incremento temporá-
rio em assistência hospitalar e
ambulatorial e Sistema Nacio-
nal de Segurança Alimentar e
Nutricional.

Queda nos repasses
Segundo as informações

do Siga Brasil, a União reduziu
em 90,5% o valor médio das
transferências a estados e mu-
nicípios para o combate à pan-
demia em 2021. No ano pas-
sado, o Poder Executivo en-
viou o equivalente a R$ 391,8
milhões por dia para gover-
nadores e prefeitos. Nos cinco
primeiros meses deste ano, a
média diária de empenhos
caiu para R$ 36,9 milhões.  No
primeiro ano de pandemia, o
Palácio do Planalto empe-

nhou um total de R$ 540,2 bi-
lhões, liberados por medidas
provisórias para o enfrenta-
mento à covid-19.

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

Municípios receberam mais repasses que o Estado

Valor das transfe-
rências da União
sofreu uma baixa
de 67,65% no
comparativo en-
tre 2019 e 2020

Veto a bloqueio de recursos da União
traz alívio a 226 municípios goianos

Fora disso, pode ocorrer improbidade administrativa
para mandatários públicos.

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

A tiracolo
Os ministros palacianos torcem para

que o Ministério Público Federal puna o
assessor internacional Filipe Martins,
com a perda da função pública. Desta for-
ma, evitaria o desgaste de o presidente
Jair Bolsonaro ter de demitir o ‘olavista’
favorito do herdeiro e deputado federal
Eduardo Bolsonaro (PSL-SP). Enquanto
a decisão não é tomada, o parlamentar
leva o assessor palaciano a tiracolo pe-
las embaixadas em Brasília tentando
cavar vaga para o aliado. Desde o epi-
sódio no Senado, quando Martins foi fla-
grado em vídeo e presencialmente fa-
zendo gestos considerados ofensivos,
ele aparece pouco no Palácio.

Pedala, Jair!
Depois da ‘motociata’, Brasília vai

ter, amanhã, a pedalada de ciclistas
pró-Bolsonaro. A turma se concentra na
Catedral. Não há confirmação de que o
presidente vá.

Banho-Maria
A advogada eleitoral de Bolsonaro, Ka-

rina Kufa, diz que congelou conversas
com PRTB e outros partidos, em nome do
presidente, depois da filiação do senador
Flávio Bolsonaro ao Patriota.

Vem pra rua
Um brutamonte chamado Lutador

Brigadeiro desafia há dias, nas redes so-
ciais, os deputados federais bolsonaris-
tas Luís Miranda e Carlos Jordy para a
porrada na rua.

Temos pólvora 2.0
No melhor estilo Bolsonaro de “temos

pólvora” – naquele episódio hilário de
recado aos Estados Unidos sobre a for-
ça militar do Brasil – o deputado federal
Aécio Neves entrou na onda para uma
indireta à Argentina, provocando o pre-
sidente hermano Alberto Fernandéz so-
bre a citação de que os brasileiros vie-
ram da selva.

Vão precisar
Na reunião de ontem na Comissão de Re-

lações Exteriores e Defesa Nacional, ao
elogiar a entrega de veículos blindados
Guarani da IVECO para testes na Argentina,
Aécio ironizou que o país vizinho talvez pre-
cise mesmo do reforço militar. O Guanari é
fabricado em Minas Gerais, na planta inau-
gurada por ele quando governador.

Cadê a pastora?
Causou estranheza a ausência da Minis-

tra da Família, Damares Regina Alves, na
Convenção Evangélica em Anápolis (GO),
com a presença de presidente Bolsonaro.

Lua de fel
Lembra do casório polêmico que cita-

mos em primeira mão? A Prefeitura de Por-
to Seguro notificou a casa de festas Céu de
Pitinga, no distrito de Arraial D’Ajuda,
por um casamento de médicos (isso mes-
mo) com mais de 200 convidados, sem más-
caras e com aglomeração, em desrespeito
a decreto que proíbe festas por causa do Co-
vid-19. Já os médicos (funcionários da pre-
feitura de BH) sumiram das redes.

Camarote residencial
O brasileiro é mesmo um ser humano

criativo. Circulou pelo whatsapp um card
com foto de uma varanda gourmet, anun-
ciando um jantar romântico a R$ 1.200 com
vista para o campo de futebol do estádio vi-
zinho ao edifício residencial, para quem
quisesse assistir a um jogo da segunda di-
visão do Brasileirão.

Brasil e os gays
Pesquisa da Ipsos para o mês do orgu-

lho LGBT+ com entrevistados de 27 países
(mil brasileiros participaram) revela que
55% dos brasileiros ouvidos disseram
apoiar o casamento de homossexuais. Já
18% se mostraram contrários ao enlace
permitido por Lei; 14% são a favor de que
haja algum tipo de reconhecimento legal,
mas não um casamento; e 14% não sou-
beram responder.

O Ministro da Saúde Mar-
celo Queiroga disse em au-
diência com o prefeito de Goiâ-
nia Rogério Cruz (Republica-
nos) que irá garantir o repas-
se de recursos para a Saúde de
Goiânia. “O ministro já nos
garantiu a destinação dos re-
cursos de todas as emendas de
cada deputado da bancada
goiana na Câmara e no Sena-
do, para a saúde da capital”,
afirmou Rogério Cruz.

Acompanhado do secretá-
rio municipal de Saúde, Dur-
val Pedroso, e da secretária
Valéria Pettersen, de Relações
Institucionais, o prefeito soli-
citou ao ministro a composi-
ção do teto MAC (Média e Alta
Complexidade) para custeio
do Hospital e Maternidade
Célia Câmara, que, de início,
em 2020, manteve atendi-
mento exclusivo ao atendi-
mento a pacientes com Co-
vid-19, mas que agora volta a
atender na ala de maternida-
de. “Nós temos ali um trabalho
maravilhoso, voltada para
atendimento de Covid-19 e
agora voltamos uma ala para
maternidade”, pontuou.

Cruz também tratou da
requalificação e habilitação
das Unidades de Pronto Aten-
dimento (UPAs) da Chácara
do Governador, Cais do Jar-

dim Novo Mundo e Ciams do
Jardim América. Em breve
serão inauguradas UPAs do
Conjunto Riviera e Jardim
Guanabara, como também no
Jardim Itapu e Jardim Curiti-
ba. O prefeito também co-
mentou sobre as Unidades
de Saúde Básica (USBs). 

“O ministro achou isso
muito interessante, uma vez
como nós repassamos a ele a
nossa preocupação, pois pre-
cisamos começar um trata-
mento mínimo para a nossa
população, pois algumas uni-
dades funcionam em casas
alugas, e precisamos ter sedes
próprias, que estão em deca-
dência, em casas alugadas e
que pretendemos passar par
sedes próprias”, disse. “O mi-
nistro, reconhecendo isso, cla-
ro, se colocou à disposição
para nos dar apoio total”.

Ao final do encontro com
o ministro Marcelo Queiro-
ga, o prefeito fez um balan-
ço positivo da viagem a Bra-
sília, a começar pela reu-
nião com representantes do
Fundo Nacional de Desen-
volvimento da Educação
(FNDE), tendo como pauta a
reforma e ampliação de 170
instituições de ensino e a
construção de quatro novas
escolas de tempo integral.

Projetos
Por sua vez, o secretário

Durval Pedroso classificou a
agenda em Brasília como po-
sitiva. “Fomos recebidos pelo
ministro Marcelo Queiroga e
assessores, que são funcioná-
rios de carreira, das áreas dos
recursos de fomento das es-
tratégias. Então, foi uma reu-
nião muito positiva, em que o
ministro foi muito receptivo,
levantou as questões técnicas
que são necessárias de ajus-
tamento, mas sinalizou que
está à disposição para atender
Goiânia, para ajudar a cidade
no que for preciso para a me-
lhoria da saúde”.

Pedroso também assegu-
rou que a visita ao ministro foi
importante, em termos de de-
senvolvimento de projetos,
bem como também o incre-
mento de recursos, “principal-

mente no que diz respeito à
alta complexidade, que são as
cirurgias, e a parte de atenção
especial hospitalar em com-
plexidade elevada. Então, isso
é muito bom para a população,
porque é uma forma de nós po-
dermos atender mais pessoas”.

Para a secretária Valéria
Pettersen, a qualificação e ha-
bilitação das quatro UPAs são
importantes, para que o mu-
nicípio possa receber recur-
sos federais, porque hoje quem
faz o aporte é o Tesouro mu-
nicipal. “Saímos de lá (de Bra-
sília) felizes com a receptivi-
dade do ministro Marcelo Quei-
roga, em atender às demandas
de Goiânia, ele se posicionou
em todas as demandas do pre-
feito e disse que vai ajudar e
atender a todas elas”, pontuou.
“Foi muito positiva a agenda
com o ministro”. (ABr)

Prefeito solicitou a composição do teto
MAC para custeio do Hospital e mater-
nidade Célia Câmara

As regras valem para os eventos cancelados e remarcados

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-fei-
ra (9) a Medida Provisória 1036/21, que prorroga as
regras para os organizadores cancelarem ou remar-
carem eventos nas áreas de turismo e de cultura pre-
judicados pela pandemia de Covid-19. A matéria
será enviada ao Senado.

De acordo com o substitutivo aprovado, do deputa-
do Roberto de Lucena (Pode-SP), o consumidor que op-
tar pelo crédito de serviço ou evento adiado ou can-
celado no período de 1º de janeiro de 2020 a 31 de de-
zembro de 2021 poderá usá-lo até 31 de dezembro de
2022. Se optar pela remarcação da data, o prazo limi-
te para fazer isso será o mesmo.

O texto atualiza a Lei 14.046/20, que desobriga a
empresa de reembolsar os valores pagos pelos con-
sumidores, desde que assegure a remarcação dos ser-
viços, eventos ou reservas adiados ou cancelados, ou
ainda conceda crédito para uso na compra de outros
serviços da empresa.

Caso a empresa não consiga remarcar o evento ou
conceder o crédito na forma prevista, terá de devolver
o valor recebido pelo consumidor até 31 de dezembro
de 2022. (Agência Câmara)

Câmara aprova
MP sobre
cancelamento
de eventos na
pandemia

Queiroga garante recursos
para Saúde de Goiânia

Prefeito se reuniu

com o Ministro da

Saúde Marcelo

Queiroga que

garantiu a

tranferência de

recursos para a

saúde da Capital
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Felipe André

Com toda a polêmica que
cercou a disputa da Copa Amé-
rica, a competição está con-
firmada e vai ter o pontapé ini-
cial neste domingo (13). O tor-
neio vai iniciar com o duelo
entre Brasil e Venezuela em
Brasília, que assim como Goiâ-
nia, Cuiabá e Rio de Janeiro se-
rão as cidades-sede da com-
petição de seleções. A final
está prevista para o dia 10 de
julho, em solo carioca.

Antes mesmo da confirma-
ção que Goiânia seria uma
sede, o presidente do Atlético
Goianiense, Adson Batista, ha-
via colocado o estádio Antônio
Accioly à disposição. Após a
preferência pelo estádio Olím-
pico, que vai receber os sete
duelos previstos para a capital
goiana, e o Serra Dourada que
vai servir como suporte, o ru-
bro-negro ainda sim vai parti-
cipar da competição. O clube li-
berou suas instalações para
que as seleções possam utilizá-
las, caso assim queiram.

O Centro de Treinamento,
localizado no Setor Urias Ma-
galhães, e o estádio Antônio Ac-
cioly podem ser utilizados pe-
las seleções que vão jogar em
Goiânia. Na fase de grupos, se-
rão cinco partidas realizadas e
com isso os elencos dos se-
guintes países passarão pela ca-
pital goiana: Bolívia, Paraguai,
Brasil, Colômbia, Equador, Ve-
nezuela e Peru. No mata-mata
serão dois duelos pelas quartas

de final e outras equipes po-
dem aparecer.

A primeira seleção a chegar
em Goiânia foi a da Bolívia,
que entra em campo na se-
gunda-feira (14) contra o Pa-
raguai, às 20h (horário de Bra-
sília), no estádio Olímpico. O
elenco, que é comandado por
César Farias, desembarcou na
noite da última quarta-feira, se
hospedou na capital e realizou
uma atividade ontem no está-

dio Antônio Accioly. Uma soli-
citação de Adson Batista, para
liberar o local, seria que não
poderia chocar as datas com
os jogos do clube, a Conmebol
aceitou. O Paraguai está pre-
visto sua chegada no domingo,
na véspera da partida.

Entre os atletas convocados
pela seleção boliviana, um jo-
gador já conhece bem as insta-
lações do Atlético Goianiense: o
meia Henry Vaca. O jogador, de

23 anos, teve uma passagem,
discreta, pelo clube em 2020 e
disputou apenas uma partida
oficial, quando entrou nos mi-
nutos finais do duelo contra o
Grêmio, se envolveu em polê-
micas fora das quatro linhas e
teve o contrato por empréstimo
rescindido, ele atualmente de-
fende o Oriente Petrolero, da
Bolívia, onde já realizou sete jo-
gos e marcou três gols. (Espe-
cial para O Hoje)

Após se classificar
na Copa do Brasil,
o Atlético Goia-
niense libera ins-
talações do CT e o
estádio Antônio
Accioly para a Se-
leção Boliviana

Na última quarta-feira (9),
o Vila Nova acabou sendo der-
rotado pelo Bahia novamente
e foi eliminado da Copa do
Brasil. Apesar do novo revés, o
técnico colorado, Wagner Lo-
pes, lamentou a falta de ca-
pricho de seus atletas diante do
Tricolor Baiano, mas reco-
nheceu que sua equipe está no
caminho certo.

“Lutamos com as forças e
com as estratégias que nós tí-
nhamos. Mas temos que reco-
nhecer a força do Bahia, que é
um dos líderes da Série A. Acho
que poderíamos ter capricha-
do um pouco mais nas finali-
zações e na circulação da bola,
mas erros fazem parte do pro-
cesso. Acredito que estamos
no caminho certo. Agora, é
descansar e pensar no CSA”, la-
mentou Wagner Lopes.

Ao ser questionado sobre o
erro de Georgemy, que oca-
sionou no tento baiano na par-
tida, o treinador vilanovense
elogiou o arqueiro e o eximiu
da culpa pela eliminação.

“O Georgemy é um grande
profissional. Hoje mesmo fez
grandes defesas. É continuar
trabalhando essa saída de bola
com confiança e na próxima
vez ter uma decisão melhor.
Mas estarei sempre à frente de-
fendendo meu jogador. Ele fez
uma grande partida”, disse
Wagner Lopes.

Em suas redes sociais, Geor-
gemy pediu desculpas à torci-
da vilanovense, que acreditou
na classificação às oitavas da
Copa do Brasil, mas salientou
que a experiência que ficou é
válida e que o Tigre ainda tem
todo um Campeonato Brasi-

leiro pela frente.
“Me desculpo com todos

que acreditaram em nossa
equipe, todos que estavam so-
nhando junto com a gente…
Jogadores, comissão técnica,
diretores e torcedores. Nos
dois jogos contra o Bahia, fo-
ram 12 defesas, belos lances,
entrega total e um fim total-
mente inesperado. Cabeça er-
guida. Já são 22 jogos na tem-
porada e, como sempre di-
zem, “só erra quem joga”. Fi-
cou a experiência! Temos um
campeonato inteiro pela fren-
te, com objetivos bem claros,
minha confiança está estabe-
lecida nas mãos de Deus, o
único que sabe de todas as
coisas! A guerra continua”,
escreveu Georgemy em seu
Instagram. (Breno Modes-
to, especial para O Hoje)

Estádio Antônio Accioly recebeu o primeiro treino da Bolívia em Goiânia, antes de duelo pela Copa América

O goleiro Georgemy foi eximido da culpa da derrota diante do Bahia

O Atlético Goianiense se
classificou na noite desta
última quarta (9) na Copa
do Brasil. O rubro-negro se-
gurou o empate sem gols
contra o Corinthians, e
como havia vencido o jogo
de ida, assegurou o seu lu-
gar entre as 16 melhores
equipes da competição.
Uma das novidades, além
de contar com o retorno de
Ronald e Arthur Gomes,
Eduardo Barroca voltou a
utilizar o zagueiro Oliveira,
que recentemente se recu-
perou de uma tendinite no
joelho direito.

O defensor já comple-
tou 112 jogos com a camisa
do Atlético Goianiense e
além de zagueiro, também
já atuou como volante no
rubro-negro. Com Vagner
Mancini, entrou em campo
como primeiro e segundo
volante, que alternou entre
terceiro zagueiro e meia-
central. “Se for pra ajudar os
meus companheiros eu
atuo sem problemas, fiz al-
guns jogos de volante, e
creio que me adaptei um
pouco mais, então, se pre-
cisar estarei a disposição
pra fazer sem problemas”,
disse Oliveira.

Na quarta temporada
com o clube goiano, após
ser contratado junto ao Ban-
gu-RJ, Oliveira se firmou
nas conquistas recentes do
rubro-negro. Presente no
acesso para a Série A em
2019, a melhor participação
do clube na elite do futebol
em 2020, campanha invicta
desta temporada da Sul-

Americana e as duas últi-
mas participações na Copa
do Brasil. “Sou muito feliz
no Atlético-GO. Um clube
que me acolheu, me identi-
fico bastante. Creio que o
que me fez ficar foi estar
sempre batendo as metas
do ano no clube, e pretendo
continuar ajudando sem-
pre que possível”, admitiu o
zagueiro.

No elenco em 2019, du-
rante a primeira passagem
de Eduardo Barroca, Oli-
veira espera ser mais utili-
zado, após se recuperar de
lesão. Titular no início da
temporada, o atleta perder
espaço após a tendinite e
viu Éder e Nathan se fir-
marem com a dupla de
zaga. “Com a volta do Bar-
roca, que é um cara que já
trabalhei e conheci, fiquei
muito feliz. Ele me dá con-
fiança com meu modo de
jogo. Agora é trabalhar e es-
perar a oportunidade, e
quando surgir correspon-
der à altura”, finalizou o
defensor. (Felipe André,
especial para O Hoje)

ATLÉTICO-GO

Apesar de eliminação, Wagner
Lopes vê Tigre no caminho certo

VILA NOVA

Heber Gomes

instalações para a Bolívia

Felipe Oliveira/EC Bahia

O defensor já

completou 112

jogos com a

camisa do Atlético

Goianiense e além

de zagueiro,

também já atuou

como volante no

rubro-negro

Oliveira atua em
classificação e não
descarta atuar mais
vezes como volante



FUTEBOL INTERNACIONAL

A principal competição de
seleções no continente europeu
estreia nesta sexta-feira (11), e
a abertura promete em um
jogo entre Turquia e Itália, no
estádio Olímpico de Roma, às
16 horas (horário de Brasília).

Turquia
A seleção turca conta com

excelentes jogadores que bri-
lharam na última temporada
europeia. O principal joga-
dor deles trata-se de Hakan
Çalhanoglu, que ao lado de
seu treinador Senol Gunes
demonstrou otimismo antes
mesmo da estreia da Turquia,
diante da Itália.

“Eu não diria que somos os
favoritos deste grupo, mas es-
pero que no fim sejamos os
vencedores. Espero encarar a
Itália na final do torneio. Lem-
bro quando isso ocorreu contra
o Brasil na Copa de 2002. É

muito bom pois os times já se
conhecem. Acho que aprende-
remos muito com o jogo de
amanhã. Posso dizer que todos
meus 26 jogadores estarão
prontos para o jogo de amanhã.
Queremos que seja um jogo bo-
nito. O futebol é um esporte
que ensina bastante. Espero
que todos assistindo se divir-
tam”, disse o meia turco.

Além do destaque do time,
que atua pelo Milan, destaque
para outros turcos como o la-
teral Zeik Celik e o atacante
Burak Yilmaz, ambos atletas
do Lille e que recentemente
desbancaram o Paris Saint-
Germain para serem cam-
peões franceses.

Itália
Presente na última Euro-

copa, quando a Itália perdeu
para a Suécia e acabou fican-
do fora da Copa do Mundo de

2018, o zagueiro Chiellini vive
a expectativa juntamente com
seus companheiros antes do
início da competição euro-
peia, diante da Turquia.

“Vivo as primeiras horas
como capitão com grande ale-
gria. Estávamos ansiosos por
isso, esperamos um ano a
mais para jogar esta Euro.
Desde que nos reunimos na
Sardenha, sonhamos em estar
aqui. Está tudo pronto, a par-
tir de hoje começamos a res-
pirar uma adrenalina dife-
rente, um ambiente diferente
e mal podemos esperar para
chegar ao dia seguinte “, pon-
tuou o zagueiro. 

Além de Turquia e Itália,
completam o grupo A, País de
Gales  e Suíça, que se enfren-
tam sábado, no estádio Olím-
pico de Baku, às 10 horas, ho-
rário de Brasília). (Victor Pi-
menta, especial para O Hoje)
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Seleção Italiana espera não repetir vexame de 2017

O meia Alan Mineiro está
de casa nova. Duas semanas
após encerrar seu ciclo de
quatro anos com a camisa
do Vila Nova, o jogador acer-
tou com o Brasiliense, que
fez o anúncio oficial da che-
gada do atleta através de
suas redes sociais.

Alan Mineiro e o Jacaré
firmaram um vínculo que
vai até o fim do ano de
2023. O meia chega ao time
candango com a missão de
confirmar seu favoritismo e
levá-lo à Série C, competi-
ção pela qual foi campeão
em 2020, pelo Colorado,
sendo um dos principais
destaques do torneio. 

Sem entrar em campo
desde o dia 16 de maio,

quando o time comandado
pelo técnico Wagner Lopes
ficou no empate com o Grê-
mio Anápolis, na partida de
ida da final do Campeonato
Goiano, o camisa 10 deve ser
regularizado nos próximos
dias e ficar à disposição de
Vilson Taddei, seu próximo
treinador. Na tarde de on-
tem, ele já realizou algu-
mas atividades na acade-
mia do novo clube. 

Na atual temporada, Alan
Mineiro disputou 11 jogos
pelo Tigre e marcou apenas
um gol. Ao todo, foram 156
jogos e 45 tentos anotados
vestindo o manto vilano-
vense. No Brasiliense, ele
reencontrará velhos conhe-
cidos do torcedor colorado,
como o lateral-esquerdo Má-
rio Henrique, o volante Ra-
damés e o meia Zotti.

Na tarde de ontem, o
Brasiliense acabou elimi-
nado da Copa do Brasil. Ago-
ra, a Série D passa a ser o
único campeonato na qual
o Jacaré ainda está vivo.
Nela, ele está no grupo A5,
ao lado dos três represen-
tantes de Goiás. No último
final de semana, estreou na
fase de grupos com um em-
pate, em casa, diante do
Goianésia. O próximo com-
promisso será no dia 13,
quando vai até o Mato Gros-
so para encarar o Nova Mu-
tum. (Breno Modesto, es-
pecial para O Hoje)

Alan Mineiro acerta
com o Brasiliense

SÉRIE D

Victor Pimenta

O Goiás embarca nesta
sexta-feira (11) para Belo Ho-
rizonte, porque no sábado
irá encarar o Cruzeiro, em
jogo válido pela terceira ro-
dada do Campeonato Brasi-
leiro da Série B. A partida em
questão que estava marcada
para às 16 horas, agora acon-
tecerá às 21 horas, ainda no
estádio Mineirão.

A equipe esmeraldina que
passou por dois últimos anos
turbulentos no quesito sofrer
gols, tendo a pior defesa das
últimas edições da Série A
(2019 e 2020), agora está há
cinco jogos sem serem vaza-
dos. Desde a chegada de Pin-
tado, no jogo das quartas do
Goianão, o Goiás não teve
um gol sofrido. Além do clás-
sico contra o Atlético, ainda ti-
veram os jogos amistosos con-
tra Brasiliense e Apareciden-
se e mais recentemente, os
dois jogos da Série B, diante
do Sampaio Corrêa e por úl-
timo o Confiança.

“É importante não sofrer
gols nessa competição. A gen-
te sabe que vai acontecer,
não tem como passar trinta e
oito jogos sem sofrer gols,
mas iniciar assim vencendo
e sem sofrer gols isso au-
menta ainda mais nossa con-
fiança e nós que estamos
vindo de uma sequência boa.
É importante o trabalho que
foi feito nessa intertempora-

da e tem mostrado os resul-
tados nesse início e esse é o
nosso foco. Temos criado
bastante oportunidade de
gols, nós temos um ataque
muito qualificado que sabe-
mos que vamos marcar os
gols e é importante lá atrás a
gente dar esse suporte, uma
vez que o nosso time como
um todo ajuda na parte de-
fensiva”, disse Tadeu.

O adversário deste sába-
do, o Cruzeiro, vive uma má
fase. A equipe que ainda não
sabe o que é vencer e nem
pontuar na Série B, de quebra
foi eliminado na Copa do Bra-
sil para a Juazeirense e teve a
troca no comando no clube ce-
leste, saindo Felipe Conceição
e chegando Mozart, ex-Cha-

pecoense. Para Tadeu, isso não
muda o fato do confronto ser
mais “fácil” para o Goiás que
vem em um melhor momento.

“Temos que respeitar to-
das as equipes da competição.
O Cruzeiro é um clube gigante
que a gente tem que respeitar
e respeitamos fazendo o que
temos trabalhado todos os dias,
temos feito nos jogos e colocar
dentro de campo. Sabemos
que não é fácil, que a fase de-
les não é boa e acredito que
muitos jogadores já passaram
por uma situação parecida as-
sim de derrotas e vivemos isso
também e sabemos o quanto é
difícil. Temos que focar no que
vamos fazer e sabemos que
tem uma equipe do outro lado
que vai vir com todas as for-

ças para tentar ganhar”, res-
saltou o goleiro.

No início do ano, quando o
Goiás ainda jogava pela Série A,
o goleiro Tadeu que é um dos
jogadores mais importantes
do clube nos últimos anos en-
trou em conflito com a direto-
ria e logo começou a não ser re-
lacionado para os jogos, quan-
do sim, sendo banco de Mar-
celo Rangel, assim não atuan-
do na reta final da última tem-
porada. Águas passadas e após
muitas conversas, ele voltou a
atuar pelo time esmeraldino e
reassumiu seu posto de titular,
mas ao ser perguntado, falou
do momento passado.

“Essas coisas já passaram, já
nos acertamos. Foi mais para
eles entenderem meu lado e eu

o lado deles, já que fiquei fora
da reta final do Campeonato,
mas sou um cara muito pro-
fissional e quem esteve aqui no
dia-a-dia pode confirmar isso,
porque não deixei de trabalhar
e dependente se eu concordei
ou não com as decisões e cabe
a mim respeitar e continuar
trabalhando e que eu só queria
entender quais eram as inten-
ções do Goiás comigo por con-
ta do meu contrato longo e eu
precisava saber qual era o pla-
nejamento se havia mudado
ou não, em relação a mim. Foi
uma conversa muito franca e
importante para ambos, mas
uma coisa é certa nunca dei-
xei de trabalhar”, pontuou o
jogador esmeraldino. (Espe-
cial para O Hoje)

Tadeu destaca im-
portância de não
sofrer gols na
competição e que
motiva elenco:
“Aumenta nossa
confiança”

CinCo JoGos sem sofrer gols

Turquia e Itália se enfrentam 
em abertura da Eurocopa

Alan Mineiro

disputou 11 jogos

pelo Tigre e

marcou apenas um

gol. Ao todo, foram

156 jogos e 45

tentos anotados

vestindo o manto

vilanovense

Goleiro falou sobre confronto diante do Cruzeiro no sábado e que clube deve manter respeito contra todas as equipes

Rosiron Rodrigues / Goiás EC
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João Paulo Alexandre

Os setores mais afastados
da região central de Goiânia
são os bairros onde estão a
maioria dos lotes vazios, se-
gundo a Secretaria Municipal
de Finanças (Sefin). O Setor Re-
canto do Bosque é o que mais
tem áreas vazias, com 2.811 lo-
tes desocupados. Em seguida
vem o Park Lozandes (2.668),
Jardim Atlântico (2.320), Fai-
çalville (2.066), Fonte das
Águas (1.639), Santa Fé I
(1.541), Vera Cruz (1.430), Re-
canto das Emas (1.348), Itaipu
(1.327) e Solar Ville (1.227).

Em 2020 a cidade ganhou
2.162 lotes vagos, que são
considerados vazios urba-
nos, aqueles que não con-
tam com nenhuma edifica-
ção. Além disso, cinco bairros
foram inaugurados: Jardim
Bella Vitta, Parque Cidade,
Residencial Brasil Central,
Residencial São Marcos e Re-
sidencial Flores do Cerrado.

A Secretaria de Finanças
pontuou que 47 localidades
na Capital contam com até
dez lotes sem qualquer tipo de
ocupação. A pasta reforça que
não é possível afirmar com
precisão se esses bairros fo-
ram loteamentos ou se são
glebas/fazendas. São elas: Chá-
cara Boa Sorte, Chácara Cri-
meia, Chácara Guarema, Chá-
cara Tocafundo, Condomínio
Aeródromo Zezé Alves Ferrei-
ra, Condomínio Bougainville,
Condomínio Mansões Cam-
pus, Fazenda Arrozal, Fazenda
Baliza, Fazenda Bela Vista, Fa-
zenda Caraíbas, Fazenda Ca-

tingueiro, Fazenda Colina, Fa-
zenda Crimeia, Fazenda Cri-
meia Caveiras, Fazenda dos
Macacos e Fazenda Embira.

As outras localidades são Fa-
zenda Far-West, Fazenda For-
quilhas, Fazenda Independên-
cia, Fazenda João Vaz, Fazenda
Macambira, Fazenda Palmito,
Fazenda Pindorama, Fazenda
Piracanjuba, Fazenda Quebra-
Anzol, Fazenda Santa Maria,
Fazenda Santo Antônio, Fa-
zenda Serra, Granja Agrícola Ja-
cirema, Jardim Presidente Ex-
tensão II, Loteamento Balneá-
rio Gran Viena, Loteamento
Manso Pereira, Loteamento
Vale Verde, Parque das Flores
Complemento, Parque Oeste
Industrial Extensão, Residen-
cial Alfa, Residencial Aruanã

Complemento, Residencial Bar-
celona, Residencial Bethel, Re-
sidencial Coronel Álvaro Al-
ves Júnior, Residencial Eldo-
rado Expansão, Jardins do Cer-
rado 11, Residencial Manhat-
tan, Sítio de Recreio Garavelo,
Vila Felicidade e Vila Yate.

A Sefin ainda destacou
que foram 11.220 novos ca-
dastros de espaços inéditos,
sendo 8.605 prediais e 2.615
(lotes). “Em relação ao aden-
samento populacional, não é
possível fazer esta verifica-
ção, uma vez que não existe a
informação de quantos são os
moradores de cada imóvel.
Ao invés disso, foi feita uma
análise de quais bairros pos-
suem mais imóveis prediais
cadastrados”, disse a pasta.

Dados
Os dados mais recentes so-

bre o total de vazios urbanos
presentes da Secretaria Muni-
cipal de Planejamento Urbano
e Habitação (Seplanh) são de
2017 e somam 114.203. O que
é equivalente a 262.886.537,66
metros quadrados. A Secreta-
ria explica que esse levanta-
mento foi feito para o Plano Di-
retor e que a informação não
é atualizada mensalmente ou
anualmente.

A Seplahn afirma que o
Plano Diretor está passando
por uma revisão para aten-
der uma legislação. O Plano
chegou a ser encaminhado
para a Câmara Municipal de
Goiânia, mas a prefeitura pe-
diu novamente o texto as-

sim que o mesmo foi enca-
minhado para a Comissão
Mista dentro da Casa. O tex-
to ainda segue no Executivo.

Para a conselheira do Con-
selho de Arquitetura e Urba-
nismo (CAU-GO), Janaina de
Holanda, os vazios urbanos
são os cernes da especula-
ção imobiliária. Ela lembra
que o Imposto Territorial Ur-
bano (ITU) progressivo existe
com previsão legal por muito
tempo, mas nunca foi imple-
mentado na cidade.

“Então é muito importan-
te que a prefeitura analise, ca-
dastre todas essas áreas tidas
como vazias, seja ela como lo-
tes ou glebas. Tem vários lotes
de um mesmo proprietário
que juntos podem formar
uma área. O que a gente en-
tende como vazio urbano.”

Janaína pontua que muitos
proprietários esperam uma
valorização maior para poder
construir ou vender. “Ou a es-
pera é de uma valorização
pública, como asfalto, posto
de saúde, escola, ou por par-
te da iniciativa privada, como
um shopping”, ressalta.

A conselheira explica que
essas áreas poderiam ser utili-
zadas para um adensamento
populacional para construção
de moradias populares, por
exemplo, em regiões que já
contam com uma infraestru-
tura mais completa. “Isso dá di-
namismo. Mexe com o merca-
do e atende a necessidade so-
cial. Essa é uma política que de-
veria ser implementada e mais
detalhada. Principalmente do
Plano Diretor”, reforça.

Aparecida de Goiânia com-
pleta um século no próximo
ano, mas os vazios urbanos
também são um grande de-
safio para o crescimento da ci-
dade. Segundo levantamento
da Secretaria de Planejamen-
to de Regulação Urbana de
Aparecida, a cidade conta
com 82 mil espaços sem ne-
nhum tipo de construção. Isso
representa 40% dos 202 mil
lotes que compõem a cidade.

Porém, o grande número
de vazios urbanos acaba en-
trelaçado com a forte expan-
são que a cidade sofreu nas úl-
timas décadas, segundo a
coordenadora de projetos de

orçamentos da Secretaria de
Planejamento e Regulação Ur-
bana de Aparecida, Carolina
Gontijo.  “O município sofreu
uma grande pressão e um
processo de parcelamento que
ocorreu até a década de 1990,
em que foram implantados a
maioria dos loteamentos exis-
tentes hoje. E isso aconteceu
de forma aleatória, segregada
e que gerou uma série de pro-
blemas para o que a gente
vem enfrentando”, destaca.

Carolina reforça que, além
de tudo isso, os vazios urbanos
fazem com o que as regiões de
uma cidade fiquem desco-
nectadas com os grandes cen-

tros. Esses problemas envol-
vem desde os primeiros mo-
radores até a infraestrutura
atual.  “A falta de preocupação
e a continuidade do sistema
viário, a falta de infraestru-
tura, os grandes vazios urba-
nos que foram se implantan-
do. Infraestrutura a gente está
falando não só de asfalto,
água, esgoto, mas de equipa-
mentos comunitários, de es-
paços de lazer, parques pú-
blicos. Somado a isso a gente
ainda tem o fato de que além
da cidade ser nova, a maioria
da população foi formada por
migrantes”, pontua.

Tentando reverter esse ce-

nário, a atual gestão decidiu
fazer com que a cidade seja
reestruturada e tenha todas as
regiões conectadas. Para isso,
o Executivo pensou em quatro
novos eixos: mobilidade ur-
bana, zoneamento, adensa-
mento e qualificação da pai-
sagem urbana. Segundo a
coordenadora, isso colabora
para a ocupação desses espa-
ços e dar função social a eles.

“A gente sabe que a popu-
lação tem as suas demandas,
tem que colocar asfalto, ener-
gia. A gente precisa suprir as
outras necessidades. É preci-
so dar espaço de lazer para
essa população, qualificar a

paisagem urbana, e estimular
que mais pessoas usufruam
daquele espaço, usufruam da
cidade”, afirma.

A situação pode reverter
com a criação do novo Plano
Diretor de Aparecida. O últi-
mo foi lançado em 2016.
Atualmente, está em anda-
mento a licitação da institui-
ção que realizará o gerencia-
mento da elaboração do novo
plano. A abertura do envelo-
pe está prevista para aconte-
cer em julho deste ano. Vale
lembrar que a discussão sobre
essas regras devem ocorrer
em conjunto com a sociedade.
(Especial para O Hoje)

Setores contam com mais de 1 mil lotes vazios, de acordo com Secretaria de Finanças

Situação não é diferente na vizinha Aparecida

Em 2020 a cidade ganhou 2.162 lotes vagos, que são considerados vazios urbanos, aqueles que não contam com nenhuma edificação

Muitos proprietários esperam uma valorização maior para poder construir ou vender

Bairros fora da região central
concentram vazios urbanos

Fotos: Jota Eurípedes
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Entre as 17.784 mortes em decorrência da Covid-19
registradas em Goiás desde o início da pandemia, em
março de 2020, mais de 11 mil referem-se a pessoas com
algum tipo de comorbidade. Ao todo, as 11.153 vítimas
da doença representam o expressivo percentual de
62,71%, segundo dados divulgados ontem (10) pela Se-
cretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO) na plata-
forma eletrônica desenvolvida pela pasta.

De acordo com a SES, entre a população com alguma
comorbidade, as pessoas com doenças cardiovasculares
representam 5.524 óbitos por Covid-19 no Estado. Já as
pessoas com diabetes, totalizam 4.253 dos óbitos pela
doença, enquanto as pessoas com doenças respiratórias
somam 1.067 óbitos e com imunossupressão, ou seja,
doenças autoimunes, representam 309 óbitos.

Com relação ao número de casos confirmados que,
no Estado já chegou à marca de 633.367 pessoas infec-
tadas, dados da SES apontam que, destes, 29.520 referem-
se às pessoas com doenças cardiovasculares. Com dia-
betes, 20.115 pessoas foram infectadas pela Covid-19. No
caso das doenças respiratórias, o número de infectados
chegou a 9.636 e, no caso das doenças autoimunes, a
2.700 casos confirmados.

Vacinação
Em Goiás, segundo dados do Plano de Operacionali-

zação para a Vacinação Contra a Covid-19 no Estado de
Goiás, a estimativa populacional de pessoas com comor-
bidades no Estado é de 616.561 pessoas. A vacinação des-
te grupo foi iniciada após a o início da imunização de ou-
tros 11 grupos. Pessoas com 60 anos ou mais institucio-
nalizadas, pessoas com deficiência institucionalizadas, po-
vos indígenas vivendo em terras indígenas, trabalhado-
res da saúde, Pessoas com 80 anos ou mais, comunidades
ribeirinha, comunidades quilombola, pessoas de 75 a 79
anos, de 70 a 74, de 65 a 69 e 60 a 64 anos.

Agora, a imunização da população com comorbidade
segue acontecendo simultaneamente à de outros grupos
prioritários, seguindo a ordem decrescente de idade e con-
forme a chegada de novas doses de vacinas ao Estado. Até
o momento, dados das SES-GO apontam que, referente à
primeira dose, foram aplicadas 1.610.738  vacinas contra
a Covid-19 em todo o Estado. Em relação à segunda dose,
foram vacinadas 665.961 pessoas. Com relação ao rece-
bimento das vacinas, o Estado de Goiás já recebeu
3.156.540 doses de imunizantes, sendo 1.358.880 da Co-
ronaVac, 1.601.100 da AstraZeneca e 196.560 da Pfizer.

Fatores
De acordo com Sergio Zanetta, médico sanitarista e

professor de Saúde Pública do Centro Universitário São
Camilo, tratando-se da Covid-19, o fator idade, deve ser
levado em conta na análise de dados. “Sabe-se que há ris-
co aumentado em uma faixa mais elevada. Entre os mais
velhos, por exemplo, esse risco acaba não sendo somente
por conta da idade, mas porque as pessoas mais velhas
têm mais doenças crônicas degenerativas e comorbida-
des, ou seja, há um conjunto de fatores somado à idade”,
afirma Sérgio.

Para o infectologista, quando observa-se a diferença
de doenças entre populações, a divergência entre idade
na mortalidade e na letalidade têm explicações impor-
tantes. “Por este motivo é que a letalidade é maior em pes-
soas mais velhas, uma vez que há maior frequência de
doenças crônicas. Além disso, quando observamos outros
fenômenos como a separação por sexo, é preciso olhar
também outras explicações que tenham mais a ver com
a estrutura social”, explica.

Dados
Menos de 3 meses separam o registro de 10 mil e

17.784 óbitos pela Covid-19 em Goiás. No dia 18 de mar-
ço de 2021 o Estado chegou a 10 mil mortes. Este núme-
ro é bem inferior no comparativo entre as primeiras 5
mil e as 10 mil mortes, já que, a primeira marca foi al-
cançada no dia 07 de outubro de 2020, ou seja, cinco me-
ses antes. A primeira morte por coronavírus registrada
em território goiano aconteceu em 26 de março de
2020 e a taxa de letalidade da doença chegou a 2,82% na
última quarta-feira (09). (Especial para O Hoje)

Vítimas com comorbidades representam 62,71%

Mais 364 leitos de Suporte
Ventilatório Pulmonar para
atendimento exclusivo aos
pacientes confirmados ou
com suspeita de covid-19 fo-
ram autorizados pelo Minis-
tério da Saúde nesta quinta-
feira (10). A medida reforça os
atendimentos no Sistema Úni-
co de Saúde (SUS) em Hospi-
tais Especializados, Unidades
Mistas, Hospitais de Pequeno
Porte, Prontos Socorros, Uni-
dades de Pronto Atendimen-
to, Hospitais de Campanha e
Hospitais Gerais.

Segundo a pasta, a autori-
zação ocorre sob demanda
dos estados. Desde o início do
ano, mais de 3,1 mil leitos des-
se tipo foram autorizados, to-
talizando um investimento de
R$ 176,3 milhões do governo
federal. De acordo com o mi-
nistério, os leitos de suporte
ventilatório pulmonar são vol-
tados para pacientes de co-
vid-19 que não evoluíram para
estado grave, mas que neces-
sitam de suporte de oxigênio.

As autorizações, em cará-
ter excepcional e temporá-

rio, são destinadas para os
estados do Amazonas, da Ba-
hia, do Ceará, Maranhão, de
Minas Gerais, Pernambuco,
do Rio de Janeiro, Rio Grande
do Sul, de Santa Catarina, São
Paulo, do Pará, Rio Grande do
Norte, de Goiás, Mata Grosso,
da Paraíba e do Paraná. O
valor do repasse mensal é de
mais de R$ 5,2 milhões, cor-
respondente aos meses de
maio e junho de 2021. As duas
portarias que autorizam os
leitos estão publicadas no Diá-
rio Oficial da União. (ABr)

Ministério autoriza mais leitos de
suporte pulmonar para estados

Mais de 11 mil
mortos pela
Covid-19 em
Goiás tinham
comorbidades  

tRÁPIDAS

STJ consagra a prevalência do respeito
na relação entre advogado e cliente

Para a Terceira Turma do Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ), o advogado com po-
deres especiais para receber e dar quitação
tem o direito de exigir, em caso de vitória
no processo, a expedição do alvará para le-
vantamento de valores em seu nome. O en-
tendimento foi aplicado ao reformar acór-
dão do TJMG e determinar que o alvará re-
lativo ao valor da condenação seja expedi-
do em nome dos advogados que patroci-
naram ação declaratória de inexistência de
débito contra uma operadora de celular. A
relatora do caso, ministra Nancy Andrighi,
destacou que alguns atos processuais so-
mente podem ser praticados pelo advoga-
do que tem poderes especiais para tanto,
sendo imprescindível menção expressa no
instrumento de procuração. Segundo a ma-
gistrada, diversos precedentes do STJ – en-
tre eles, o AgRg no Ag 425.731 – reconhecem

o direito do advogado munido de poderes
especiais de exigir a expedição do alvará em
seu nome, a fim de levantar depósitos ju-
diciais e extrajudiciais. "Trata-se de um po-
der-dever resultante do artigo 105 do
CPC/2015 e do artigo 5º, parágrafo 2º, da Lei
8.906/1994. Outrossim, a negativa desse di-
reito ao advogado implica a ineficácia da
vontade da parte manifestada expressa-
mente no instrumento do mandato", afir-
mou. "Salvo situação excepcional que jus-
tifique a adoção de medida diversa, se a pro-
curação conferir ao advogado poderes es-
peciais para receber e dar quitação, é direito
seu exigir a expedição de alvará em seu
nome referente aos valores da condenação.
A negativa de expedição de alvará ao ad-
vogado munido desses poderes implica
violação da atividade profissional que exer-
ce", declarou.

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

Jurídica

Durante todo o dia de
hoje (11) haverá uma gran-
de ação no Twitter. Em ra-
zão do Ano Internacional de
Erradicação do Trabalho In-
fantil, em 2021, instituições
públicas e privadas, perso-
nalidades, artistas e in-
fluenciadores estarão juntos
no Twitaço #NãoaoTraba-
lhoInfantil. A ação, que visa
sensibilizar a sociedade so-

bre o tema, faz parte da
campanha “Precisamos agir
agora para acabar com o
trabalho infantil!”, organi-
zada pela Justiça do Traba-
lho, pelo Ministério Público
do Trabalho (MPT), pelo Fó-
rum Nacional de Preven-
ção e Erradicação do Tra-
balho Infantil (FNPETI) e
pela Organização Interna-
cional do Trabalho (OIT).

Twitaço contra o 
trabalho infantil

Militar condenada por
fraudar receita médica

O Superior Tribunal Mili-
tar condenou uma terceiro
sargento da Marinha a 2 anos
de reclusão por falsificação
de documento. De acordo
com a denúncia, a militar
falsificou, pelo menos, 17 re-
ceitas médicas utilizando o
carimbo de uma médica sem
que esta tivesse conheci-

mento do ocorrido. As falsi-
ficações eram apresentadas
no Setor de Distribuição de
Medicamentos (SEDIME) do
Hospital Naval Marcílio Dias,
com o objetivo de obter os
medicamentos por um preço
abaixo do de mercado.

2 Plantão Audiência de
Custódia - A juíza Liliana
Bittencourt, da 7ª Vara Cí-
vel, coordena, neste final de
semana, compreendendo os
dias 12 e 13, o plantão judi-
cial de audiência de custódia
na comarca de Goiânia.

2 TRF1 - Ausência de pro-
va na inicial da ação previ-
denciária leva à extinção
do processo sem julgamen-
to do mérito.

2 Alego - Aprovado em pri-
meira votação o parcela-
mento do IPVA.

A Quinta Turma do TST
rejeitou agravo da HSBC
Bank Brasil S.A. contra con-
denação ao pagamento de
indenização por assédio
moral organizacional. O
motivo foi a submissão dos
empregados ao preenchi-
mento de formulário sobre
questões relativas às prin-
cipais demandas judiciais
movidas contra o banco. A
conclusão das instâncias
inferiores foi de que esse
procedimento configura
abuso do poder diretivo.

Banco é
condenado por
assédio moral
organizacional e
abuso de poder

Senado debate volta das aulas
presenciais e perda de cidadania

O Senado volta a debater
o projeto que inclui o ensino
entre os serviços essenciais
e impede a suspensão de
aulas durante a pandemia
de covid-19 (PL 5.595/2020).
Pela proposta,  haveria ex-
ceção no caso de compro-
vação científica e técnica
da necessidade da inter-
rupção das atividades. O
projeto tem dividido a opi-
nião de senadores. Em 29 de
abril houve uma tentativa
de votação, mas o projeto foi
retirado de pauta, em meio
a divergências. Em nova
tentativa de votação, em 6
de junho, o projeto teve re-
latório favorável do senador

Marcos do Val (Podemos-
ES), que, no entanto, rejeitou
35 das 36 emendas apre-
sentadas.  Também volta à
pauta de votação nesta quin-
ta-feira a proposta de emen-
da à Constituição (PEC
6/2018) que acaba com a
perda automática da cida-
dania brasileira pela mera
naturalização em outra na-
ção. Do senador Antonio
Anastasia (PSD-MG), a PEC
determina que a perda de
nacionalidade do brasilei-
ro somente poderá ocorrer
por pedido expresso da
pessoa ou por cancela-
mento de naturalização
por decisão judicial.



Prefeitura de Goiânia fez
um alerta aos idosos que es-
tão com a segunda dose da
vacina contra Covid-19 atra-
sada. Para essas pessoas que,
por algum motivo tenham
perdido o prazo indicado
pelo laboratório, a aplicação
do reforço acontece somente
até hoje (11), em sete unida-
des de saúde, em diferentes
regiões da Capital. Em todo o
Estado, que já contabiliza
17.784 óbitos em decorrência
da Covid-19 desde o início da
pandemia, 66,56% das mor-
tes registradas são de ido-
sos, o que totaliza 11.837 vi-
das perdidas na faixa etária
de 60 anos ou mais. Destas,
4.306 são referentes à popu-
lação entre 60 à 69 anos. 

A Secretaria Municipal de
Saúde (SMS) de Goiânia, ex-
plica que a conclusão do es-
quema vacinal é fundamen-
tal para ampliar a proteção
contra a Covid-19, uma vez
que uma dose não é sufi-
ciente para garantir a imu-
nização. Por isso, mesmo que
a pessoa tenha passado o
prazo indicado pelo labora-
tório, é necessário procurar
os postos de vacinação para

completar as duas etapas.
Na Capital, as unidades

de saúde disponibilizadas
para a aplicação do reforço
atrasado, sem necessidade
de agendamento são Cais
Campinas, Ciams Urias Ma-
galhães, Cais Bairro Goiá,
CSF Vila Mutirão, Upa Chá-
cara do Governador, UPA Jar-
dim América e CiamsNovo-
Horizonte. Parareceber a
imunização, os idosos devem

levar documento com foto,
CPF e o comprovante da pri-
meira dose. Os locais terão
atendimento da 08h às 17h.

Importância 
das duas doses

Para Robert Fabian Crespo
Rosas, médico infectologista e
professor de Infectologia do
Centro Universitário São Ca-
milo, a importância do retor-
no e da tomada das duas do-

ses é fundamental para que
haja um resultado eficaz, ini-
cialmente na produção de an-
ticorpos e após, na proteção
que os anticorpos vão confe-
rir ao paciente pelos próxi-
mos meses.

“Vários estudos e um re-
cente apresentado pelo Mi-
nistério da Saúde Chileno mos-
tra que quando são aplicadas
as duas doses da vacina, o ris-
co de internação em Unidades
de Terapia Intensiva (UTIs) é
reduzido em praticamente cin-
co vezes, se comparado com
quem tomou uma ou nenhu-
ma dose do imunizante”, afir-
ma. De acordo com ele, a va-
cinação não vai evitar a doen-
ça, mas muito provavelmente,
em caso de contaminação, ha-
verá uma forma assintomáti-
ca ou uma forma leve da doen-
ça. “Com isso, a chance de
proteção é de até seis vezes
maior do que se comparado à
população que não tomou a
vacina”, pontua Robert.

No caso da imunização
completa, o infectologista
destaca que a estimativa de
se precisar de UTI chega a
2,5%. (Maiara Dal Bosco, es-
pecial para O Hoje)

Prazo para dose reforço termina hoje
EM IDOSOS

Mais de 66% das mortes registradas pela doença são de idosos
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Daniell Alves

Em poucos dias Goiânia
saiu da faixa de vacinação
dos 59 anos sem comorbida-
des para pessoas com 52 anos
ou mais. A Secretaria Munici-
pal de Saúde (SMS) já deve co-
meçar nos próximos dias a va-
cinar pessoas com 50 anos. En-
tretanto, o ritmo pode gerar
falta de doses, como aconteceu
em algumas cidades essa se-
mana. Essa ‘turbinada’ na fila
da vacinação pode ser atri-
buída à baixa procura da po-
pulação ao imunizante, o que
poderia ter sido diferente caso
a Prefeitura de Goiânia tives-
se realizado campanhas de
conscientização sobre a im-
portância da vacina.

O pouco interesse da popula-
ção pela vacina não é percebido
apenas na primeira dose. Uma
parcela dos idosos que já tomou
a primeira dose também não
mostrou muito interesse em to-
mar o reforço do imunizante.
Tanto que a prefeitura alerta que
a segunda etapa da imunização
contra o coronavírus para pessoas
que, por algum motivo, perderam
o prazo inicialmente estipulado,
termina amanhã (leia mais na
matéria abaixo).

Segundo a SMS, a amplia-
ção da faixa etária foi definida
após análise da quantidade de
doses e vagas ofertadas pelo
município. O agendamento
pode ser feito pelo aplicativo
Prefeitura 24 Horas, com vagas
abertas até sexta-feira (11) para
população em geral.

Ao todo, são cerca de 20
mil vagas disponíveis para a
população em geral, ou seja,

sem comorbidades, conside-
rando a faixa etária a partir de
52 anos. O atendimento será
feito em 20 postos de vacina-
ção em todas as regiões da Ca-
pital, por agendamento, entre
unidades de saúde e escolas
municipais. Nestes locais,
equipes da SMS recebem os
agendados das 8h às 17h.

Conforme explica a secre-
tária executiva da Secretaria
Municipal de Saúde (SMS) de
Goiânia, Luana Ribeiro, o avan-
ço tem sido feito com base na
demanda por agendamentos
no aplicativo Prefeitura 24 ho-
ras. “Vimos que não tínhamos
lotação máxima no agenda-
mento de pessoas perto dos 60
anos. Com base nisso, decidi-
mos ampliar para o pessoal
com menos idade”, disse ela.

Outras cidades
As quatro maiores cidades

do Estado (em número de ha-
bitantes) também estão acele-
rando o cronograma de vaci-
nação contra a Covid-19 por
conta da baixa adesão. De acor-
do com levantamento da Pre-
feitura de Inhumas, cerca de
3,5 mil pessoas da nova faixa
etária contemplada recebe-
ram a dose contra coronavírus.
Agora, o município aguarda o
envio da vacina da Pfizer para
continuar a imunização.

A vacinação de pessoas a
partir de 40 anos foi iniciada
após baixa adesão registrada
para o grupo com mais de 57
anos e sem comorbidades.
Como o movimento estava
baixo, a prefeitura decidiu
diminuir a idade para 55 anos

e depois para 50, na última
terça-feira (8). Já no fim do
dia, a faixa etária foi reduzi-
da para 40 anos.

Em Aparecida, a Secreta-
ria de Saúde iniciou ontem
(10) a vacinação contra a Co-
vid-19 para todas as pessoas
a partir de 50 anos de idade.
Ou seja, independente da
condição, qualquer morador
da cidade nessa faixa etária
poderá ser vacinado me-
diante apresentação de do-
cumento de identidade, Car-
tão SUS de Aparecida e com-
provante de endereço.

Desde a última terça (8),
pessoas com idade igual ou
superior a 50 anos já podem
ser vacinadas contra a Covid-
19 em Anápolis. Com quase
150 mil vacinas aplicadas, a va-

cinação segue em nove pontos,
sempre das 8h às 16h.

Para o secretário da SMS de
Anápolis, Júlio Spíndola, gran-
de parte das pessoas vacinadas
entre 55 e 59 anos são profes-
sores e portadores de comor-
bidades. “Pode existir a mes-
ma questão para as próximas
idades. Agora, a faixa etária
entre 39 e 49 anos é um pou-
co maior, então pode ser mais
demorado”, prevê.

Os municípios defendem
que a aceleração no crono-
grama de vacinação ocorre
por conta de que muitas pes-
soas já foram vacinadas por
pertenceram aos grupos prio-
ritários, a exemplo de profis-
sionais da saúde, da educação
ou pessoas com comorbidades.
(Especial para O Hoje)

Goiânia começa a va-
cinar nos próximos
dias pessoas a partir
de 50 anos contra a
Covid-19

Em Goiânia, a prefeitura ampliou a vacinação para pessoas a partir de 52 anos, sem comorbidades

Falta de campanhas gera
baixa adesão à vacinação

Com a imunização

completa a

estimativa de se

precisar de UTI

chega a 2,5%
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A candidata à Presidên-
cia do Peru, Keiko Fujimori,
pediu às autoridades elei-
torais a anulação de 802
cadernos eleitorais - cerca
de 200 mil votos - sob acu-
sações de irregularidades
e "fraude na mesa de voto".

A candidata de direita,
que está em vias de perder a
eleição de domingo passado
(6) por cerca de 70 mil votos
para o candidato da ala es-
querda, Pedro Castillo, fez o

pedido à Comissão Nacional
de Eleições (JNE), insistindo na
revisão da contagem.

Apenas cerca de 1% dos
votos ainda não foram con-
tados. "Essas 802 fichas de to-
talização representam 200
mil votos e devem ser reti-
radas da totalização nacio-
nal", disse Keiko, de 46 anos,
filha do ex-presidente Al-
berto Fujimori, que está pre-
so por abusos de direitos hu-
manos e corrupção. (ABr)

Keiko Fujimori pede
anulação de 200 mil votos

ELEIÇÕES PERUANAS

O número de crianças ví-
timas de trabalho infantil au-
mentou pela primeira vez em
20 anos, atingindo 160 mi-
lhões no mundo, anunciaram
hoje (10) a Organização In-
ternacional do Trabalho (OIT)
e o Fundo das Nações Unidas
para a Infância (Unicef).

No relatório Trabalho In-
fantil: estimativas globais de
2020, tendências e o caminho
a seguir, divulgado pelas duas
instituições por ocasião do
Dia Mundial contra o Traba-
lho Infantil, celebrado em 12
de junho, destaca-se a neces-
sidade de medidas para com-
bater a prática, que poderá
ser agravada pela pandemia.

O documento destaca que,
pela primeira vez em 20 anos,
a evolução da erradicação do
trabalho infantil "inverteu o
sentido", contrariando a ten-
dência de queda registrada
entre 2000 e 2016, período em
que houve redução de pelo
menos 94 milhões de crianças
no mundo do trabalho.

Nos últimos quatro anos,
esse aumento foi de 8,4 mi-
lhões de pessoas, diz o relató-
rio divulgado nessa quinta-
feira. "Cerca de 9 milhões a
mais de crianças estão em ris-
co devido aos efeitos da covid-
19" até o fim de 2022, e "esse
número poderá aumentar
para 46 milhões, caso não ve-
nham a ter acesso a medidas
de proteção social essenciais".

"Novas crises econômicas
e o fechamento de escolas,
devido à covid-19, podem sig-
nificar que as crianças traba-
lham mais horas, ou em con-
dições agravadas, enquanto
muitas outras podem ser for-
çadas às piores formas de
trabalho infantil, devido à
perda de emprego e rendi-
mento em famílias vulnerá-
veis", alerta o documento.

Citada em um comunica-
do, a diretora executiva do
Unicef, Henrietta Fore, lem-
brou que o mundo terreno
na luta contra o trabalho in-
fantil e que 2020 não facili-
tou esse trabalho.

Henrietta defendeu a im-
portância de se investir em
programas que desestimulem
o trabalho infantil, num mo-
mento em que o fechamento
de escolas, as crises econô-
micas e os ajustes nos orça-
mentos nacionais podem for-
çar as famílias "a tomar deci-
sões muito drásticas".

"Apelamos aos governos e
os bancos internacionais de
desenvolvimento para que
priorizem os investimentos
em programas que permitam
que as crianças saiam do mer-
cado de trabalho e regressem
à escola, além de apostarem
em programas de proteção
social que evitem que as fa-
mílias tenham de recorrer ao
trabalho infantil".

O relatório mostra ainda
um aumento substancial no
número de crianças, entre os 5
e os 11 anos, que trabalham e
que representam mais de me-
tade de todos os casos de tra-
balho infantil no mundo.

O número de crianças com
idade entre 5 e 17 anos, en-
volvidas em trabalhos peri-
goso, atividades laborais que
podem prejudicar a sua saú-
de, segurança física ou de-
senvolvimento cognitivo, au-
mentou 6,5 milhões desde
2016, situando-se atualmente
em 79 milhões, acrescenta.

A publicação indica que
70% dos casos de trabalho in-
fantil, o equivalente a 112 mi-
lhões de crianças, ocorrem
no setor agrícola, 20%, o cor-
respondente a 31,4 milhões de

menores, nos serviços, e 10%,
16,5 milhões de crianças, na
indústria.

O trabalho infantil nas
áreas rurais (14%) é quase
três vezes superior quando
comparado com as áreas ur-
banas (5%).

"Quase 28% das crianças
com idade entre 5 e 11 anos e
35% das crianças entre 12 e 14
anos que trabalham não fre-
quentam a escola", observa o
relatório, acrescentando que
há maior maior incidência
de meninos no trabalho in-
fantil, atenuando-se essa dis-
paridade quando se conside-
ra o trabalho doméstico.

O diretor-geral da OIT, Guy
Ryder, declarou, citado no
mesmo comunicado, que es-
sas novas estimativas "são
um alerta" e apelou para que
se intervenha, para não ser
posta em risco "toda uma
nova geração de crianças".

"A proteção social inclusiva
permite que as famílias man-
tenham seus filhos na escola,
mesmo em situação econômi-
ca adversa. O aumento do in-
vestimento é essencial para
promover o desenvolvimento
rural e o trabalho decente no

setor agrícola", disse Ryder.
"Estamos num momento cru-
cial, os resultados alcança-
dos vão depender, em grande
parte, das medidas que to-
marmos" e é necessário rei-
terar o compromisso e a von-
tade "para reverter essa si-
tuação e interromper o ciclo
da pobreza e do trabalho in-
fantil", pediu Guy Ryder.

O relatório adverte que "o
trabalho infantil compromete
a educação das crianças, res-
tringe os seus direitos, limita as
suas oportunidades futuras e
contribui para a manutenção
de ciclos de pobreza viciosos. 

Além do aumento dos gas-
tos com educação e a facilita-
ção do regresso das crianças
à escola, a OIT e o Unicef de-
fendem a promoção do tra-
balho digno para adultos, de
modo que as famílias não te-
nham que recorrer à ajuda
dos filhos para gerar rendi-
mento em casa.

As informações divulga-
das pelas duas instituições
baseiam-se em dados de 106
pesquisas que cobrem mais
de 70% da população mun-
dial de crianças entre 5 e 17
anos. (ABr)

Dados são de re-
latório da OIT e
do Unicef divulga-
do hoje

Trabalho infantil cresce pela
primeira vez em 20 anos

O presidente dos Estados
Unidos (EUA), Joe Biden, pla-
neja comprar da Pfizer 500
milhões de doses da vacina
contra o novo coronavírus e
doá-las para mais de 90 países.
Ao mesmo tempo, ele pede
que as democracias do mundo
façam sua parte para ajudar a
acabar com a pandemia, dis-
se a Casa Branca.

O anúncio da doação de va-
cinas - a maior já feita por
qualquer país - chega depois
de Biden se encontrar com
presidentes das outras eco-
nomias avançadas do G7 na
Inglaterra. "O objetivo da doa-
ção é salvar vidas e encerrar
a pandemia, além de fornecer
o fundamento de ações adi-
cionais a serem anunciadas
nos próximos dias", informou
a Casa Branca.

A farmacêutica norte-ame-
ricana Pfizer e sua parceria
alemã BioNTech proporcio-
narão 200 milhões de doses
em 2021 e 300 milhões na
primeira metade de 2022, que

os EUA então distribuirão a 92
países de renda baixa e à
União Africana.

As vacinas, que serão pro-
duzidas nas instalações norte-
americanas da Pfizer, serão
disponibilizadas a um preço
sem margem de lucro.

"Nossa parceria com o go-
verno dos EUA ajudará a levar
centenas de milhões de doses
de nossa vacina aos países
mais pobres do mundo o mais
rapidamente possível", disse o
executivo-chefe da Pfizer, Al-
bert Bourla.

As novas doações se somam
às cerca de 80 milhões de doses
que Washington já prometeu
doar até o fim de junho e aos
US$ 2 bilhões contingenciados
para o programa Covax, lide-
rado pela Organização Mundial
da Saúde (OMS), e a Aliança
Global para Vacinas e Imuni-
zação (Gavi), acrescentou o go-
verno norte-americano..

A Gavi e a OMS saudaram
a iniciativa, mas grupos de
ativismo antipobreza pedi-

ram que se faça mais para
aumentar a produção mun-
dial de vacinas.

"Certamente esses 500 mi-
lhões de doses de vacina são
bem-vindas, já que ajudarão
mais de 250 milhões de pes-
soas, mas isso ainda é uma
gota no oceano comparado à
necessidade em todo o mun-
do", disse Niko Lusiani, que
comanda a unidade de vaci-
nas da Oxfam América.

"Precisamos de uma trans-
formação rumo à fabricação
de vacina mais distribuída,
para que produtores qualifi-
cados de todo o mundo pos-
sam produzir bilhões a mais
de doses de baixo custo em
seus próprios termos, sem
restrições de propriedade in-
telectual", acrescentou Lu-
siani em comunicado.

Biden apoia a dispensa de
direitos de propriedade inte-
lectual de algumas vacinas,
mas não existe consenso in-
ternacional sobre como pro-
ceder.(ABr)

EUA doarão 500 milhões de
vacinas a mais de 90 países

DOSES DA PFIZER

A publicação

indica que 70%

dos casos de

trabalho infantil

ocorrem no setor

agrícola
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Elysia Cardoso

As festas juninas são eventos mui-
to tradicionais no Brasil, especial-
mente na região Norte e Nordeste do
país, pois representam a cultura e al-
guns costumes brasileiros. O mês de
junho é muito aguardado devido à
essa festividade que é acompanhada
de guloseimas, brincadeiras, dança e
caracterizações. A história desses
festejos é longa, interessante e com
muitas curiosidades não muito dis-
seminadas.

Amadas por muitos, as festas ju-
ninas, com seus festivais de música e
deliciosas comidas típicas, tiveram
que ser canceladas ou adiadas em todo
o país, na esteira da pandemia do novo
Coronavírus. Mas, alguns eventos vão
continuar acontecendo da mesma
forma, só que na internet, por meio de
lives. Não é a mesma coisa, mas não
deixa de ser um afago. Conheça 5 fa-
tos sobre o 'arraiá', para entrar no cli-
ma da festividade.

Fogueiras e significados
É comum pensar que as fogueiras

servem apenas para esquentar o
ambiente, já que essas festividades
acontecem durante o inverno no
Brasil, mas não é pelo clima que se
acende o fogo.

De acordo com a tradição católica,
cada base da fogueira é em homena-
gem a um santo. No nascimento de
São João, sua mãe anunciou a che-
gada do filho à Maria por meio de
uma fogueira, e a de base arredon-
dada que se forma uma pirâmide fi-
cou para representá-lo. A festa desse
santo ocorre no dia 24.

São Pedro e Santo Antônio tam-
bém possuem fogueiras específicas.
Para o primeiro, a festa acontece no
dia 29 e a base da fogueira deve ser
feita em formato triangular, já
para o segundo, a base é qua-
drada e a festança é co-
memorada no dia 13.

Balões levando os desejos
Atualmente, a prática de soltar

balões é proibida devido ao alto risco
de incêndios, mas, quando era per-
mitido, eles iam para o céu represen-
tando os desejos das pessoas que o sol-
tavam. O pensamento era de que ele
chegasse até São João para que os pe-
didos fossem atendidos.

É uma festividade da Europa
Com todas as adaptações que fize-

mos com a festa no Brasil, pode pare-
cer que não, mas a festa junina é de
origem europeia. A população mais ao
norte do continente comemorava o
início do verão por lá (ao contrário da
situação do Brasil, visto que a festa já
acontece no inverno).

A ideia era de que, com a mu-
dança de estação, iniciava-se um ci-
clo novo, com novos recomeços e
oportunidades. Atualmente alguns
países ainda carregam essa tradição,
como é o caso da Alemanha, Dina-
marca, Finlândia, Portugal, Suíça,
França e alguns outros. Mas antes da
chegada dos Portugueses, os índios
que viviam neste território também
comemoravam a agricultura, com ri-
tuais, músicas e danças.

As festas juninas brasileiras com
certeza trazem muita bagagem cul-
tural, inclusive, o maior ‘arraiá’
do mundo é aqui, em Campi-
na Grande, na Paraíba.
Mas também é legal ter
outras vivências e
conhecer novas
festas ao redor
do mundo.

Quadrilha na 
verdade é Quadrille

A dança tradicional dos festejos ju-
ninos, a quadrilha, foi adaptada pelos
brasileiros adicionando novas músicas
e passos, entretanto, o que serviu
como base para essa criação foi a
Quadrille (dança de 4 pares, em tra-
dução livre), dança da nobreza euro-
péia, mais especificamente francesa,
que chegou ao Brasil no século 19, por
meio dos portugueses.

As palavras ‘caipiras’ que falamos
durante as coreografias também são
uma espécie de ‘estrangeirismos’
adaptados do francês. ‘Balancê’ e
‘anarriê’ na verdade são ‘balançoire’
e ‘en arrière’ que significam ‘balançar’
e ‘para trás’ respectivamente.

O nome não é apenas
devido ao mês

Nos outros países
que realizam a fes-
ta e que também
são de maio-
ria católi-

ca, a festa possui o nome de ‘Joanina’
para que haja uma homenagem ao
São João. No Brasil, esse nome se as-
semelha ao nome do mês que é co-
memorado, e por isso se adaptou
para ‘Junina’. Inclusive, algu-
mas vezes a festa se estende
por mais um mês e é de-
nominada ‘Julina’, por
conta do mês de ju-
lho. (Especial
para O
Hoje) 

Apesar de muito tradicional, as Festas Juninas possuem fatos curiosos ainda pouco conhecidos

Essência

Histórias do Arraiá

Na
tradição

católica
fogueira em

formato de
pirâmide é em

homenagem a São João  
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Malhação - sonhos 
Cobra não aceita o convite de

Gael pra voltar para sua acade-
mia. Bianca pensa em Henrin-
que. Duca beija Bianca e se sur-
preende com a atitude da me-
nina. Pedro pensa em dar um
presente de aniversário de na-
moro para Karina. Jeff enfrenta
Lincoln para poder dançar. Lo-
bão e Heideguer conversam so-
bre o dossiê feito por alan. Gael
diz a Duca que ele precisa con-
quistar mais um grau no muay
thai para ser professor.

Gênesis
Uriala leva uma invertida

de abraão. Leora e omar se-
guem para Gerar. Quetura de-
monstra sabedoria diante das
outras mulheres. Leora e omar
chegam ao palácio. omar é
surpreendido pela decisão do
rei. isaque e Rebeca se encon-
tram. Melancólico, abraão se
sente só. Leora e omar se rea-
proximam do acampamento.
Uriala deixa isaque na saia jus-
ta. abraão faz um pedido a
eliézer. Leora enfrenta sua mãe. 

a Vida da Gente 
Lourenço vai embora sem

ser visto. Lorena visita Laudeli-
no no hospital. ana aceita via-
jar com Lúcio. Mariano fica im-
pressionado com Vitória. nan-
da comemora a volta de Lui.
eva gosta de saber que ana via-
jará com Lúcio. Wilson afirma
para Lorena que terminará seu
namoro com aurélia. Cícero
conversa com Renato sobre o
trabalho na concessionária. Wil-
son encontra-se com aurélia.
Wilson vai na casa de Moema.

Coração indomável
Miguel ordena a José anto-

nio que leve comida para Ma-
ricruz e chame um médico para
examiná-la. otávio pensa em
aproveitar a situação para aban-
donar Maricruz, mas se preo-
cupa em deixá-la protegida.
Miguel pergunta a Lúcia por
que odeia tanto Maricruz. otá-
vio diz a Miguel que pretende
doar suas terras para Maricruz.
Miguel pede a simone que não
empreste dinheiro a otávio.
otávio vai até a cabana. 

império
Merival diz a Maria Marta e

seus filhos que o exame de
Dna é falso. Cristina e José al-
fredo constatam que Cora é
culpada pela falsificação do
exame de Dna. Maria Marta de-
cide procurar Téo. Cora con-
vence Fernando a entrar com
um processo contra José alfre-
do. Téo teme uma represália de
José alfredo. Magnólia e seve-
ro vão à casa de Maria Ísis.
Beatriz torce pela reconcilia-
ção entre enrico e Cláudio.

RESUMO
t

De noVeLas

Movimento
modernista
Representante de excelência das ar-
tes plásticas, Victor Brecheret tem
obra leiloada

Lanna Oliveira

Victor Brecheret é um
dos precursores do movi-
mento modernista brasilei-
ro nas artes. Sua obra é
marcada pela busca inces-
sante de diferentes técni-
cas da escultura, do már-
more à terracota, e de temas
relevantes da cultura na-
cional. Sua importância e re-
levância são celebradas em
um leilão de uma de suas
peças em terracota. A obra
traz uma mulher reclinada,
esta que foi feita na década
de 1920, melhor fase do es-
cultor, um dos nomes que
marcaram a Semana de
Arte Moderna de 1922. 

A escultura de Victor Bre-
cheret, uma das mais pri-
morosas do artista, integra-
rá leilão virtual (www.vmes-
critarteleiloes.com.br), nos
dias 22 e 23 deste mês de ju-
nho, a ser realizado pelo an-
tiquário Marcio Molfi. Feita
em terracota, na década de
1920, ao que tudo indica na
França, a obra representa a
languidez de uma mulher re-
clinada, com formas perfei-
tas, longilíneas e arredon-
dadas, de incomparável qua-

lidade artística e incomum
beleza. Mede 54 centíme-
tros de comprimento, 14 de
largura e 18 de altura.

O Instituto Brecheret, di-
rigido pela família do artis-
ta, atesta a autenticidade da
peça. O escultor foi um dos
precursores do Movimento
Modernista e uma das pre-
senças marcantes na Se-
mana de Arte Moderna de
1922. O icônico movimento
teve os trabalhos de gran-
des nomes expostos no sa-
guão do Teatro Municipal
de São Paulo, entre os dias
11 e 18 de fevereiro daque-
le ano. A comemoração de
seu centenário, em 2022,
amplia o foco sobre as
obras de seus participantes
e evidencia nomes muitas
vezes esquecidos.

Além da escultura de
Brecheret, o leilão terá um
quadro atribuído ao pintor
italiano Filippo di Pisis,
com trabalhos em acervos
do Museu de Arte Moderna
de Nova York (Moma), da
Coleção Peggy Gugge-
nheim de Veneza e do Pa-
lazzo Ruspoli de Roma. Ou-
tro destaque refere-se a
três centros para mesa, de
procedência inglesa, feitos
em metal espessado a pra-
ta da época vitoriana, Sé-
culo 14, do renomado pra-
teiro Elkington. Quadros
europeus, tapetes orien-
tais antigos, faianças por-
tuguesas do Porto e coleção
de porcelanas asiáticas
completam o pregão. (Lan-
na Oliveira é estagiária
do jornal O Hoje)

Serviço
Leilão da obra de Victor
Brecheret
Quando: 22 e 23 de junho
Onde: www.vmescritarte-
leiloes.com.br.

A obra é uma peça em terracota de mulher reclinada A coluna Estillo voltará a ser publicada neste espaço logo que atravessada a Pandemia do Coronavírus. 

NOTA AO LEITORt

LIVRARIA
t

A única biografia no Brasil
da multifacetada Ariana
Grande: vencedora de inú-
meros prêmios, dentre eles o
Grammy, e bem-sucedida em
tudo o que se propõe a fazer
– teatro, música, cinema, te-
levisão –, ela prova nesta obra
porque é uma das maiores di-
vas pop da atualidade!

Ariana Grande (Ari, para os
íntimos) é talentosa e podero-
sa. Nossa diva é a mulher mais
seguida no Instagram em todo
o mundo com mais de 236
milhões de seguidores e a can-
tora mais ouvida no Spotify
globalmente; suas músicas so-
mam mais de 20 bilhões de
streams e só no Twitter são
mais de 83 milhões de segui-
dores. Dona e proprietária da
Internet né, mores?

Neste livro, ‘Ariana Gran-
de - Uma popstar no topo do
mundo’, você vai entender
que por trás da maior diva
pop do mundo existe uma
menina naturalmente talen-
tosa, que mostrou desde
criança que nasceu para a
arte. Viaje para a cidade natal
de Ariana, conheça sua famí-
lia, seus primeiros passos
como atriz, suas maiores in-
fluências e saiba como a ar-
tista viralizou em todas as
plataformas digitais!

Descubra também as cu-
riosidades e revelações sobre
a vida de Ariana que dei-
xam qualquer fã chocado e
encontre um livro totalmen-
te ilustrado com fotos exclu-
sivas da cantora que todo
Arianator fiel deve ter na es-
tante. Ah! Tem também um
quiz inédito para testar o
seu nível de Arianator. Pode
ter certeza de que você fica-
rá ainda mais fã de Ariana,
porque ela é Grande!

A artista
Ariana Grande-Butera Go-

mez nasceu em Boca Raton,
26 de junho de 1993. Conhe-
cida profissionalmente como
Ariana Grande, ela é uma
cantora, atriz, compositora e
apresentadora estaduniden-
se. Em oito anos de carreira
solo, ela venceu dois Gram-
my Awards em um total de
doze indicações. Grande fez
sua estreia em 2008, atuando
como Charlotte em 13 na
Broadway. Entre 2010 e 2013,
interpretou Cat Valentine na
série ‘Victorious’, da Nicke-
lodeon, e reprisou esse papel
no spin-off ‘Sam & Cat’. Ela
também atuou em outros pa-
péis no teatro e na televisão
e emprestou sua voz para
programas de televisão e fil-
mes animados.

Sua carreira musical co-
meçou com a trilha sonora da
série ‘Victorious’. Desde en-

tão, Grande lançou seis ál-
buns, sendo o primeiro
‘Yours Truly’ (2013), que al-
cançou o primeiro lugar na
parada de álbuns americana,
a Billboard 200. O feito tam-
bém foi conquistado em mais
dois lançamentos de Grande,
‘My Everything’ (2014) e
‘Sweetener’ (2018). Em 2016,

com seu terceiro disco, ‘Dan-
gerous Woman’, ela alcan-
çou o segundo lugar da mes-
ma parada. Em 2019, a can-
tora entregou seu quinto ál-
bum de estúdio, no dia 8 de
fevereiro, intitulado ‘Thank U
Next’. E dia 30 de outubro de
2020 lançou seu sexto álbum
de estúdio ‘Positions’.

Biografia de uma estrela
Ariana Grande prova nesta obra porque é uma das
maiores divas pop da atualidade

Neste livro, você vai entender que por trás da maior diva pop
do mundo existe uma menina naturalmente talentosa

A comemoração

de seu centenário,

em 2022, amplia o

foco sobre as

obras de seus

participantes e

evidencia nomes

muitas vezes

esquecidos
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O cronograma das obras
de reconstrução do Museu
Nacional prevê entregas
para este ano. Em julho, ter-
minam os trabalhos de hi-
gienização e proteção para
recuperar os elementos his-
tóricos e artísticos que re-
sistiram ao incêndio do dia 2
de setembro de 2018, do Pa-
lácio de São Cristóvão e do
Jardim das Princesas, sede
do museu. Entre esses bens
em trabalho recuperação es-
tão pisos, tronos, fontes, guir-
landas, pinturas, murais, or-
namentos de salas e jardins
históricos. Em agosto, será a
vez do início das obras nas
fachadas e coberturas do Pa-
lácio São Cristóvão, o bloco 1
do museu, que pertence à
Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ).

As obras nos jardins his-
tóricos e o desenvolvimento
do projeto de museografia
começam ainda no segundo
semestre. Para novembro,
está previsto o fim da reforma
da Biblioteca Central do Mu-

seu Nacional, considerada
uma das mais importantes
do Brasil, com um acervo de
500 mil livros, sendo 1.500 pe-
ças raras. A biblioteca foi fun-
dada em 1863 e na maior
obra de reforma e amplia-
ção do prédio estão sendo
feitos os serviços de recupe-
ração estrutural, impermea-
bilização, reforma do auditó-
rio, ampliação e moderniza-
ção das salas de guarda, aulas
e leituras. A obra inclui ainda
a instalação de rede de dados,
segurança, câmeras e um mo-

derno sistema de prevenção e
combate a incêndio.

“Nós esperamos que em
2022 toda a área acadêmica já
esteja funcionando no novo
campus de ensino e pesquisa
do Museu Nacional”, disse a
reitora da UFRJ, Denise Pires
de Carvalho, ao anunciar a
doação de 27 peças do Impé-
rio Romano e Grécia Antiga,
pelo diplomata aposentado e
escritor gaúcho Fernando
Cacciatore de Garcia.

A etapa atual de desen-
volvimento do projeto de ar-

quitetura e restauro do Palá-
cio de São Cristóvão e do seu
prédio anexo, passa pela rea-
lização de diagnósticos e es-
tudos interdisciplinares entre
estrutura, restauração e pai-
sagismo. O trabalho de ela-
boração do projeto é feito por
especialistas contratados e
servidores da UFRJ, e vai em-
basar as intervenções no pré-
dio, com base na legislação e
em premissas internacional-
mente referenciadas nas
áreas de sustentabilidade, cir-
culação, acessibilidade, segu-
rança e conforto ambiental.

A reitora da UFRJ disse que
por causa da pandemia houve
um certo atraso nos traba-
lhos, mas que foi mantido o
cronograma da principal
meta. “Em 2022, ano do bi-
centenário da Independência
do Brasil, fazermos a entrega
das obras da fachada e da co-
bertura do bloco 1 e dos jar-
dins. Apesar de um pequeno
atraso, a gente ainda tem isso
como meta e vamos conse-
guir atingir”, assegurou.

Museu Nacional prevê 
concluir obras ainda este ano

sertanejo piseiro
em ritmo de festa junina,

o mais novo fenômeno do
sertanejo piseiro apresenta
a live 'arraiá do Zé Vaquei-
ro’. o show ocorre nesta
sexta-feira (11), a partir das
21h, transmitida no canal
do YouTube do cantor. Por
meio de uma parceria com
a empresa assai atacadista,
Zé Vaqueiro realiza sua se-
gunda live de 2021. no
show, o cantor promete su-
cessos do eP ‘o original’,
responsável pelo sucesso
do artista, como ‘Meu mel’ e
‘Tenho Medo’, além do novo
hit ‘Volta Comigo BB’. Du-
rante a live, o público pode
curtir os grandes sucessos
do cantor e matar a sauda-
de das festas de são João.
Quando: sexta-feira (11).
onde: youtube.com/zeva-
queiro. Horário: 21h.

arraiá dos namorados
Tierry, famoso pelo hit

‘Rita’ que conquistou os bra-
sileiros em 2020, realiza a
live 'arraiá dos namorados'
nesta sexta-feira (11). a apre-

sentação ocorre às 21h, por
meio do seu canal oficial no
YouTube. show conta com
várias participações, e além
de receber a namorada, a
cantora Gabi Martins, o
show conta com as presen-
ças especiais de israel e Ro-
dolffo, Vitor Fernandes, Mat-
heuzinho, Kevi Jonny, Luiza e
Maurílio, Mariano e Jake.
Quando: sexta-feira (11).
onde: youtube.com/tier-

ryoficial. Horário: 21h.

sofrência e modão
o cantor Devinho no-

vaes vai comandar a ‘so-
frência e Modão’ na live ‘noi-
te dos solteiros’ que é reali-
zada a partir das 21h desta
sexta-feira (11), direto no
canal do YouTube da Rádio
salvador FM.o artista faz
parte do casting Teo santa-
na Produções. o Boyzinho

vai fazer o lançamento do
seu novo disco ‘nunca foi só
uma brincadeirinha’ que foi
gravado na sua última live
com músicas inéditas, TBTs
e grandes sucessos com 28
faixas. Quando: sexta-feira
(11). onde: youtube.com/re-
diosalvadorfm. Horário: 21h.

Forró universitário
em clima de Dia dos na-

morados e arraiá que a pró-
xima atração do ‘Trilha de
sexta’, evento patrocinado
pela cerveja Crystal, recebe a
banda de forró universitário
Rastapé. sob o comando da
apresentadora Jacky Petko-
vic, o palco online do ‘Trilha
de sexta’ é transmitido pelo
canal R7 e YouTube, nesta
sexta-feira (11), a partir das
19h. Com um repertório for-
mado por clássicos do forró
de Luiz Gonzaga, Trio nor-
destino, Jackson do Pandeiro,
entre outros, em 1999 foi
criada a banda Rastapé, com
apresentações em festas e
eventos em todo o Brasil.
Quando: sexta-feira (11).
onde: youtube.com/por-
talr7. Horário: 19h.

Tierry apresenta a live 'Arraiá dos Namorados' nesta sexta-feira (11)

Por causa da pandemia houve atraso nos trabalhos

AGENDA
t

CULTURaL HORÓSCOPO
t

solange almeida e Monilton
Moura se casaram no civil
em cerimônia intimista

solange almeida e Mo-
nilton Moura estão casados
há cerca de sete meses, re-
vela a colunista Fábia oli-
veira, do jornal 'o Dia', nes-
ta quinta-feira (10). a forro-
zeira e o empresário haviam
reatado a relação em julho
passado e ficaram noivos
em novembro, mesmo mês
que oficializaram a união.
segundo a publicação, a can-
tora se casou no civil na casa
dela no Ceará em cerimônia
intimista por conta da pan-
demia do novo Coronavírus.
este é o quarto casamento
de solange. (Guilherme Gui-
dorizzi, Purepeople)

Fernanda Lima é nova apos-
ta da Globo aos domingos
após saída de Faustão

a saída de Fausto silva na
Globo no fim deste ano está
certa e a emissora já começou
a pensar nas possíveis substi-
tuições na grade de domingo.
Fernanda Lima é um dos no-
mes mais cotados entre a alta
cúpula da emissora: segundo

informações da colunista Car-
la Bittencourt, do Metrópo-
les, a apresentadora deve as-
sumir um novo programa com
o quadro 'show dos Famo-
sos'.Com a saída de Faustão, a
atração deve ser atualizada e
transformada em um progra-
ma dominical. (Marilise Go-
mes, Purepeople)

anitta é confirmada no
Rock in Rio Lisboa 2022

o Palco Mundo, no Rock in
Rio Lisboa, terá a presença de
anitta. e não se trata de uma
metáfora à série de TV que
inspirou o nome artístico de
Larissa Machado. a cantora
foi confirmada como uma das
atrações do principal palco

do festival, em 2022. Por con-
ta da pandemia do Coronaví-
rus, o Rock in Rio Lisboa foi
adiado anteriormente. a ar-
tista carioca estará em cena
no último dia do festival. na
mesma data, também sobem
ao palco principal Post Malo-
ne, Jason Derulo e HMB. (Fla-
via almeida, ofuxico) 

CELEBRIDADES

Carla Diaz e Arthur Picoli reata-
ram o romance engatado dentro do
'BBB21', segundo informações da co-
luna 'Retratos da Vida', do jornal 'Ex-
tra', nesta quinta-feira (10). Há dois
dias, a atriz e o instrutor de crossi-
fit empolgaram os fãs após a ex-Chi-
quitita aparecer em live do capixa-
ba. De acordo com a publicação, Car-
la e Arthur preferem que dessa vez
a relação não seja pública mais
uma vez, como ocorreu durante a
passagem dela pelo reality. Há cer-
ca de um mês, Arthur afirmou que
ainda estava apaixonado pela loira
ao reencontrá-la. (Guilherme Gui-
dorizzi, Purepeople) 

Carla Diaz retoma romance com Arthur 
após 'BBB21'; casal quer manter discrição

ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

os arianos podem ser muito
desafiados a sair da sua calma, a
ter suas emoções instigadas a
uma reação negativa por causa
de críticas ou de outras situações
que podem abalar sua seguran-
ça ou sua autoestima. É preciso
estar alerta. Mantenham a calma
e saibam ceder. 

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

a vida está quebrando todas
as regras e se adaptar a tantas
mudanças é cansativo. Hoje, os
taurinos podem sentir que seus
esforços estão valendo a pena,
mas o mais importante é que vo-
cês descansem o máximo que
puderem, não entrem em con-
flito nem se deixem levar.

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

Hoje o dia pode ser restrito e
sufocante. É difícil mesmo e vem
com diversas situações caóticas
acontecendo. a saída será a ge-
nerosidade entre você e seus
amigos. É importante manter a
flexibilidade e se desfazer, ao
menos neste dia, dos seus de-
sejos, olhando além.

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

Hoje o dia está desafiador
para todos. É importante buscar
elevar o pensamento. os cance-
rianos podem sentir tudo pro-
fundamente, mas, justamente
por isso, devem conseguir ter
mais autoconfiança do que os
outros e levar ajuda e boas pa-
lavras para os ambientes.

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

Marte entra em seu signo
hoje, e isso traz força de autori-
dade a vocês, mas o dia também
está tenso e desafiador, portan-
to tome cuidado com desequilí-
brios e com a necessidade de
mostrar essa força de uma forma
negativa, impositiva e até dissi-
mulada, levando o outro a atacar.

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

o dia vai ser bem duro com
todos. saturno acaba restringin-
do sua vitalidade e dinamismo,
portanto você pode sentir o dia
pesado. o primeiro deles pode
ser sair da cama e tomar parte
nas obrigações. existe uma von-
tade de não fazer nada. Respire.
o lado positivo deste dia é que
ele impõe limites.

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

Cuidado com o mau humor
hoje, libriano. Mantenha a calma
em relação àquilo ao qual você
não tem absoluto poder de mu-
dar e foque em coisas que estão
em seu poder de ação, portanto
não perca tempo com coisas que
só servem para tirar o ânimo e a
coragem. 

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

o dia pede entrega e con-
fiança aos escorpianos. É bem
importante perder a rigidez e o
controle, que você certamente
não vai ter. as relações são o foco
e a ajuda vem por meio delas, in-
clusive dos amigos e da família.
Hoje o dia está bélico e vale a
pena não se deixar levar.

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

aos sagitarianos, fica o aler-
ta de situações que chegam sem
avisar, como mudanças e ruptu-
ras de última hora, que podem
trazer tristezas. É momento de
manter a sabedoria e de não
agir movido por impulsos. Tome
cuidado com a pressa indevida,
pois ela pode causar acidentes. 

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

Dia favorável para soltar tudo
o que está limitando você, ca-
pricorniano. Perceba que isso
pode vir com um pouco de agres-
sividade, ou seja, você vai reagir
mal a toda situação de restrição,
controle e cobranças que po-
dem surgir sobre você. Cuidado
com o mau uso do seu poder.

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

situações desafiadoras po-
dem acontecer no seio familiar.
Tome cuidado com brigas e dis-
cussões. Mantenha a sabedoria
em suas ações e decisões. Hoje o
dia é absolutamente desafiador,
com saturno em briga com Urano.
isso mexe com as suas emoções.

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

a cabeça pode ficar a mil hoje,
de tantas ideias ou preocupa-
ções. Com o tempo passando e os
prazos chegando, tudo isso pode
trazer ansiedades e medos inde-
finidos a respeito do futuro. Res-
pire. o dia está desafiador, mas se
cobrar demais ou tentar fazer
tudo será impossível.

Tânia Rêgo/ABr
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Lanna Oliveira

Representantes do punk
rock nacional, a banda Ratos
de Porão tem uma carreira
com mais de 40 anos e cole-
cionam vários sucA bessos.
Formada em novembro de
1981, durante a explosão do
movimento punk paulista,
além de serem referência bra-
sileira do gênero, são tam-
bém reconhecidos interna-
cionalmente, em particular,
na Europa, América Latina e
América do Norte. Para co-
memorar a importância da
banda para o cenário musical,
o canal Music Box Brazil exi-
be pela primeira vez o docu-
mentário ‘30 anos - Crucifi-
cados pelo sistema’.

O documentário ‘30 anos -
Crucificados pelo sistema’, dis-
co inaugural do Ratões de Po-
rão, ganha exibição nacional
na quarta-feira (16) às 22h e
na quinta (17) às 10h, no canal
de TV por assinatura Music
Box Brazil. O audiovisual reú-
ne a formação original da
banda, que gravou aquele que
é considerado o primeiro ál-
bum de hardcore da América
Latina, sob a liderança do vo-
calista João Gordo. O disco é
de 1983, o qual conta com di-
versas personalidades repre-
sentativas do movimento
punk, para contar as histórias
por trás deste disco icônico.

O roteiro desse projeto res-
gata os bastidores do lança-
mento do trabalho, em 1984,
quando a cena punk paulista-
na entrava um declínio, com

brigas entre bandas e outras
flertando com a vertente mais
pop do gênero. Revisita histó-
rias engraçadas da banda,
como acusações de apologia
ao desarmamento nuclear con-
tida na arte da capa do disco e
de ter traído o movimento
punk. O registro é intercalado
por imagens de arquivo e de-
poimentos de Jão, Jabá, Mingau
e do João Gordo. Além de no-

mes importantes do punk, en-
tre eles o baterista Pierre (Có-
lera), o vocalista Fábio Sampaio
(Olho Seco) e a baixista Sandra
Coutinho (Mercenárias). 

A história dos punks
No início da década de

1980, influenciado pelo movi-
mento punk que começava a
tomar forma em São Paulo,
João Carlos Molina Esteves (o
Jão, vocalista e guitarrista) for-
mou o Ratos de Porão com
seu primo Roberto Massetti (o
Betinho, baterista) e o amigo
Jarbas Alves (o Jabá, baixista)
no distrito de Jaguara. Em
1982, participaram do festival
‘O Começo do Fim do Mundo’,
que reuniu vinte bandas no
SESC Pompeia, em São Paulo,
tornando-se um marco do mo-
vimento punk brasileiro.

Logo após, já com Mingau
na guitarra, fizeram seu pri-

meiro registro musical no split
SUB. Após o lançamento do ál-
bum, Betinho decide sair, o
que fez Jão passar a ser bate-
rista. João Gordo, que conheceu
a banda durante as gravações
da compilação, assume o mi-
crofone. O primeiro álbum de
estreia ‘Crucificados pelo Sis-
tema’, foi pioneiro de hardco-
re. Nessa época, os punks pau-
listanos começaram a chamá-
los de "traidores do movimen-
to", pois o Ratos trocou o punk
tradicional pelo hardcore. 

A época da gravação do
álbum coincidiu com o cha-
mado "fim do movimento
punk de São Paulo", devido a
brigas e rixas de gangues. Em
razão disso, não houve show
de lançamento e o Ratos de
Porão se desfez por um breve
período. No mesmo ano, a fai-
xa ‘Parasita’ saiu na coletânea
internacional ‘World Class

Punk’. Apesar de não recebe-
ram nada por isso, a coletânea
foi útil para divulgar o Ratos
de Porão pelo mundo. Muitos
anos depois, essa coletânea
foi relançada em CD.

Voltaram em 1985, com a
formação original e seguem
ainda hoje trabalhando jun-
tos e com seus projetos para-
lelos. Em 2020, ano em que co-
memoraram 40 anos de banda
eles participaram de uma live
em parceria com a marca Vans.
Foi o marco para os artistas e
para os fãs que já estavam
com saudade de vê-los juntos.
Além da apresentação ao vivo
do RDP, o evento produzido
pela ainda teve imagens ra-
ras, depoimentos e pílulas de
convidados que têm suas vidas
conectadas à banda de alguma
forma. Vale a pena assistir no
YouTube. (Lanna Oliveira é
estagiária do jornal O Hoje)

Canal apresenta
pela primeira vez o
documentário ‘30
anos - Crucificados
pelo sistema’ da
banda Ratos de
Porão

Ícones do punk hardcore

EsTREias

Spirit - O Indomável (spirit
Untamed, 2021, eUa). Dura-
ção: 1h28min. Direção: ennio
Torresan Jr. elenco: isabela Mer-
ced, Julianne Moore, Jake Gyl-
lenhaal. Gênero: animação,
aventura, família. em spirit - o
indomável, acompanhamos a
vida da pequena Lucky Prescott.
Quando ela se muda para uma
pequena cidade fronteiriça, jun-
to com o seu pai, Lucky acaba
fazendo amizade com um ca-
valo selvagem chamado spirit.
Com o objetivo de levá-lo até a
sua família, ela embarca em al-
tas aventuras. Cineflix apareci-
da: 15h10, 17h10, 19h10.

Espiral – O Legado de Jogos
Mortais (spiral: From The Book
of saw, 2021, eUa). Duração:
1h33min. Direção: Darren Lynn
Bousman. elenco: Chris Rock,
Max Minghella, Marisol nichols.
Gênero: Terror, suspense. em
espiral – o Legado de Jogos
Mortais, o detetive ezekiel
"Zeke" Banks (Chris Rock) se
une ao seu parceiro novato
Willem (Max Minghella) para
desvendar uma série de assas-
sinatos terríveis que estão acon-
tecendo na cidade. Durante as
investigações, Zeke acaba se
envolvendo no mórbido jogo
do assassino. Cineflix apareci-
da: 19h15, 21h10.

EM CaRTaZ

Invocação do Mal 3: A Ordem
do Demônio (The Conjuring:
The Devil Made Me Do it, 2021,
eUa). Duração: 1h52min. Di-

reção: Michael Chaves. elenco:
Patrick Wilson, Vera Farmiga,
Ruairi o'Connor. Gênero: Ter-
ror. invocação do Mal 3: a or-
dem do Demônio revela uma
história assustadora de ter-
ror, assassinato e um desco-
nhecido mal que chocou até os
experientes investigadores de
atividades paranormais ed (Pa-
trick Wilson) e Lorraine Warren
(Vera Farmiga). Um dos casos
mais sensacionais de seus ar-
quivos, começa com uma luta
pela alma de um garoto, de-
pois os leva para além de tudo
o que já haviam visto antes,
para marcar a primeira vez na
história dos estados Unidos
que um suspeito de assassi-
nato alega ter tido uma pos-
sessão demoníaca como de-
fesa. Cineflix aparecida:

14h05, 14h30, 16h55, 19h,
19h20, 21h30, 21h50.

Godzilla vs Kong (God Vs King,
2021, eUa). Duração: 1h54min.
Direção: adam Wingard.  elen-
co: Kyle Chandler, Millie Bobby
Brown, alexander skarsgård.
Gênero: ação, aventura, ficção
científica. no primeiro crosso-
ver do MonstroVerso, Kong e
seus protetores embarcam em
uma jornada perigosa para en-
contrar seu verdadeiro lar. en-
tretanto, tudo sai do controle
quando um Godzilla enfureci-
do, começa a deixar um rastro
de destruição pelo planeta.
esse combate épico entre os
dois titãs, instigado por forças
ocultas, é apenas o começo
do mistério que jaz no núcleo
da Terra. será que o mundo so-

breviverá ao duelo de mons-
tros? Cineflix aparecida: 14h25,
16h50, 21h15.

Mortal Kombat (Mortal Kom-
bat, 2021, eUa). Duração:
1h50min. Direção: simon
McQuoid. elenco: Lewis Tan,
Jessica Mcnamee, Josh Law-
son. Gênero: ação, artes mar-
ciais. em Mortal Kombat,
shang Tsung, imperador da
exoterra, envia seu melhor
guerreiro, sub-Zero, para as-
sassinar o jovem Cole Young.
Temendo pela segurança da
família, Cole vai em busca de
sonya Blade seguindo a indi-
cação de Jax, um major das
Forças especiais, que tem a
mesma estranha marca de
dragão com a qual Cole nas-
ceu. Logo, ele se vê no templo

do Lorde Raiden, um Deus an-
cião e guardião do Plano Ter-
reno, que abriga todos que
possuem a marca. no tem-
plo, ele treina com os expe-
rientes guerreiros Liu Kang,
Kung Lao e Kano, enquanto se
prepara para lutar contra os
inimigos da exoterra em uma
batalha pelo universo. será
que Cole irá longe o suficien-
te para desbloquear sua arca-
na - o imenso poder da sua
alma - a tempo de salvar não
apenas a família, mas inter-
romper os planos de shang
Tsung de uma vez por todas?
Cineflix aparecida: 16h30.

Cruella (Cruella, 2021, eUa).
Duração: 2h14min. Direção:
Craig Gillespie. elenco: emma
stone, Mark strong, emma
Thompson. Gênero:  Comé-
dia, drama, família. ambien-
tado na Londres dos anos 70
em meio à revolução do punk
rock, o filme da Disney mostra
a história de uma jovem viga-
rista chamada estella (emma
stone). inteligente, criativa e
determinada a fazer um nome
para si através de seus de-
signs, ela acaba chamando a
atenção da Baronesa Von Hell-
man (emma Thompson), uma
lenda fashion que é devasta-
doramente chique e assusta-
dora. entretanto, o relaciona-
mento delas desencadeia um
curso de eventos e revelações
que farão com que estella
abrace seu lado rebelde e se
torne a Cruella, uma pessoa
má, elegante e voltada para a
vingança. Cineflix aparecida:
15h, 17h45, 20h30.

‘Spirit - O Indomável’ acompanha a amizade da pequena Lucky Prescott com o cavalo selvagem Spirit
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A banda Ratos de

Porão ainda hoje são

considerados

pioneiros no punk e

têm forte influência

no cenário musical



João Gabriel Palhares

Com o objetivo de ampliar
os recursos do Fundo Consti-
tucional de Financiamento do
Centro-Oeste (FCO) ao maior
número de empreendedores
goianos, uma nova medida ga-
rante a concessão de crédito
para empreendedores que fa-
turam até R$ 16 milhões bru-
tos por ano.  Encontrando-se
em vigor, a nova condição faz
com que micro, pequenas e
médias empresas tenham R$
748 milhões do fundo para fi-
nanciamento em Goiás.

Criado para que empresá-
rios ou produtores rurais ini-
ciem, ampliem ou moderni-
zem seus empreendimentos, o
FCO conta com taxas de juros
mais baixas que as do merca-
do, maior carência e prazo
para pagamento mais longo.
Em Goiás, o fundo é gerido
pelo Conselho Deliberativo de
Desenvolvimento do Centro-
Oeste (Condel/Sudeco), e en-
volve secretarias de Estado
da Retomada; de Indústria,
Comércio e Serviços (SIC); e de
Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Seapa). 

De acordo com o presiden-
te do conselho do FCO em
Goiás, César Moura, a mudan-
ça na aplicação dos recursos do
fundo vai beneficiar ainda
mais os pequenos empresá-
rios nas mais diversas regiões
de Goiás. “A partir de agora va-
mos intensificar a política de le-

var opções baratas de créditos
aos empreendedores goianos,
de forma que possam garantir
o desenvolvimento regional,
manter e ampliar o emprego e
a renda”, comentou Moura.

A nova condição de limite
em R$ 16 milhões para a busca
de financiamento pela moda-
lidade empresarial do FCO vai
permitir que os recursos che-
guem a categorias empresa-
riais que não eram o principal
foco do fundo. Segundo o ge-
rente de Negócios e Mercado
Pessoa Jurídica do Banco do
Brasil, banco que operaciona-
liza os recursos do FCO, Ado-
nias Antônio Miranda, os mi-
croempreendedores indivi-
duais (MEIs) também poderão
tentar fomento via fundo. “Vá-
rias empresas que estavam
com dificuldade em se enqua-
drar no FCO agora podem pro-
curar uma unidade do Banco
do Brasil para fazer uma aná-
lise de risco, como possibilida-
de de serem atendidas nesse
novo modelo”, explicou.

O superintendente do Ban-
co do Brasil em Goiás, Gustavo
Henriques também comemo-
rou a nova regra. “Com essa
melhora na análise, buscamos
ampliar a quantidade de em-
presas atendidas pelo FCO.
Com essa medida, deverão
ocorrer desembolsos pulveri-
zados, melhorando a distri-
buição do recurso e alavan-
cando ainda mais a economia
do estado”, declarou.

Mais empreendimentos
Em pesquisa divulgada na

segunda-feira (07/6) pelo In-
dicador Nascimento de Em-
presas Serasa Experian, em fe-
vereiro deste ano foi regis-
trado a criação de 343.811
empresas no Brasil. O núme-
ro representa um aumento
de 27,2% em comparação com
o mesmo período de 2020. De
acordo com o levantamento, o
número de microempresas
individuais (MEIs) criadas
cresceu 30,1% e o de empresas
individuais, 1,7%. 

Na apuração do número
de empresas abertas em fe-
vereiro, a pesquisa registrou
276,2 mil novos MEIs; 41,4 mil
sociedades limitadas; 12,5 mil

empresas individuais; e 13,6
mil de outras categorias. De
acordo com o gestor comer-
cial e sócio-diretor da Ática
Gestão, Rafael Cássio, o ce-
nário de grande desemprego
pode ter sido um fator para o
maior número de novos em-
preendedores.

Apesar de considerar com
bons olhos a busca por novas
oportunidades através do em-
preendedorismo, o gestor
atenta sobre os desafios pos-
síveis aos novos empreende-
dores. “Muitos destes novos
empresários, estão entrando
nesse mundo sem ter baga-
gem adequada para liderar
negócios, que é um mundo
que exige profissionalismo e
costuma ser cruel com “aven-
tureiros””, aponta.

Com uma diferença de
234,8 mil entre o registro de
MEIs e sociedades limitadas,
a categoria de microempre-
sas individuais foi a que
apontou mais crescimento,
de acordo com a pesquisa.
Segundo Rafael, há uma
perspectiva de crescimento
dos MEIs para os próximos
meses. “Muitas pessoas estão
buscando pela recolocação
no mercado através da pres-
tação de serviços, a principal
motivação para sair da total
informalidade é pela contri-
buição de INSS e também
para emissão de nota fiscal,
exigida pela empresas para
tomada de serviços, por
exemplo” complementa.

A pesquisa do Serasa apon-
tou, também, que, por regiões,
o Sudeste registrou o maior
número de empresas aber-

tas em fevereiro, 179,2 mil, se-
guido pelo, com 60,3 mil, Nor-
deste, com 57,2 mil, Centro-
Oeste, com 30,8 mil, e Norte,
com 16,1 mil. Em análise pelo
gestor, a colocação do Sudes-
te se dá pelo sua ação hoje
como o maior parque indus-
trial do Brasil e pelo seu con-
tingente populacional. 

Em relação ao Centro-Oes-
te, que se encontra como o 3º
maior número de abertura de
empresas, Rafael explica so-
bre a função do agronegócio
na região, que é um carro
chefe da atividade econômica
brasileira. Contudo, ele apon-
ta sobre o segmento possuir
uma barreira natural de aces-
so, pois necessita de uma in-
jeção de capital superior aos
demais segmentos. Os pontos
levantados, segundo ele, é o
que, além dos fatores popu-
lacionais, explica o volume
inferior de aberturas de em-
presas se comparado às re-
giões sudeste.

Em Goiás, a perspectiva é de
alta nos empreendimentos.
Além das oportunidades em
serviços e comércios, o gestor
aponta sobre os fomentos que
estão disponibilizado aos em-
presários. “Outro fator que irá
ajudar a impulsionar pequenos
e médios empresários, é o
Goiás Fomento, onde foram
destinados R$ 112 milhões
para empréstimos a juros 0%
para micro e pequenos em-
presários, desde que não de-
mitam funcionários”, conta.
“São muitos incentivos que
ajudarão os empresários do
nosso estado”, complementa.
(Especial para O Hoje)
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Negócios

A nova condição faz com que micro, pe-
quenas e médias empresas tenham R$
748 milhões do fundo para financiamento

Goiás amplia recursos do
FCO para empreendedores

Em fevereiro deste ano foi
registrado a criação de
343.811 empresas no Brasil








