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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.
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t  17º C
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Leia nas CoLunas

Xadrez: Deputado Waldir ig-
nora Vitor Hugo sobre even-
tual candidatura.
Política 2

Jurídica: STF debaterá em au-
diência pública situação car-
cerária no Brasil.
Cidades 10

Livraria: Terra faminta  une
drama familiar e fantasia em
intrigante terror psicológico.
Essência 14

Energia solar
deve gerar 6%
da energia futura
Projeções mostram um salto de
171% na capacidade instalada
da geração de energia solar em
uma década. A participação da
fonte solar na geração total de-
verá evoluir de 2,3% para 5,8%.
Projetos sociais que distribuem
kit solar impacta significativa-
mente na projeção. Economia 4

Criatividade e romantismo para o dia dos namorados na pandemia
marcam segundo ano do dia dos namorados na pandemia. Cidades 9

Romantismo caseiro marca o dia 12

Essência 13

Companhia de teatro Nu Escuro lança
websérie infantil com quatro episódios

Essência 16

Comemoração do dia dos
namorados exige
criatividade e romantismo

Essência 14

Cleber e Cauan lançam a
música ‘Pede Pra Voltar’
com Barões da Pisadinha

Essência

Justiça rejeita
flexibilização
dos bares e
restaurantes
Pedido impetrado por bares de Goiânia pedia ampliação
do horário de funcionamento e fim das restrições de
lotação dos espaços. O decreto em vigor autoriza que
esses estabelecimentos fiquem abertos das 11 horas às
23 horas e que possam receber até 30% da capacidade.
Bares pediam funcionamento com até 50% da capacidade
e funcionamento até as 2h da manhã às sextas e sábado. 
Cidades 10

Município com mais de 117 mil
habitanres ficou seis anos sem
acesso a serviços do Detran. 
Política 6

Ciretran é
inaugurado em
Novo Gama 

Trindade proíbe abertura de 
igrejas durante Romaria do Divino 
Pelo segundo ano consecutivo, a Festa do Divino Pai Eterno,
em Trindade, será de forma virtual devido à pandemia do Co-
ronavírus. A prefeitura da cidade publicou um decreto que
estabelece novas restrições que deverão ser seguidas durante
a tradicional festa. Fica proibida a abertura de igrejas e a
entrada de comitivas na cidade. Cidades 11

Chiquinho Oliveira
desidrata PSDB na Alego
Ex-líder de governo nas gestões tucanas aderiu a
base de Caiado na Alego e deixa o partido com três
interlocutores, Talles Barreto, Lêda Borges e Gustavo
Sebba. Sigla elegeu 6 deputados em 2018, mas perdeu
espaço e três deputados aderiram a base aliada.
Política 2

Eleição no diretório do MDB
pode resultar racha na sigla
Grupo de prefeitos tenta evitar desgastes internos e
que possam resultar em problemas na legenda,
assim como ocorreu em 2018, quando emedebistas
ficaram divididos no apoio a Daniel Vilela ou na
campanha do governador Ronaldo Caiado (DEM).
Política 5

Com as restrições impostas pela pandemia, casais buscam comemoração caseira

Goiás encara
Cruzeiro 
em má fase
Time esmeraldino vem emba-
lado na competição e espera
conseguir vitória importante
diante de time mineiro fora de
casa. Cruzeiro contará com es-
treia de treinador em momento
conturbado; equipe ainda não
pontuou na Série B. Esportes 8
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O presidente Jair Bolsonaro voltou a defender o uso
da hidroxicloroquina para o tratamento da covid-19. Na
sexta-feira (11), durante cerimônia para a entrega de 434
casas a famílias de baixa renda do município capixaba
de São Mateus (ES), Bolsonaro disse ter optado desde o
início da pandemia por ir às ruas ao contrário de “ficar
no Palácio da Alvorada” e que quando contraiu a doença
tomou o medicamento.

“Desde o início da pandemia estive no meio de vocês,
nas comunidades mais pobres de Brasília. Criticado por
isso, poderia ter ficado no Palácio da Alvorada com todo
o conforto do mundo, mas sempre preferi ficar ao lado
do povo, sabendo que tinha um vírus mortal. Fui acometido
do vírus e tomei a hidroxicloroquina”, disse Bolsonaro.

“Talvez eu tenha sido o único chefe de estado que pro-
curou o remédio para esse mal, tinha que aparecer alguma
coisa. Ouvi pessoas que tinham conhecimento sobre o
caso, mas quando eu falei que aquilo [a cloroquina] poderia
ser bom, a oposição abriu uma guerra contra a gente”,
afirmou. “Não vou esmorecer. Não sou cabeça dura, sou
perseverante; lutamos para salvar vidas, enfrentamos os
mais variados e cruéis desafios”, acrescentou.

Estudos científicos apontam que a cloroquina e hidro-
xicloroquina não possuem eficácia comprovada no trata-
mento de covid-19. A posição do presidente também é con-
trária à do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga que disse,
nessa semana, durante depoimento na Comissão Parlamentar
de Inquérito (CPI) da Pandemia, entender que esse tipo de
medicamento não é eficaz para a covid-19.

Presidente participou de showmício transmitido pela Tv Brasil

Bolsonaro volta 
a defender
hidroxicloroquina
no Espírito Santo

Dayrel Godinho 

A adesão do deputado tu-
cano Chiquinho Oliveira (PSDB)
à base do governador, Ronaldo
Caiado (Democratas), foi con-
cretizada nesta semana, quan-
do a Assembleia Legislativa de
Goiás (Alego) aprovou a adesão
do Estado ao Regime de Recu-
peração Fiscal (RRF) e contou
com o voto do tucano, que está
em articulação para aderir a
base do governador desde a
sua posse, quando assumiu o
mandato em janeiro de 2021,
quando assumiu o cargo como
primeiro suplente da chapa tu-
cana, após herdar a cadeira do
prefeito de Luziânia, Diego Sor-
gatto (Democratas).  

O presidente do Democra-
tas Metropolitano, Lyvio Lu-
ciano, é um dos articuladores
para que o parlamentar entre
na base do governador, porém
adota cautela no anúncio de
uma adesão do tucano. “Não
tem nada definido”, porém,
de acordo com o democrata,
há uma proximidade entre
Caiado e Chiquinho, que já
militavam juntos e, segundo
Lyvio, o tucano não terá difi-

culdade em sua adesão à base,
independente da sigla parti-
dária a qual ele estará filiado.  

“Ele esteve com o gover-
nador dias atrás, está estrei-
tando a relação desde a pos-
se”, comentou o democrata
que acredita na adesão do tu-
cano, que está conversando
com o governador. Segundo
o parlamentar, o governador
é “amigo da vida inteira” e,
enquanto líder do governo
passado na Alego, o tucano
auxiliou na transição. 

O parlamentar é o terceiro
tucano a integrar a base do
governador Ronaldo Caiado e
se junta ao prefeito de Luziâ-
nia e ao deputado Tião Caroço
(Democratas). Ambos segui-
ram para o partido do gover-
nador após se desfiliar do
PSDB, e pode ser o mesmo ca-
minho de Chiquinho, segundo
o líder do governo na Alego,
Bruno Peixoto (MDB), que está
rumo ao Democratas. Só
aguarda a janela partidária. 

É o caso de Chiquinho que
só poderá sair do partido du-
rante a janela partidária. Ele,
porém, pode ter a sua saída
antecipada em caso de ex-

pulsão do partido. De acordo
com o presidente do PSDB
Goiano, o ex-governador José
Eliton, o partido pretende to-
mar providências acerca da
expulsão do tucano.  

Apesar da possibilidade,
a posição do PSDB é de aguar-
dar o desfecho da situação.
Segundo a assessoria do par-
tido, o deputado Chiquinho
ainda não anunciou que dei-
xará o partido, mas a área
jurídica do diretório estadual
avalia qual medida pode ser
tomada, ainda mais porque
o deputado não tem seguido
a orientação do partido nas
votações na Assembleia, po-
rém ainda não há definições. 

No entanto, o líder da opo-
sição, o deputado Talles Bar-

reto (PSDB), é mais radical.
O tucano defende a expulsão
do colega do partido por ele
ter votado a favor da RRF.
“Concordo plenamente, se o
partido entender que deve
expulsá-lo'', defende o tucano.  

Outro tucano contrário à
permanência de Chiquinho
no PSDB é o ex-deputado es-
tadual Jardel Sebba, que disse
que o partido estuda juridi-
camente a expulsão do seu
correligionário do partido, por
“traição e não cumprir a de-
terminação do partido” contra
o RRF. “Seria um bom exemplo
para a ética política, e valoriza
a segunda suplente [Eliane Pi-
nheiro (PSDB)], que é uma de-
putada fiel e leal”, criticou.
(Especial para O Hoje)

Movimento se confirmou após o deputado
votar a favor da adesão do Estado ao
Regime de Recuperação Fiscal (RRF); ele
pode ser expulso do PSDB, como acon-
teceu com o ex-tucano Tião Caroço  

Deputado Waldir ignora Vitor
Hugo sobre eventual candidatura

Atritados praticamente logo após as eleições
de 2018, os deputados federais Delegado Wal-
dir Soares e Major Vitor Hugo, ambos do PSL,
não escondem mais que os dois não cabem
no partido. Ainda mais agora que, picado
pela mosca azul, Vitor Hugo já se posta como
pré-candidato ao governo de Goiás, em 2022,
com apoio de Jair Bolsonaro, para dar palan-
que no Estado ao presidente. Enquanto Waldir
ignora, em mais um sinal de que não se trata
de mera especulação, o par-
lamentar bolsonarista reagiu
a um comentário do sena-
dor Jorge Kajuru (Podemos),
que prometeu não pisar
em Goiás se ele fosse
eleito governador. “É
propaganda eleitoral
antecipada que se
fala?”, ironizou Vitor
Hugo, dando a deixa de que
o arranjo político-eleitoral
tende a se consolidar. 

Reforço  
O advogado e vice-presidente do Tribunal

de Ética e Disciplina da OAB-GO, Estênio Primo,
declarou apoio a Pedro Paulo de Medeiros, por
considerar a necessidade de um processo de
renovação, para a garantia de oxigenação nas
práticas administrativas da entidade. 

Em curso 
O 1º vice-presidente da Câmara de Goiânia,

Clécio Alves (MDB), registrou o encontro da
bancada do partido com o prefeito de Aparecida
de Goiânia, Gustavo Mendanha, que começou
com um café da manhã, regado de quitutes e
articulações políticas para 2022. 

Estímulo  
Derrotado na disputa pela prefeitura de Lu-

ziânia, vencida por Diego Sorgatto (DEM), o
deputado Wilde Cambão (PSD) comemorou
fala de Ronaldo Caiado, que o considera parceiro
de Goiás. 2022 bate à porta. 

Cabo eleitoral 
Depois do culto político-religioso, em

Anápolis, no dia 9, o presidente Jair Bolsonaro
passou rapidamente por Terezópolis de
Goiás. Sem saber do acontecido, o prefeito
Uilton Pereira do Santos (PSC) se apressou
para recepcionar a comitiva, num campo
de futebol. 

Fora do ninho  
Antes de um acerto sobre a qual partido

deve se filiar, o deputado Francisco Oliveira,
ainda no PSDB, tem recebido convites de
várias legendas, entre elas, o Podemos, pre-
sidido pelo parlamentar José Nelto, e o Ci-
dadania, comandado pelo vice-governador
Lincoln Tejota. 

A comemorar 
Nem bem esquentou a cadeira de presi-

dente da FGM, Haroldo Naves (MDB) come-
mora os valores do repasse do Fundo de
Participação dos Municípios à prefeitura
goiana. Só para o Fundeb, o valor é de R$
211 milhões 

Olho do furacão 
O Patriota do ex-secretário da Fazenda,

Jorcelino Braga, continua em convulsão,
com a “entrega” do partido ao clã Bolsonaro,
orquestrado pelo presidente nacional, Adilson
Barroso. Braga acompanha o processo. 

Inviável   
A chegada do deputado federal Marcelo

Freixo ao PSB inviabiliza a aproximação do
partido com a base aliada de Caiado. Presi-
dente da sigla em Goiás, o parlamentar Elias
Vaz deu boas-vindas ao camarada. 

2 Sem perder tempo, o governador
Ronaldo Caiado sancionou a lei que au-
toriza Goiás a aderir ao Regime de Re-
cuperação Fiscal. 
2 Ao invés de abolir o uso de máscaras,
a deputada Adriana Accorsi sugere tirar o
presidente do Palácio do Planalto. 

CURTAS
t

Venceslau Pimentel | xadrez@ohoje.com.br

Xadrez

Adesão de Chiquinho Oliveira
era conversada desde a posse 

Tucano foi
líder do
governo
durante gestão
do PSDB em
Goiás deve ser
expulso da
sigla
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Espectros da Lei de
Segurança Nacional

Leandro Campos

Oferecer um bom atendimento ao cliente é
fundamental para seu negócio, mas para chegar
até a satisfação do consumidor, muitas outras
etapas devem ser feitas para garantir um bom
desempenho. Entre elas está a regra básica de
prestação de serviços aos consumidores: o 0800.
Neste artigo, venho apresentar um ponto que é
pouco discutido: a legislação e seu provedor de
internet. Segundo a Anatel (Agência Nacional
de Telecomunicações), todo provedor de Internet
precisa disponibilizar um meio gratuito do
cliente entrar em contato por meio do telefone,
ou seja, o já conhecido 0800.

Além de ser muito bom ter uma central de
atendimento gratuita para seu cliente, esse re-
quisito é obrigatório e caso você não tenha esse
número, pode ser notificado e até multado. A
lei de 0800 não se aplica caso o provedor tenha
até cinco mil assinantes, mas apesar disso, re-
comendo pelo fato do que, gera um atendimento
melhor ao consumidor final.

Então vamos conhecer os principais motivos
e vantagens de ter um número nacional no seu
provedor de internet. Vamos começar falando
sobre a obrigatoriedade. Conforme citamos aci-
ma, segundo o Art. 43 da resolução 613, de 28
de maio de 2013, da Anatel: "A prestadora deve
manter um centro de atendimento para seus
assinantes, com discagem direta gratuita, me-
diante chamada de terminal fixo ou móvel, du-
rante vinte e quatro horas por dia, sete dias por
semana." O que isso significa? Que o cliente
tem que poder ligar diretamente para a empresa,
seja por telefone fixo ou móvel, não podendo li-
mitar as ligações de celular, e isso tudo durante
24h por dia, todos os dias da semana.

O segundo ponto importante para o uso desse
método é a gravação das ligações. Além da Anatel
obrigar você a ter um 0800, essas ligações devem
ser gravadas, conforme está no Art 50 da mesma
resolução. Ou seja, a prestadora deve manter um

arquivo das gravações das chamadas efetuadas
por assinantes ao Centro de Atendimento, pelo
prazo mínimo de cento e oitenta dias, contados a
partir da data da realização da chamada. A ligação
gravada pode trazer benefícios e maiores segu-
ranças para seu negócio, assim, saberá ao certo o
que foi dito entre o cliente e a empresa.

Além disso, deve oferecer também um
protocolo de atendimento. Ainda segundo a
Anatel, algumas solicitações precisam gerar
protocolos de atendimento que devem ser
passados para o cliente, como é o caso de
cancelamento do serviço.

Além de todas essas legislações obrigatórias,
existem outros benefícios para te fazer oferecer
o 0800, como por exemplo o relacionamento com
o consumidor. Se você preza por um bom rela-
cionamento com sua base de cliente, ter uma
central de atendimento 24h com ligação gratuita
e sem números ocupados é de extrema impor-
tância. Afinal, cliente satisfeito é o melhor mar-
keting que um provedor de internet pode ter.

O controle de qualidade também é possível
por meio desse formato. Você quer que seu pro-
vedor de internet cresça? Que tal crescimento
com qualidade? Então ter uma central estruturada
ajuda muito, já que terá gravação de histórico
das ligações e feedbacks importantes.

Por fim, procure se diferenciar dos seus con-
correntes. Saia na frente e mostre para os clientes
que você pensa neles e nas normas que devem
ser seguidas. Qual
provedor de internet
você acha que o con-
sumidor vai escolher?
Em minha opinião,
será aquele que per-
mite ligações gratuitas
e sem número ocupa-
do, que demonstra
um canal e conexão
aberta com o consu-
midor. Pense nisso!

Manoel L.  Bezerra Rocha

A famigerada Lei de Segurança Nacional
(LSN), aquela definida por um ministro do Su-
premo Tribunal Federal (STF) como sendo um
cadáver insepulto, volta a assombrar nesses
tempos de instabilidades jurídico-institucionais,
sociais e políticas. Essa lei, apesar de ter sido
instituída em outro contexto político-social, pre-
cisamente em atendimento aos preceitos da
Doutrina da Segurança Nacional, implementada
em todo o mundo ocidental no pós-Segunda
Guerra Mundial e em plena atmosfera da Guerra
Fria, só ainda existe entre nós em razão da de-
sídia do Congresso Nacional e do STF.

Ainda que a LSN tenha sido editada no ano
de 1983, precisamente em 14 de dezembro, é
fato que, após essa data, o país estava envolto
em uma extasiante euforia acerca das perspec-
tivas político-sociais que se descortinavam. Era
a anunciação dos raios de um esplendor após
um longo período de trevas. Desta forma, ine-
briados pela atmosfera de um horizonte que se
iluminava, a sociedade brasileira deixou hiber-
nando a cepa de um terrível fantasma que, hoje
sabemos, retornaria para nos atormentar. 

Com o prenúncio da “abertura política”,
sistema pelo qual o regime militar transferiria
o poder político à sociedade civil, a classe po-
lítica e a imprensa se dedicaram a outros
acontecimentos que prenderiam as atenções,
esquecendo-se do “monstro sem coleira” que
se fingia de morto.

As negociações acerca da Lei de Anistia, com
o perdão dos supostos crimes praticados tanto
pelo regime quanto pelos que a ele se opunham,
prenderam grande parte do tempo naquela fase
de fronteira política-ideológica. Quase concomi-
tantemente, eclodem as históricas manifestações
pelas “Diretas Já”, movimento político-social que
objetivava a retomada de eleições diretas para
a escolha do presidente da República, eleição de
Tancredo Neves pelo colégio eleitoral e, em razão
de sua morte antes da posse, assumindo em seu
lugar o vice José Sarney que, em busca de im-
pingir a sua identidade política, cria o Plano
Cruzado com todos os seus vieses, como a hipe-
rinflação e o sumiço de produtos básicos dos su-
permercados. Em 1987, a Assembleia Nacional
Constituinte e, em 1988, a promulgação da Cons-
tituição Federal. Em seguida, a eleição para pre-
sidente da República, sendo eleito Fernando Col-
lor, que procede ao confisco financeiro, culmi-
nando com o seu processo de impeachment,
dando lugar ao seu vice-presidente Itamar Franco
que idealizou o Plano Real. A eleição de Fernando

Henrique Cardoso também prendeu a classe po-
lítica em torno da efetivação do Plano Real,
vindo a seguir a denominada Era Lula, tida por
muitos analistas como o ápice e a confirmação
da retomada do regime democrático.

Com o sentimento da consolidação democrática,
surge o constrangimento ingênuo em tratar de
questões que precisavam ser rediscutidas, como
a vigência da Lei de Segurança Nacional, a Lei de
Imprensa, a Lei da Anistia, o desaparecimento
de presos políticos. Ainda que com necessárias
ressalvas, e dadas as circunstâncias, foi possível
sepultar a Lei de Imprensa – dada a imensa
pressão dos órgãos de imprensa que pareceu co-
nhecer mais da história que a classe política ou,
talvez, por simples espírito corporativo mesmo –
e rediscutir a situação dos desaparecidos e presos
políticos, através da Comissão da Verdade, não
obstante as pungentes críticas contra e a favor.

O certo é que a LSN, editada em obediência à
“Doutrina da Segurança Nacional”, instituída
pelos EUA no período da Guerra Fria, por medo
da proliferação do regime instaurado pela Revo-
lução Russa, tinha por base a “proteção” contra
o “inimigo externo” que visasse o atentado contra
a soberania nacional e a unidade federativa, pro-
tegendo as suas autoridades e instituições. 

Durante os debates jurídicos e a iminência
da liberdade do ex-presidente Lula, preso em
razão de um golpe político-jurídico, a cúpula
das forças armadas, insuflando a massa de ig-
norantes, a mesma que elegera Jair Bolsonaro, a
Lei de Segurança Nacional volta a ser lembrada
e, pior, ressuscitada para ameaçar e perseguir
opositores ao atual governo. Por sua vez, o STF,
despertando-se para as consequências do sono
irresponsável, ao não julgar a inconstitucionali-
dade e revogação da tal LSN, vê-se agora em um
fatal dilema. Se, por um lado, os seus ministros
manifestam publicamente que são a favor de
sua revogação por ser claramente inconstitu-
cional, por outro lado precisa dela para assegurar
a sua própria sobrevivência institucional, pois
são constantemente ameaçados de extinção nas
manifestações golpistas e antidemocráticas or-
ganizadas por Bolsonaro e seus mamulengos.

A reutilização dessa
lei, que não deveria
mais existir entre nós,
ao menos tem uma
grande vantagem: ser-
ve para rebater qual-
quer argumento daque-
les que ainda teimam
em dizer que vivemos
em uma democracia.

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO

Manoel L. Bezerra Rocha,
advogado criminalista

Leandro Campos é CEO e
cofundador da Nvoip, star-
tup de telecomunicações 

História
Nada melhor que se afundar numa história

fictícia para esquecer o drama da realidade. Fi-
nalmente Tenet estreou no Brasil, para quem gosta
de reviravoltas e linhas cronológicas não tradicio-
nais, o filme é um prato cheio, assim como os de-
mais longas do diretor Christopher Nolan. Quem
gosta de teorias complexas também deve se apai-
xonar, o nome do filme surgiu nas ruínas de Pom-
peia, além de ser um palíndromo, palavra que
mesmo invertida pode ser lida. Propositalmente o
filme trata de uma organização que inverte o
tempo para salvar o mundo.

Pedro Cabral
Bahia

Alvará
Eu nunca entendi a necessidade da Prefeitura

de Goiânia se demorar tanto para emitir um alvará
de funcionamento. De certa forma, a Prefeitura
acaba se prejudicando pela própria demora. Quanto
mais eles demoram, mais a empresa fica sem
gerar emprego e renda, logo menos tributos são
gerados. No entanto, parece que burocrata não
consegue enxergar um palmo a frente do nariz,
quem dirá fazer um planejamento em longo prazo.
Tomara que o próximo prefeito ou prefeita dê um
jeito de agilizar isso.

AGENOR ALMEIDA
Goiânia

{
“Antigamente,
inauguravam a
placa, depois
parava tudo e só
voltavam na
próxima eleição.
Qualquer obra
nossa é concluída
dentro do
orçamento que
fazemos”
Ronaldo Caiado inaugurou, nesta
quinta-feira (10/06), em Novo
Gama, a sede da Circunscrição Re-
gional de Trânsito de Goiás (Cire-
tran). Após mais de seis anos, a
população do município volta a ter
acesso a todos os serviços do De-
partamento Estadual de Trânsito
de Goiás (Detran-GO) sem ter que
procurar municípios vizinhos.

A importância do 0800 para seu provedor

@jornalohoje
“as regiões onde Bolsonaro foi mais votado
tiveram os maiores índices de contágio de
Covid!!! Isso é uma informação”, comentou o
internauta sobre a declaração do presidente
sobre desobrigação do uso de máscaras. 

Leonel Felix

@ohoje
“até as emas são mais inteligentes que mui-
tos bolsonarista”, comentou o internauta
sobre a participação da microbiologista na-
talia Pasternak na CPI da Covid onde afir-
mou que as evidências apontam que a
cloroquina não tem eficácia contra a Covid.

Raul Gustavo

@jornalohoje
a microbiologista natalia Pasternak, presi-
dente do Instituto Questão de Ciência, fala
sobre evidências científicas que devem em-
basar políticas públicas de combate à pan-
demia. a CPI também ouve o médico
sanitarista Cláudio maierovitch, pesquisa-
dor da Fiocruz e ex-presidente da agência
nacional de Vigilância sanitária (anvisa).
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As projeções da Empresa de Pesquisa
Energética (EPE) mostram um salto de 171,0%
na capacidade instalada da geração solar
fotovoltaica entre 2020 e 2030, saindo de
3.110 para 8.436 megawatts (MW), diante
de um avanço esperado de 19,5% para a ca-
pacidade de todo o sistema elétrico brasileiro
no mesmo período. Isoladamente, a geração
solar deverá ser responsável elo acréscimo
de 16,5 MW a cada 100 MW agregados ao
sistema. A participação da fonte solar na ge-
ração total deverá evoluir de 2,3% para 5,8%.

Os casos de aplicação da tecnologia foto-
voltaica, seja na geração distribuída, seja
na centralizada, têm se multiplicado pelos
quatro cantos do País. Num desses projetos,
pelo menos 70 famílias de ribeirinhos da
Comunidade do Lago do Ajurixi, na zona
rural de Mazagão, no sul do Amapá, não ti-
veram que enfrentar as atribulações pro-
vocadas por três apagões que atingiram 13
dos 16 municípios do Estado, dois dos quais
causaram 22 dias de rodízio no fornecimento
de energia em novembro do ano passado e
o terceiro interrompeu o suprimento durante
quatro horas em 15 de janeiro último.

A comunidade foi uma das escolhidas
pela Universidade Federal do Amapá (Unifap)
para receber kits de energia solar e solucio-
nar um problema histórico na área, já que
os ribeirinhos eram forçados a utilizar ge-
radores movidos a diesel para ter luz em
casa.A universidade colocou o projeto em
licitação ainda em 2019, certame vencido
pela Cristal Solar Amapá em novembro da-
quele ano, relata Carlito Saraiva do Monte,

sócio proprietário da empresa, há quatro
anos no mercado, com atuação em todo o
Estado e ainda na Ilha do Marajó, no Pará,
com vendas também para projetos de energia
solar na vizinha Guiana Francesa. A insta-
lação dos 70 kits off-grid (ou seja, que dis-
pensa conexão com a rede básica de energia
elétrica), com capacidade para 1,3 quilowatts
pico cada um, foi concluída em março do
ano passado, num investimento próximo a
R$ 936,4 mil.A energia chega a custo zero
atualmente, fornecida pelos kits de geração
solar. O sistema permite manter em funcio-
namento um freezer durante oito horas diá-
rias, ventilador, quatro bicos de luz, internet,
máquina de lavar e bomba d’água.

Emissões evitadas
Primeiro shopping na América Latina

integralmente abastecido por energia solar,
o VillageMall, do Rio de Janeiro, evitou a
emissão de 24,0 mil toneladas de carbono
equivalente desde sua inauguração, em
2019, até o momento, o que correspondeu
ao plantio de 13.888 árvores, segundo estima
Vander Giordano, vice-presidente do grupo
Multiplan, dono do shopping. “O projeto
gera ainda uma economia na fatura da
energia para os lojistas de 25%, ajudando a
baixar os custos de condomínio, o que é
sempre um grande desafio”, acrescenta
ele.A unidade é abastecida pela fazenda de
energia solar instalada na região de Itaca-
rambi (MG), em parceria com a portuguesa
EDP, e recebeu investimentos ao redor de
R$ 30,0 milhões em sua implantação.

2 Com capacidade para
8,3 megawatts (MW), a
planta abriga 25.440 mó-
dulos fotovoltaicos, ocu-
pando espaço equivalente
a 24 campos de futebol, e
gerou, até o momento, 28,0
mil megawatts/hora. O sis-
tema, descreve Giordano,
incorpora tecnologia de
tracking, o que permite que
os painéis se movam de
acordo com as mudanças
no ângulo de incidência
dos raios solares, potencia-
lizando a capacidade de
geração ao longo do dia.
2 “Percebemos, por volta
de 2018, que a energia solar
vinha muito forte e, por seu
potencial disruptivo, enten-
demos que se você pretende
ser relevante no setor elétrico
tem que estar presente na
energia solar”, afirma Carlos
Gros, um dos sócios do Grupo
Gera, dedicado a soluções de
energia renovável e eficiên-
cia energética. No mercado
desde 2016, o grupo deverá
atingir capacidade de gera-
ção de 50 megawatts em pro-

jetos próprios de geração so-
lar e mais 50 MW em em-
preendimentos de terceiros,
somando um investimento
aproximado de R$ 500,0 mi-
lhões, especialmente nas re-
giões Sudeste, Centro-Oeste
e Nordeste.
2 No setor de telefonia, a
TIM pretende zerar as emis-
sões de carbono em sua
base instalada no país até
2030, com uso de energia
renovável, principalmente
solar. A operadora encerrou
2020 com 74,5% do consu-
mo de energia assegurados
por fontes renováveis, par-
ticipação que deverá atingir
mais de 90% até 2025, de
acordo com Bruno Gentil,
Chief Business Support Of-
ficer da empresa, como par-
te de um projeto de longo
prazo na área de geração
distribuída de energia ini-
ciado em 2017. Atualmente,
entre 34 usinas instaladas
em todo o país, 24 geram
energia a partir de painéis
fotovoltaicos, com capaci-
dade para entregar mensal-

mente em torno de 18 giga-
watts/hora (GWh).
2 Conforme Gentil, entre o
final deste ano e começo de
2022, mais 60 usinas deverão
estar instaladas, das quais 50
plantas de energia solar, so-
mando, no conjunto, uma ca-
pacidade de geração de apro-
ximadamente 38 GWh por
mês, energia suficiente para
abastecer uma cidade com
150 mil habitantes.
2 O modelo de negócios de-
finido pela TIM envolve con-
tratos com prazos de 10 a 15
anos firmados com empresas
parceiras, incluindo EDP, Enel
X Brasil e Faro Energy. Os
parceiros respondem pela
instalação, operação e con-
servação das usinas. Apenas
a Faro, num projeto anun-
ciado em maio, deverá im-
plantar 15 usinas solares até
o final deste semestre para
abastecer a infraestrutura de
rede da operadora. Com ca-
pacidade anual para 45 GWh,
as plantas deverão evitar a
emissão de 15 mil toneladas
de CO2 evitada anualmente.

Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

Energia solar deverá responder
por quase 6,0% da geração futura

O Fundo Constitucional do Centro-Oeste (FCO) apro-
vou R$ 138,9 milhões em recursos para financiamentos
na modalidade rural. O montante deve contemplar
139 cartas-propostas de 58 municípios das diferentes
regiões do Estado e deve contribuir na geração de
pelo menos 237 empregos diretos. As cartas foram
aprovadas via ad referendum.

Do total de recursos, 46,2% são destinados a peque-
nos-médios produtores (R$ 64,1 milhões), 41,9% para pe-
quenos produtores (R$ 58,3 milhões), 11,2% para médio
produtores (R$ 15,6 milhões) e 0,6% para mini produtores
(R$ 900 mil). Entre as atividades que devem ser contem-
pladas estão produção de grãos (soja e milho), bovinocul-
tura, cana-de-açúcar e suinocultura. Os recursos deverão
ser usados para a compra de máquinas e implementos
agrícolas, matrizes, reprodutores, benfeitorias de infra-
estrutura, insumos, entre outros.

Segundo o secretário de Estado de Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento, Tiago Mendonça, os recursos
do FCO Rural vão possibilitar investimentos no meio
rural, que também vão impactar a economia dos muni-
cípios. “Será possível promover desenvolvimento em
diferentes regiões do Estado, estimulando a criação de
novos postos de trabalho e contribuindo para ampliar a
renda no Estado. É uma determinação do governador
Ronaldo Caiado, que mais produtores tenham acesso ao
crédito e possam investir em suas atividades, fortalecendo
a economia goiana”, destaca.

Municípios
Rio Verde aparece com o maior número de cartas

contempladas, com um total de 22 propostas, somando
recursos de R$ 23,7 milhões. Na sequência vem Jataí,
com 10 propostas e total de R$ 9,1 milhões, e Montividiu,
com oito propostas e R$ 9,3 milhões em recursos.

Também foram contempladas cartas-propostas dos
municípios de Alto Horizonte, Aporé, Arenópolis, Bom
Jardim de Goiás, Bom Jesus de Goiás, Bonópolis, Buriti
Alegre, Caiapônia, Campo Alegre de Goiás, Catalão, Cidade
de Goiás, Diorama, Doverlândia, Edealina, Edéia, Faina,
Fazenda Nova, Gameleira de Goiás, Goiatuba, Gouvelândia,
Guarani de Goiás, Guarinos, Indiara, Ipameri, Itajá, Itapi-
rapuã, Itarumã, Jandaia, Joviânia, Matrinchã, Minaçu,
Mineiros, Morro Agudo de Goiás, Monte Alegre de Goiás,
Montes Claros de Goiás, Montividiu do Norte, Nazário,
Novo Planalto, Orizona, Palmeiras de Goiás, Paraúna, Pi-
racanjuba, Piranhas, Pontalina, Professor Jamil, Quirinó-
polis, Santa Cruz de Goiás, Santa Helena de Goiás, Santa
Isabel, São João da Paraúna, Serranópolis, Silvânia, Tur-
vânia, Vianópolis e Vicentinópolis.

FCO Rural
A Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento (Seapa) realiza análise técnica de cartas-
consulta de valor igual ou superior a R$ 500 mil para fi-
nanciamentos rurais com recursos do FCO, que são dire-
cionadas à apreciação do Conselho de Desenvolvimento
do Estado de Goiás (CDE). Em 2021, foram avaliadas 461
cartas, com previsão de recursos de R$ 496,7 milhões. Fo-
ram avaliadas propostas de 110 municípios goianos, que
devem resultar na criação de quase 740 empregos diretos
no Estado.(ABr)

Serão beneficiados produtores de mini a médio portes 

Petrobras reduz preço 
da gasolina nas refinarias
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FCO aprova 
R$ 138,9 mi para
investimentos na
modalidade rural

O preço do litro da gasolina
nas refinarias foi reduzido em
R$ 0,05. O anúncio foi feito
hoje (11), no Rio de Janeiro,
pela Petrobras. O novo valor
passa a vigorar a partir deste
sábado (12), devendo ficar em
R$ 2,53 por litro de gasolina
vendido nas refinarias. O preço
praticado nos postos depen-
derá de cada estabelecimento
repassar ou não a redução.

“Importante reforçar o po-
sicionamento da Petrobras
que busca evitar o repasse
imediato para os preços in-
ternos da volatilidade externa
causada por eventos conjun-
turais. Nossos preços seguem
buscando o equilíbrio com o

mercado internacional e
acompanham as variações do
valor dos produtos e da taxa
de câmbio, para cima e para
baixo. Os reajustes são reali-
zados a qualquer tempo, sem
periodicidade definida, de
acordo com as condições de
mercado e da análise do am-
biente externo. Isso possibilita
a companhia competir de ma-
neira mais eficiente e flexí-
vel”, explicou a estatal.

A Petrobras frisou que os
preços de combustíveis e suas
variações para mais ou para
menos - associadas ao mercado
internacional e à taxa de câm-
bio - têm influência limitada
sobre os preços percebidos pe-

los consumidores finais.

Liberdade de preços
“Como a legislação brasi-

leira garante liberdade de pre-
ços no mercado de combustí-
veis e derivados, a mudança
no preço final dependerá de
repasses feitos por outros in-
tegrantes da cadeia de com-
bustíveis. Até chegar ao con-
sumidor são acrescidos tribu-
tos federais e estaduais, custos
para aquisição e mistura obri-
gatória de etanol anidro, além
das margens brutas das com-
panhias distribuidoras e dos
postos revendedores de com-
bustíveis” informou a empre-
sa.(ABr)

Larissa Melo

As vendas no comércio tiveram alta de 1,6% no mês
de maio em comparação ao mês anterior. O setor de
materiais de construção voltou a ser destaque, com ele-
vação de 4,8%. Os dados, nacionais, são do Indicador de
Atividade do Comércio da Serasa Experian e foram di-
vulgados hoje (11).

De acordo com a pesquisa, todos os segmentos cres-
ceram em maio, na comparação com o mês anterior,
exceto o de combustíveis e lubrificantes, que teve a
maior baixa do ano (6,8%). Supermercados, hipermer-
cados, alimentos e bebidas cresceram 1,7%; móveis, ele-
trodomésticos, eletroeletrônicos e informática, 3,2%;
veículos, motos e peças, 2,8%; e tecidos, vestuários, cal-
çados e acessórios, 3,5%.

“As restrições de funcionamento impostas aos co-
mércios físicos nos meses de março e abril foram ame-
nizadas a partir do início de maio”, diz  Luiz Rabi.

EXPRESSA
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Samuel Straioto

A eleição para o comando
do MDB pode resultar em um
racha no partido no ano an-
tecedente à disputa política
para o governo estadual.  O
pleito da presidência do Di-
retório Estadual do partido
está marcado para o próximo
dia 18. Grupo de prefeitos
tenta evitar desgastes inter-
nos e que possam resultar
em problemas na legenda, as-
sim como ocorreu em 2018,
quando emedebistas ficaram
divididos no apoio a Daniel
Vilela ou na campanha do go-
vernador Ronaldo Caiado.  O
deputado estadual e 1º vice-
presidente do partido, Paulo
Cézar Martins registrou chapa
para participar da eleição da
presidência do Diretório Es-
tadual do MDB. Atual presi-
dente da sigla, o ex-deputado
federal Daniel Vilela tentará
a reeleição.

O MDB tem sofrido para
unir os nomes do partido. No
pleito de 2018, quando Daniel
Vilela foi candidato ao governo
de Goiás, o partido já estava
rachado. Boa parte resolveu
apoiar, o então candidato e
agora governador, Ronaldo
Caiado. Entre os nomes fortes
que manifestaram a época
apoio a Ronaldo Caiado esta-
vam: Ernesto Roller, Adib Elias,
Paulo do Vale, Renato de Castro
e Fausto Mariano. As feridas
sobre essa questão ainda con-
tinuam abertas. Tanto é que
Adib já se manifestou publi-
camente que uma possível ade-
são do MDB ao projeto de Caia-
do, precisaria ser conversada.

Mais recentemente, outro
ponto de divisão foi em relação
ao desembarque de membros
do MDB da administração mu-
nicipal de Goiânia. O presi-
dente estadual do MDB, Daniel
Vilela foi um dos protagonistas
do desembarque, por alegar

que a administração municipal
estaria não seguindo o plano
de governo que Maguito Vilela,
que morreu no início do ano,
por complicações da Covid-19.
Segundo Paulo Cezar Martins,
a decisão à época não foi to-
mada em conjunto ou conver-

sada dentro do partido.
Paulo Cezar Martins e Da-

niel Vilela tiveram uma con-
versa. Segundo o deputado,
uma composição dos dois não
está descartada, mas ainda
não há acordo. Paulo Cezar
ainda alegou falta de diálogo
por parte de Daniel. Segundo
ele, diferente de Maguito, Da-
niel não demonstra capacidade
de ouvir os aliados. Ele recla-
mou que o partido tem apenas
30 diretórios montados nos
municípios e algumas comis-
sões provisórias. O deputado
tem defendido candidaturas
de nomes como o prefeito de
Aparecida de Goiânia, Gustavo
Mendanha e ainda do ex-de-
putado federal e atual presi-
dente da Federação das Indús-
trias de Goiás (FIEG), Sandro
Mabel, que tem sido um crítico
da gestão do governador Ro-
naldo Caiado, principalmente
durante a pandemia.

“Hoje há um descontenta-
mento muito grande em razão
de um processo político em
que nós do MDB nunca fomos

de garupa com ninguém, e
diga de passagem do Iris Re-
zende em 2014 um partido
grande com militância precisa
lançar candidato. Há um des-
contentamento que houve fa-
lha da cúpula atual, como so-
mos grandes precisamos ter
candidato, a cúpula não des-
mentiu a garupa com o go-
verno atual e isso contrariou
muitos companheiros. Em ape-
nas 30 diretórios temos”, disse
o deputado estadual Paulo Ce-
zar Martins. A reportagem ten-
tou contato com Daniel Vilela,
mas não obteve retorno.

A ideia de se antecipar as
eleições da presidência do di-
retório do MDB em Goiás par-
tiu do presidente da Federação
Goiana dos Municípios (FGM)
e prefeito de Campos Verdes,
Haroldo Naves. Vale ressaltar
que o pleito estava programa-
do para fevereiro do ano que
vem. Segundo o prefeito, a in-
tenção é que o partido se for-
taleça já pensando nas eleições
de 2022. Antecipando o pleito
interno, a legenda teria mais

tempo para lançar candida-
turas fortes. “É fazer a eleição
do diretório este ano para que
o partido faça a reestrutura-
ção, corra atrás dos candidatos
a deputados estaduais e fede-
rais, converse com outras le-
gendas”, disse. 

Grupo de prefeitos emede-
bistas têm manifestado preo-
cupação. O temor é que um
novo racha no partido possa
prejudicar o planejamento
para formação das chapas ma-
joritária e proporcional. “Um
novo racha pode atrapalhar a
formação de chapa. O MDB já
perdeu muito não elegendo
nenhum deputado federal em
2018, para deputado estadual
conseguiu apenas três cadeiras
na Assembleia. Vamos traba-
lhar para formar uma chapa
de consenso, e fortalecer o par-
tido, sob pena de o MDB se
apequenar em um futuro bem
próximo. Precisamos nos unir
para uma campanha forte no
ano que vem”, disse um pre-
feito consultado pela reporta-
gem. (Especial para O Hoje)

O auxílio emergencial pago
entre o ano passado e este
ano a pessoas em situação de
vulnerabilidade alcançou os
trabalhadores sem renda for-
mal, porém os altos índices
de pagamentos indevidos re-
sultaram em desperdício de
recursos públicos. Essa é a
principal conclusão da fisca-
lização do Tribunal de Contas
da União (TCU) sobre a con-
cessão do benefício.

O balanço parcial da fisca-
lização foi apresentado na
quinta-feira (10) em audiência
pública da Comissão de Fisca-
lização Financeira e Controle
da Câmara dos Deputados. O
evento foi solicitado pelo pre-
sidente do colegiado, deputado
Aureo Ribeiro (Solidariedade-
RJ).Segundo a corte de contas,
R$ 54,7 bilhões foram pagos
indevidamente, ou seja, os be-
neficiários que sacaram o au-
xílio não estavam dentro dos

critérios de elegibilidade. São,
por exemplo, servidores pú-
blicos (civis e militares) ou be-
neficiários da Previdência So-
cial.O cruzamento de dados
em cadastros governamentais
e nas pesquisas do Instituto
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE), feito pelo TCU e
outros órgãos de controle,
como a Controladoria-Geral da

União (CGU), permitiu o can-
celamento de 3,7 milhões de
benefícios, resultando em uma
economia de R$ 8,8 bilhões.O
auxílio emergencial foi criado
inicialmente pelo Congresso
Nacional. A boa recepção entre
a população levou o governo
federal a baixar medidas pror-
rogando o benefício.

“De certa forma, isso já era

esperado”, admitiu o secretário
de Controle Externo da Previ-
dência, do Trabalho e da As-
sistência Social, João Ricardo
Pereira, um dos convidados
para o debate.Segundo ele, o
alto índice de fraudes teve
como razão principal o dese-
nho da política de concessão
do auxílio, que determinou
que os critérios de elegibili-
dade seriam aferidos apenas
no pagamento da primeira
parcela. Nos meses seguintes
não houve uma nova rodada
de verificação dos beneficiá-
rios.“Ao longo dos meses cen-
tenas de milhares de pessoas
ficam inelegíveis. A gente pode
citar pessoas que conseguem
seguro-desemprego, conse-
guem benefícios do INSS e até
pessoas que vêm a óbito”, disse
Pereira. “Em um país conti-
nental como o nosso, há uma
mudança significativa das con-
dições das pessoas de um mês

para o outro.”Outra causa
apontada por ele é a deficiên-
cia dos bancos de dados pú-
blicos sobre o público-alvo. O
técnico do TCU citou como
exemplo as mães chefes de fa-
mília, que tiveram direito a
cota dupla do auxílio emer-
gencial. Não há cadastro go-
vernamental que identifique
esse público. O tribunal estima
que existam no País 4,4 mi-
lhões de mães de família com
base em pesquisa do IBGE,
mas o benefício foi pago a 10,8
milhões.O TCU fez uma série
de recomendações ao governo
federal, dos quais parte já foi
implementada. O governo tam-
bém corrigiu distorções por
meio de medida provisória. A
corte deverá divulgar em bre-
ve um novo balanço da fisca-
lização, com dados finais de
2020 e a situação das medidas
propostas anteriormente.
(Agência Câmara)

TCU aponta falhas na concessão do auxílio
EMERGENCIAL

Fila para recebimento do auxílio emergencial 

MDB sofreu com
racha nas eleições
2018, quando
grupo de emede-
bistas apoiou
Caiado

Eleições do diretório do MDB
pode resultar em racha da sigla

Falta de
estrutura
partidária e
apoio a
reeleição de
Caiado é
princial crítica
de emedebistas
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Após seis anos sem acesso
a serviços do Detran em
Goiás, o município de Novo
Gama, no Entorno de Brasília,
recebeu a sede da Circuns-
crição Regional de Trânsito
de Goiás (Ciretran). Ao inau-
gurar o espaço, o governador
Ronaldo Caiado (DEM) disse
que não inaugura obras ina-
cabadas e apontou que o Ci-
retran já está funcionando.
“Falei para o Marcos [presi-
dente do Detran] para darmos
uma estrutura de qualidade
e quero cumprimentar a equi-
pe do Detran pelo compro-
metimento”, pontuou. “Anti-
gamente, inauguravam a pla-
ca, depois parava tudo e só
voltavam na próxima eleição.
Qualquer obra nossa é con-
cluída dentro do orçamento
que fazemos”, reforçou. 

Com a volta do órgão ao
município, Caiado incentivou
a população a procurar os
serviços do Detran na própria
cidade. “Quando você faz o
emplacamento fora, você tira
o dinheiro daqui. O Imposto
de Propriedade de Veículo Au-
tomotor (IPVA) é a segunda
fonte de arrecadação das pre-
feituras”, esclareceu. Ele ex-
plicou ainda que este recurso
serve para asfaltamento, ha-
bitação e saúde. “Se você em-
placa o carro em Brasília, be-
neficia lá, mas mora aqui em
Novo Gama, privando o de-
senvolvimento da cidade. Por
isso, não canso de pedir e re-
petir isso”, afirmou Caiado. 

A inauguração do Ciretran
faz parte das ações do De-
tran-GO para a melhoria do
atendimento e do trânsito no
Entorno do Distrito Federal,
atendendo aos mais de 117
mil moradores do município.
No local, é possível, por exem-
plo, renovar a habilitação,
abrir processo de primeira
via, mudança e adição de ca-
tegoria, além de serviços como
licenciamento, transferência,
inclusão e vistoria para alte-
ração de característica. O mu-
nicípio conta atualmente com
uma frota de 15 mil veículos
registrados. 

“Nosso objetivo é demo-
cratizar o acesso do cidadão,
levando o Detran-GO para per-
to da população”, ressaltou o
presidente da autarquia, Mar-
cos Roberto Silva. Ele destacou
que a abertura da Ciretran
em Novo Gama foi possível
graças ao trabalho do Governo
de Goiás em conjunto com a
prefeitura. “Quando o Estado

e o município agem juntos, a
população só tem a ganhar”,
explicou o presidente. Segun-
do ele, a Gerência de Atendi-
mento Regional do Detran-
GO tem percorrido todo o Es-
tado para buscar parcerias
para melhorar o atendimento
a todos os goianos.

A nova unidade do Detran-
GO fica situada na Seção A
1L, Área 2, Núcleo Habitacio-
nal Novo Gama. A implanta-
ção foi feita em parceria com
o prefeito Carlinhos do Man-
gão, que cedeu quatro servi-
dores, o prédio e cuidou da
reforma, adequação e a cli-
matização. O local conta com
recepção adequada, atendi-
mento informatizado, estacio-
namento e rampa de acesso
para vistorias veiculares.

O prefeito Carlinhos do
Mangão (PL) disse que desde
que assumiu a prefeitura,
Caiado tem feito o possível
para atender o município. “Ele
tratou de reabrir o Ciretran
como uma prioridade. Enten-
deu que é um absurdo nossos
moradores precisarem empla-
car veículo em Valparaíso ou
perdermos receita com o mo-
torista emplacando em Brasí-
lia”, salientou. Ele ainda acres-
centou que Caiado governa
“mais perto dos municípios,
sem olhar para partido e tra-
tando todos com igualdade”. 

O deputado estadual Wilde
Cambão disse que o governa-
dor Ronaldo tem o objetivo
de fazer entregas do que a
população mais precisa. “É
um governador que ama, que
cuida e dá prioridade ao En-
torno do Distrito Federal”,
afirmou. O parlamentar ainda
assinalou que o Detran é um
órgão de referência no Estado.
“É o governo que trabalha
para levar os serviços o mais
próximo da população”.

Município no En-
torno de Brasília
ficou seis anos
sem os serviços do
Detran

CPI da pandemia havia aprovado 18 requerimentos sobre medicamentos sem eficácia

Governador Ronaldo Caiado inaugura unidade Ciretran em Novo Gama: “Já está funcionando, atendendo a população”

Governo inaugura sede do
Ciretran e obras na GO-520 

Os entusiastas da cloroquina no
“tratamento precoce” contra a co-
vid-19 são os próximos alvos da CPI
da Pandemia. Os parlamentares que-
rem saber quem financiou e quem
ganhou dinheiro com a prescrição
indiscriminada da droga, conside-
rada ineficaz no combate ao coro-
navírus. Um conjunto de requeri-
mentos aprovados nesta semana di-
reciona a apuração para empresas
farmacêuticas, agências de publici-
dade, entidades médicas e pessoas
físicas que promoveram campanhas
em favor do “kit covid”.

Até a semana passada, a CPI da
Pandemia havia aprovado 18 reque-
rimentos relacionados a medica-
mentos sem eficácia comprovada
contra a covid-19. É o caso da cloro-
quina, e hidroxicloroquina, da azi-
tromicina e da ivermectina. Na maio-
ria dos casos, os pedidos apenas re-
quisitavam informações a laborató-
rios públicos, à Casa Civil e aos mi-

nistérios da Saúde, da Defesa e das
Relações Exteriores (MRE).

Embora algumas respostas já te-
nham sido encaminhadas à comis-
são, a maior parte dos documentos
não pode ser acessada pelos sena-
dores, especialmente aqueles dados
enviados por órgãos do Poder Exe-
cutivo. Isso porque, mesmo sem pre-
visão legal, alguns gestores classifi-
caram as informações como sigilosas,
o que na prática restringe o acesso
e dificulta a análise do material.

Nesta semana, dois movimentos
da CPI da Pandemia buscaram afas-
tar esse obstáculo e aprofundar a
investigação sobre as campanhas
em favor da cloroquina. O primeiro
passo foi a aprovação de um re-
querimento do relator, senador Re-
nan Calheiros (MDB-AL), que altera
a classificação de todos os docu-
mentos recebidos pela comissão e
categorizados como sigilosos, re-
servados ou pessoais.

CPI aprofunda em
defensores da cloroquina

Conceito 
Freemium

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

Distribuição dirigida com alto conteúdo editorial
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Breno Modesto

Depois da eliminação na
Copa do Brasil, diante do Ba-
hia, o Vila Nova volta seu foco
para a única competição que
ainda lhe resta na temporada.
O Campeonato Brasileiro da
Série B, onde encara o CSA,
neste sábado. A partida, que
seria disputada no Estádio
Onésio Brasileiro Alvarenga,
foi transferida para o Anníbal
Batista de Toledo, em Apare-
cida de Goiânia, para que o

gramado do OBA possa 
“Vencer é tudo no futebol,

ainda mais jogando em casa.
É claro que o adversário nos
inspira a ter cuidados. Nós
sabemos da força (do CSA),
mas estamos muito focados
e fazendo nosso melhor para
recuperar os jogadores (do
desgaste após o jogo contra o
Bahia), para que eles façam
um grande jogo. Então, é pre-
parar da melhor maneira pos-
sível. Mostrar para os joga-
dores tudo que pode aconte-
cer, quais são todos os cuida-
dos. Enfim, estamos motiva-
dos, sabendo da nossa res-
ponsabilidade e fazendo nos-
so melhor, para buscar um
grande resultado”, disse Wag-
ner Lopes.

Sobre o esquema tático, o
comandante vilanovense re-
vela que, diante dos alagoa-
nos, pretende voltar a utilizar
a mesma formação que usou

durante boa parte da disputa
do Campeonato Goiano.

“Penso, sim, em voltar à
melhor formação do time. É
óbvio que ainda existem pon-
tos a serem melhorados. Tem
também a minutagem. Alguns
jogadores que estão com ex-
cesso de jogos, com muito des-
gaste físico. Então, a gente
sempre pensa em todas as
possibilidades e ter meio-cam-
pistas de ofício. Isso é muito
importante. No campeonato
estadual, nós usamos muito
o 4-2-3-1, com um primeiro
volante, um segundo volante
com poder de pisar na área e
outro com mais característica
de atacante. Então, a gente
pensa, sim, em retomar isso.
As opções de suplência estão
aumentando. Estamos bus-
cando a melhor formação.
Mas, sem dúvida, penso em
voltar a esta formação, sim”,
revela Wagner Lopes.

Histórico
Esta será a sexta vez na his-

tória que Vila Nova e CSA me-
dirão forças. Nas cinco ante-
riores, nenhum empate foi re-
gistrado. A vantagem no con-
fronto, com três vitórias, é ala-
goana. O Colorado venceu duas
vezes, incluindo o último en-
contro entre as equipes, pela
Série B de 2018, quando bateu

o time alviceleste por 2 a 1,
com dois gols do atacante Ra-
fael Silva. Um fato curioso so-
bre o duelo é que, em 1999,
Tigre e Azulão se enfrentaram
em uma competição interna-
cional. A Copa Conmebol. Com
uma vitória de cada um, o CSA
seguiu adiante no torneio com
uma vitória nos pênaltis. (Es-
pecial para O Hoje)

Em Aparecida de
Goiânia, após
queda na Copa
do Brasil, Tigre
recebe o CSA pela
Série B

Um mês sem entrar em
campo, o atacante Arthur Go-
mes retornou contra o Co-
rinthians, no jogo de volta da
terceira fase da Copa do Bra-
sil. O jogador teve uma lesão
muscular no duelo contra o
Grêmio Anápolis, na semifinal
do Campeonato Goiano. Com
a saída de Igor Cariús ainda
no primeiro tempo contra o
time paulista, Arthur foi es-
colhido por Eduardo Barroca,
mesmo sem estar 100% e aju-
dou o rubro-negro a confir-
mar a vaga para as oitavas
de final da competição.

O Atlético Goianiense ga-
nhou folga no fim de semana
da Série A. O rubro-negro teve
o seu duelo contra o Cuiabá
adiado, sem data definida, pois
a Arena Pantanal está liberada
para a Conmebol realizar jogos
da Copa América. Com treina-
mentos agendados para o CT
do Dragão, Arthur Gomes quer
aproveitar para estudar o pró-
ximo adversário dos goianos,
o Fortaleza, em partida que
acontece na próxima quinta-
feira (17), às 19h (horário de
Brasília), em Goiânia.

“Não tivemos folga, como
eu estava lesionado, estava
acompanhando todos os jogos
que podia. Agora temos que
treinar forte, pensando no For-
taleza. Os jogos que eu conse-
guir acompanhar para estudar
o adversário, vou fazer, porque
gosto muito disso. Quando es-

tudamos o adversário, acaba-
mos saindo um pouco mais na
frente”, declarou Arthur Go-
mes sobre o fim de semana.

O Atlético Goianiense co-
meçou com o pé direito na
Série A desta temporada. O
rubro-negro disputou duas
partidas e venceu ambas, con-
tra Corinthians e São Paulo,
o primeiro jogando fora de
casa e o segundo em Goiânia.
Com Eduardo Barroca, que
assumiu após o pedido de de-
missão de Jorginho, a equipe
ainda não perdeu, já que além
dos dois confrontos pela elite
do futebol nacional, venceu
e empatou contra o Corint-
hians novamente, mas desta
vez pela Copa do Brasil.

O atacante teve uma lesão
muscular, entrou no primeiro

tempo e não aguentou ficar até
o fim contra o Corinthians. O
treinador Eduardo Barroca, após
o jogo, informou que não estava
no planejamento que ele atuasse
tantos minutos, ficou 67 em
campo. Apesar disso, Arthur co-
memorou ter voltado após um
mês de lesão e tratamento.

“Fiquei três semanas para-
do, e foram as piores da minha
vida, porque o que eu mais
amo fazer é estar dentro de
campo jogando futebol. Fiquei
muito feliz, por ter voltado e
pela classificação do time (na
Copa do Brasil) também. Estou
voltando agora, no meu ritmo,
ganhando uma sequência e
com certeza estarei na minha
melhor forma”, completou o
atacante. (Felipe André, es-
pecial para O Hoje)

Diante do CSA, o Colorado tenta a primeira vitória na Segundona

Arthur Gomes retornou contra o Corinthians, após um mês parado

Os três goianos que dis-
putam a Série D voltam a
campo neste final de sema-
na para enfrentar seus res-
pectivos adversários do gru-
po 6. Apenas o Goianésia
quem irá atuar em casa e
enfrenta o União Rondonó-
polis. Jaraguá viaja para en-
frentar o Nova Mutum, en-
quanto a Aparecidense en-
cara a equipe do Gama.

Gama x Aparecidense
Vencedores na primeira

rodada, Gama e Apareci-
dense se enfrentam no es-
tádio Mané Garrincha, neste
sábado (12), às 15 horas. Os
goianos que venceram o
Nova Mutum-MT na estreia
por 3 a 1, deve manter a
mesma equipe que iniciou
a última partida, podendo
ter algumas novidades.

O goleiro Pedro Henri-
que que saiu ainda no início
do jogo, se recuperou na
última semana e deve vol-
tar a titularidade. Novida-
des devem ser o lateral-es-
querdo Gustavinho e o
meia Flávio que foram re-
gularizados e podem estar
entre os relacionados de
Thiago Carvalho, que pode
comandar a equipe do cam-
po, após se recuperar da
covid-19. No lado do Gama,
possível novidade é a es-
treia de Felipe Menezes, ex-
Goiás, contratado e já re-

gularizado para a partida.

Goianésia x União
Rondonópolis

Após conseguir um re-
sultado importante na pri-
meira partida, o Goianésia
agora terá sua casa para
tentar sua primeira vitória
e recebem o União Rondo-
nópolis no domingo (13),
às 16 horas no estádio Val-
deir José de Oliveira.

Para manter o ritmo de
jogo, o Azulão fez uma amis-
toso na última semana dian-
te do Guarani e goleou pelo
placar de 8 a 1, demons-
trando o rápido entrosa-
mento da equipe. Com isso,
o treinador Ariel Mamede
deve manter a mesma equi-
pe que iniciou o confronto
diante do Brasiliense.

Nova Mutum x Jaraguá
O confronto das únicas

duas equipes do grupo que
não pontuaram acontece
neste domingo, às 16 horas,
no estádio Valdir Doilho
Wons. O Jaraguá que foi
goleado na primeira roda-
da deve manter os onze
iniciais, porém, com uma
mudança no gol. Recente-
mente o clube alvinegro
acertou o retorno de Joh-
nathan que deve ocupar a
vaga que antes era de Fa-
brycio. (Victor Pimenta,
especial para O Hoje)

Goianésia recebe União
em casa; Aparecidense 
e Jaraguá jogam fora

SÉRIE D

Sem jogar no fim de semana,
Arthur Gomes quer estudar

ATLÉTICO-GO

Douglas Monteiro/Vila Nova FC

De voLta ao Brasileiro

Bruno Corsino/ACG

Data: 12 de junho de 2021. Horário: 19h. Local: estádio anníbal
Batista de Toledo, em aparecida de Goiânia (Go). Árbitro: Fábio
augusto santos sá Junior (se). Assistentes: ailton Farias da silva
(se) e daniel Vidal Pimentel (se)
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Vila Nova: Georgemy; Pedro Bam-
bu, renato, Walisson maia e Wil-
lian Formiga; deivid (renan mota),
dudu e arthur rezende; Cardoso,
Pedro Júnior (Henan) e Kelvin
Técnico: Wagner Lopes

CSA: Thiago rodrigues;
norberto, matheus Felipe,
Lucão e Kevyn; Geovane,
Gabriel e nadson; silvinho,
dellatorre e marco Túlio
Técnico: Bruno Pivetti

XVila Nova CSA

FICHA



Após ser rebaixado na úl-
tima temporada, o Goiás lar-
gou bem na Série B. O esme-
raldino empatou sem gols,
fora de casa, contra o Sam-
paio Corrêa na estreia e ven-
ceu o Confiança, no estádio
da Serrinha, no confronto da
segunda rodada. Em ambos
os compromissos, os coman-
dados de Pintado não tiveram
sua rede balançada, chegan-
do a marca de cinco jogos
sem ser vazado com o novo
treinador, que se inclui a lista
a estreia contra o Atlético-
GO no Campeonato Goiano e
dois amistosos, contra Brasi-
liense e Aparecidense.

Um dos nomes importan-
tes no sistema defensivo do
Goiás é o zagueiro e capitão
da equipe, David Duarte.
Contra o Confiança-SE, foi o
líder de cortes na partida.
Com a reformulação feita
pelo clube goiano após a eli-
minação precoce no campeo-
nato estadual, o atleta foi um
dos poucos que mantiveram
entre os titulares.

“Essa sequência sem sofrer
gols é resultado da qualidade
do trabalho que vem sendo
feito. Vejo muita dedicação
de todos os defensores que
estão jogando. Evoluímos e
espero que a gente continue
aumentando essa marca no
decorrer do campeonato”, dis-
se David Duarte, que tem
mais de 150 jogos pelo Goiás.

Neste sábado (12), às 21h
(horário de Brasília), o Goiás
volta a campo pelo Brasileiro
da Série B diante do Cruzeiro
no estádio Mineirão, em Belo
Horizonte-MG. David Duarte
conhece bem a segundona

nacional, inclusive, em 2018,
conquistou o acesso à elite
vestindo a camisa esmeral-
dina. Com experiência na
competição, o capitão deu a
receita para o alviverde bus-
car mais um acesso. 

“O fundamental é largar
bem, pois é uma competição
equilibrada, principalmente
no segundo turno. Em 38 ro-
dadas vão acontecer oscila-
ções, por isso começar com
bons resultados para ter uma
margem de gordura a quei-
mar é importante. Pelo tra-
balho que vem sendo feito e
pela qualidade do elenco
creio que brigaremos sim por
uma vaga na Série A de 2022”,
opinou o defensor.

Identificado com o Goiás,
até por ter sido revelado no

clube, David Duarte é o ter-
ceiro jogador do atual elenco
que mais atuou na temporada
2021. Ele só está atrás do go-
leiro Tadeu e do atacante Vi-
nicius Lopes. Por toda história
que tem no esmeraldino, o
atual capitão deixou um re-
cado para a fanática torcida.
“A nação alviverde precisa
acreditar em nosso grupo, pois
estamos lutando muito dia-
riamente para cumprir o ob-
jetivo do clube. Tenho um sen-
timento muito especial pelo
Goiás, pois foi o clube no qual
fui revelado e estou feliz como
capitão da equipe. Espero que
quando voltar os torcedores
aos estádios o nosso momento
seja ainda melhor que o atual”,
finalizou. (Felipe André, es-
pecial para O Hoje)

Sem sofrer gols com Pintado, David
Duarte valoriza momento do Goiás

MUDANÇAS
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David Duarte recebendo placa após ultrapassar 150 jogos pelo Goiás

Rosiron Rodrigues/Goiás EC A eliminação na Copa
do Brasil, diante do Bahia,
já é página virada no Vila
Nova. De volta a Goiás,
após dois jogos fora de
casa, o Tigre fez uma curta
preparação para enfrentar
o CSA, neste sábado (12),
pela terceira rodada do
Brasileiro da Série B.

Com dois empates nas
duas primeiras rodadas
da Segundona, o volante
Dudu entende que o Colo-
rado necessita de uma vi-
tória diante dos alagoanos
para não se complicar
diante de seus objetivos
na competição nacional.

“Tivemos pouco tempo
para treinar, pois jogamos

na quarta-feira (9), na Ba-
hia. Vamos ver o que o
professor (Wagner Lopes)
vai nos passar, mas todos
nós estamos cientes da im-
portância deste próximo
jogo, contra o CSA. Esta-
mos vindo de dois empates
(contra Botafogo e Avaí) e
precisamos muito desta
vitória para conseguirmos
nossos objetivos dentro da
competição. A Copa do
Brasil já é página virada.
Infelizmente, não conse-
guimos a classificação.
Agora, nosso foco total é
na Série B e neste jogo
contra o CSA”, disse o atle-
ta. (Breno Modesto, es-
pecial para O Hoje)

Dudu diz que eliminação
é página virada

VILA NOVA

Victor Pimenta

O Goiás volta a campo neste
sábado pela terceira rodada
do Campeonato Brasileiro da
Série B e para enfrentar o Cru-
zeiro, no estádio Mineirão, às
21 horas. A equipe esmeraldina
busca embalar na competição,
enquanto o time mineiro vem
de um mal momento na tem-
porada e conta com a estreia
de um novo treinador.

Goiás
Nesta quinta-feira (10) o

Goiás fez seu último treina-
mento em solo goiano e fi-
nalizou sua preparação vi-
sando o confronto diante do
Cruzeiro. O treinador Pinta-
do, juntamente com sua co-
missão técnica desenvolve-
ram mais uma sessão de trei-
namento no CT Edmo Pinhei-
ro antes de seguirem viagem
para Belo Horizonte.

A equipe esmeraldina fez
seu último treino na tarde
desta sexta-feira (11), no CT
do Atlético Mineiro, antes de
encarar o Cruzeiro, neste sá-
bado. Pintado pode ter duas
novidades entre os relaciona-
dos no confronto diante da
equipe celeste. Recuperados
de lesão, o meia Albano e o
atacante Everton Brito ficam
à disposição do treinador.

“É como o Pintado sempre
frisa para nós. Claro que que-

remos o objetivo principal, que
é o acesso, mas ele passa jogo-
a-jogo, então nós precisamos
do principal objetivo que agora
é o Cruzeiro e estamos traba-
lhando pensando no Cruzeiro.
Sabemos que lá está tendo
muitos problemas, a cobrança
está cada vez maior e sabemos
a importância que é para nós
um resultado positivo lá e ven-
cer o jogo e acredito que vamos
terminar a rodada no G-4. Es-
tamos muito focados em ven-
cer essa partida. Ela vai se de-
senhar no melhor cenário, seja
uma vitória ou empate e o im-
portante é estarmos sempre
pontuando”, disse Tadeu.

Com quatro pontos em seis
disputados, o Goiás tenta man-
ter uma sequência de bons
resultados e busca não sofrer
gols, o que vem acontecendo

há cinco partidas, sendo uma
pelo jogo de volta do Goianão
e dois amistosos realizados
na inter-temporada, todas sob
o comando de Pintado. Atual-
mente está na 5ª colocação
do campeonato e uma vitória
pode deixar a equipe de vez
no G-4 da Série B.

Cruzeiro
Se a equipe esmeraldina

vem de cinco jogos sem per-
der e sem sofrer gols, tendo
conquistado um empate e
uma vitória nos dois primei-
ros jogos da Série B, a fase
do Cruzeiro está longe de ser
uma das melhores. 

A equipe celeste não pon-
tuou nos dois jogos da Série
B, tendo perdido para o Con-
fiança e recentemente para
o CRB, no Mineirão. Se a fase

ruim já não bastasse na Série
B, recentemente a equipe foi
eliminada na Copa do Brasil
ao perder para a Juazeirense
e de quebra viu o treinador
Felipe Conceição ser demitido
após a partida.

Com isso, para o confronto

deste sábado diante do Goiás,
o novo treinador trata-se de
Mozart Santos ex-Chapecoen-
se que já deve estar nos gra-
mados neste sábado visando
uma vitória e reação celeste
no campeonato. (Especial
para O Hoje)

Goiás busca emba-
lar no campeonato
e encara Cruzeiro
em má fase e com
novo treinador

Para se firmar no G-4 

Equipe esmeraldina realizou último treino em Goiânia na última quinta-feira antes de embarcar para Belo Horizonte

Rosiron Rodrigues / Goiás EC

Data: 12 de junho de 2021. Horário e local: 21 horas, estádio
mineirão, Belo Horizonte. Arbitragem: Vinicius Furlan (sP); As-
sistentes: neuza Ines Back (FIFa/sP) e Luiz alberto andrini no-
gueira (sP); Quarto árbitro: ronei Cândido alves (mG)

t
TéCnICa

Cruzeiro: Fábio; raúl Cáceres,
Weverton, ramon, matheus
Pereira; matheus neris, mat-
heus Barbosa, rômulo; air-
ton, Bissoli e Bruno José
Técnico: mozart santos

Goiás: Tadeu; apodi, david
duarte, reynaldo, Hugo; Caio
Vinicius, Breno (rezende), élvis;
dadá Belmonte (dieguinho),
alef manga e Bruno mezenga
Técnico: Pintado

xCruzeiro Goiás

FICHA

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

Fortaleza

Athletico

Atlético-GO

Bahia

RB Bragantino

Fluminense

Palmeiras

Flamengo

Atlético-MG

Corinthians

Ceará

Santos

Cuiabá

Sport

São Paulo

Juventude

Internacional

Grêmio

América-MG

Chapecoense

Série A

Times P J V E D GP GC SG AP%

6 2 2 0 0 2 7 5 100

6 2 2 0 0 0 4 4 100

6 2 2 0 0 0 3 3 100

4 2 1 1 0 3 6 3 67

4 2 1 1 0 3 6 3 67

4 2 1 1 0 0 1 1 67

3 2 1 0 1 2 3 1 50

3 1 1 0 0 0 1 1 100

3 2 1 0 1 2 2 0 50

3 2 1 0 1 1 1 0 50

3 2 1 0 1 5 4 -1 50

3 2 1 0 1 4 3 -1 50

1 2 0 1 1 3 2 -1 17

1 2 0 1 1 3 2 -1 17

1 2 0 1 1 2 0 -2 17

1 2 0 1 1 5 2 -3 17

1 2 0 1 1 7 3 -4 17

0 1 0 0 1 3 2 -1 0

0 2 0 0 2 2 0 -2 0

0 2 0 0 2 6 1 -5 0
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Daniell Alves

A data mais romântica do
ano será celebrada novamen-
te por diversos casais dentro
de casa. E a pandemia da Co-
vid-19 tem grande parcela de
culpa na adoção desses novos
hábitos. Isto porque alguns
casais preferem evitar filas
de espera enormes e aglome-
rações dentro dos estabeleci-
mentos comerciais, como é o
caso de Vania Cristina. 

Durante a noite, ela irá co-
memorar a data dentro de seu
apartamento junto com o na-
morado Edgar. “Eu comprei
uma caixa para montar uma
surpresa para meu namorado.
Achei bem prático, pois não
precisa ir até os estabeleci-
mentos para comprar balões,
velas, chocolate. Todos os itens
vêm dentro da caixa e ela só
precisa ser montada.”, afirma.

Ela encontrou a empresa
Conquistando o Sim, que é es-
pecializada em pedidos de ca-
samentos e pedidos românti-
cos. “Gosto de ficar olhando
as redes sociais e vi que os
pedidos de namoro são bas-
tante produzidos. Entre as em-
presas que montava estava a
Conquistando o Sim”, explica. 

Vania Cristina e Edgar se
conheceram por meio de um
aplicativo de relacionamento
no final de 2018. Após se ve-
rem pela primeira vez pes-
soalmente, eles namoraram
por apenas um mês, pois am-
bos não estavam prontos para
iniciar uma nova relação. Nes-
te ano, eles voltaram a se falar.
“O nosso relacionamento é
um reencontro, uma segunda
chance para a gente viver nos-
sa história. Eu penso que nós
dois estamos resolvidos e cons-
cientes do que queremos”, diz. 

Aqueles que irão passar a
data de Dia dos Namorados
em companhia precisam en-
contrar novas formas de ce-
lebrar, já que locais como res-

taurantes e shoppings centers
estão com a capacidade redu-
zida. Grande parte dos casais
decidem comemorar em es-
tabelecimentos comerciais,
mas devido à pandemia não
será possível acomodar a to-
dos. “Os restaurantes são mui-
to cheios e os que fazem re-
serva esgotam com muita an-
tecedência”, destaca Vania. 

Pedido dos sonhos 
A idealizadora e criadora

do Conquistando O Sim, Luísa
Antunes, conta que a agência
foi criada em 2017 e a ideia
veio de inspirações de outras
empresas nesse mesmo for-
mato que já existiam fora do
Brasil. “É uma tendência que
eu via que estava chegando
ao Brasil, mas quando criei
a agência, fui a segunda do
país especializada nesse
ramo”, ressalta. 

Depois de muito sonhar
com o próprio pedido de casa-
mento, ela percebeu que po-
deria ajudar outras pessoas a
viverem os seus pedidos de
casamento dos sonhos. “Juntei
duas paixões, a organização
de eventos e o amor. Hoje o
Conquistando O Sim ajuda dia-
riamente casais de todo o canto
do Brasil a se declararem”, diz. 

Contudo, a pandemia afetou
o negócio de Luísa, já que ela
também organiza eventos pre-
senciais. “São eventos menores
e por isso não foram tão pre-
judicados quanto o setor que
organiza eventos de grande
porte. Com a pandemia, fomos
nos adaptando e focando em
pedidos de casamento em casa
e criamos esses kits que saíram
muito bem no último ano”, ex-
plica. As pessoas podem levar
os kits para montar e casa e
ter um momento romântico
com a pessoa amada. 

Kits práticos 
As pessoas que optarem

por comprar um dos produtos

da empresa podem montar a
própria decoração ou presen-
tar com criatividade a pessoa
amada de uma maneira única.
Há, por exemplo, um quadro
que mostra um retrato do céu
no dia mais importante da
história de amor do par ro-
mântico. Também tem a op-
ção do presente cinco senti-
dos: são cinco presentes, um
para cada sentido do corpo
humano. Além disso, o casal
pode escolher a “Caixa Jan-
tar”, que possui os itens para

montar uma mesa posta para
aquele jantar à luz de velas. 

Ações 
Outras empresas goianas

têm criado ações para ala-
vancar vendas e conquistar
o cliente neste período difícil.
No shopping Bougainville, a
data é celebrada com a en-
trega de um kit especial para
compras acima de R$ 500,00.
Pensado para a data, o brinde
é entregue com um Chandon
baby, chocolates da Kopenha-

gen e uma caixa personali-
zada da campanha. O cliente
também pode escolher a for-
ma de adquirir seu presente,
se prefere lojas físicas, drive
thru ou delivery.

Já no Flamboyant Shopping,
até 13 de junho, uma ação es-
pecial aposta em cenários ins-
tagramáveis, disponíveis no
Garden Flamboyant e também
no Piso 3 do shopping, próximo
à Louis Vuitton. Outra novi-
dade é que quem for ao shop-
ping no Dia dos Namorados,
poderá eternizar o seu amor
numa cabine de fotos. A atra-
ção ficará disponível no Piso
3, próximo à Nespresso. Todas
as atrações são abertas ao pú-
blico e gratuitas.

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

Mesmo em um cenário de
insegurança diante da pan-
demia da Covid-19, a maioria
dos consumidores brasileiros
pretende presentear no Dia
dos Namorados. De acordo
com pesquisa divulgada pela
CDL Goiânia, realizada pela
CNDL e pelo SPC Brasil, reali-
zada em parceria com a Offer
Wise Pesquisas, 58% dos en-
trevistados pretendem com-
prar presentes no Dia dos Na-
morados. Para este ano, a ex-
pectativa é de que sejam in-

jetados cerca de R$ 18,3 bi-
lhões na economia.

Quando a pesquisa inves-
tiga quem será a pessoa pre-
senteada, o esposo ou a esposa
aparecem em primeiro lugar
(66%), enquanto 31% preten-
dem presentear os namora-
dos. Entre aqueles que afir-
maram que não vão presen-
tear porque estão sem dinhei-
ro, não vão encontrar o(a) na-
morado(a) ou estão desem-
pregados, 56% citam haver
influência da pandemia. De

acordo com o levantamento,
56% dos consumidores garan-
tem que devem comprar um
único presente, enquanto 30%
pretendem adquirir dois ou
mais itens.

De modo geral, a pesquisa
mostra que a maior parte
(38%) dos entrevistados deve
gastar a mesma quantia que
no ano passado, enquanto
27% projetam desembolsar
mais e 23% pretendem dimi-
nuir o valor gasto. Em média,
o consumidor brasileiro deve

desembolsar R$ 196,13 com
os presentes do Dia dos Na-
morados, sendo que esse valor
aumenta para R$ 244,62 entre
as pessoas das classes A e B.
68% pretendem pagar a com-
pra à vista e 29% parcelado.

Neste ano, os presentes
mais procurados por quem
vai presentear devem ser as
roupas (40%), empatadas com
perfumes, cosméticos e ma-
quiagens (40%), calçados
(20%) e bombons e chocolates
(19%). Completam o ranking

os acessórios (17%), as joias/se-
mijoias (16%) e flores (13%).

Quanto ao local de com-
pra, 35% pretendem comprar
a maioria dos presentes na
internet, um aumento de 17
pontos percentuais em com-
paração com 2019; 24% em
shoppings centers, com que-
da de 8 pontos percentuais
na comparação com 2019 e,
principalmente, os entrevis-
tados das classes A/B; e 10%
em lojas de rua. (Especial
para O Hoje).

Dias dos namorados: pandemia força comemorações em locais privados, mas que não deixa de celebrar o amor 

Data deve movimentar R$ 18,3 bi no comércio 

Empresas
goianas
também têm
criado ações
para alavancar
vendas e
conquistar 
o cliente

Romantismo caseiro
Devido à pandemia, aqueles que irão passar a data de Dia dos Namorados em companhia precisam encontrar novas formas de celebrar
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João Paulo Alexandre

A juíza plantonista Zilmene Gomide da Silva negou
um mandado de segurança impetrado por 17 bares de
Goiânia para que fosse ampliado o horário de funciona-
mento e a quantidade de público nos estabelecimentos.
Como argumento, as empresas enumeraram uma série
de fatores, entre eles, uma foto em que o prefeito Rogério
Cruz (Republicanos) aparece em um almoço ao lado de
11 pessoas. A fotografia foi tirada no último dia 1º de ju-
nho. Entretanto, a magistrada entendeu que, indepen-
dente da justificativa, a Capital continua em estado de
calamidade, “o que possibilita que medidas extremas
sejam tomadas sem serem consideradas abusivas”.

O atual decreto foi publicado na última quarta-
feira (9). No dia em questão, a taxa de ocupação dos
leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTIs) voltadas
para o tratamento da Covid-19 era de 82%. Já as enfer-
marias estavam com 72% dos leitos voltados para a
doença ocupados. 

No mandado, as empresas pediam que os bares pu-
dessem funcionar até a meia-noite, de segunda a quar-
ta-feira; até as 1 hora nas quintas e domingos e até as 2
horas da madrugada às sextas e aos sábados. O decreto
em vigor autoriza que esses estabelecimentos fiquem
abertos das 11 horas às 23 horas e que possam receber
até 30% da capacidade. O mandado pedia que os bares
pudessem funcionar com 50% da capacidade, com seis
pessoas em cada mesa. Além disso, era solicitado apre-
sentações de  música ao vivo com até quatro integrantes
e som mecânico. 

“Não há dúvidas que nem mesmo o próprio prefeito
concorda com o decreto que ele editou. O prefeito re-
conhece que a limitação de cinco pessoas por mesa é
errada ao postar foto almoçando 11 pessoas em sua
mesa”, emenda o pedido feito pelos bares. 

Porém, Zilmene ponderou que “o estado de calamidade
pública é uma situação anormal, em que a capacidade
de ação do poder público municipal ou estadual fica se-
riamente comprometida, e ainda, nos casos mais graves
o próprio Estado decreta a calamidade, concomitante-
mente com o Governo Federal, exatamente o que ocorreu
no Estado de Goiás, ao que foi seguido pelo Município
de Goiânia. Dessa forma, o próprio estado de calamidade,
de per si, permite ao governante tomar medidas extremas,
uma vez que tem a sua disposição poderes que em si-
tuações normais seriam considerados abusivos, a fim
de salvaguardar a população atingida”.

A magistrada destaca que os impetrantes querem
tutelar direitos “individuais homogêneos de determi-
nadas classes de pessoas”. 

Recorrer
O advogado que representa os bares, Douglas Duarte

Moura, afirma que irá recorrer da decisão, mesmo com
o indeferimento sendo esperado pela classe. “A magis-
trada se agarrou na questão de estarmos vivendo um
estado de calamidade e que o prefeito pode tomar me-
didas extremas nesse momento. Mas a gente não pode
deixar de dizer que os bares estão sendo muito prejudi-
cados desde o início da pandemia. Funcionar com 50%
da capacidade já é um sofrimento enorme”, destaca. 

Douglas pontuou a foto em que o prefeito posta ao
lado de 11 pessoas. “O próprio gestor não concorda
com o seu decreto. A partir do momento em que ele
posta uma foto com aquela quantidade de pessoas ele
destoou com tudo o que ele pregou. Aquela foto de-
monstra que é inviável apenas 5 pessoas em uma mesa.”

O advogado reforça que novos argumentos foram
inseridos para rever essa decisão. “Vamos apresentar
no recurso a liberação do Supremo Tribunal Federal
(STF) sobre realização da Copa América, por exemplo,
onde Goiânia será uma das sedes e o próprio prefeito
já defendeu a realização desse evento na Capital, Além
disso, vamos apresentar uma proposta da Abrasel (As-
sociação Brasileira de Bares e Restaurantes) onde é pe-
dida uma indenização contra o município de Goiânia
contra os imensos prejuízos que o segmento já teve
com esses decretos. Muitas casas foram fechadas e pes-
soas perderam o emprego por causa disso”, finaliza.
(Especial para O Hoje)

17 empresas pediram aumento no horário de funcionamento

A Delegacia Estadual de Re-
pressão a Crimes Contra o Con-
sumidor do Estado de Goiás
deflagrou na quarta-feira (09)
a segunda fase da Operação
Nisi Facilis, com o objetivo de
desarticular associações cri-
minosas especializadas no co-
mércio criminoso de medica-
mentos de alto custo utilizados
no tratamento de pacientes
graves acometidos pela Covid-
19 e outras patologias.

Nesta fase, equipes da De-
con apreenderam na residên-
cia de um investigado, no Setor
Negrão de Lima, Goiânia, cen-
tenas de medicamentos de alto
custo e de uso controlado. No

mercado ilícito, os produtos
somariam a quantia de R$ 450
mil. O investigado, um homem
de 33 anos, foi preso em fla-
grante pelo crime de falsifica-
ção, corrupção, adulteração ou
alteração de produto destinado
a fins terapêuticos ou medici-
nais. O crime é inafiançável
em sede policial.

Entre as drogas apreendi-
das estão: a denominada Pro-
pofan (Propofol), utilizada para
sedação de pacientes e proce-
dimentos clínicos complexos,
medicação que compõe o kit
intubação, atualmente em falta
no mercado e muito utilizado
no tratamento de quadros gra-

ves da Covid-19 e outras doen-
ças. Além de outros medica-
mentos como Cefriaxona, He-
parina, Succinato sódico, Med
pex e Etomidato.

Todos os envolvidos foram
indiciados por associação cri-
minosa (pena de reclusão de
1 a 3 anos) e crime contra a
saúde pública, tipo penal he-
diondo equiparado a adulte-
ração de medicamento, con-
sistente no comércio ilícito de
medicamentos (pena de 10 a
15 anos de reclusão). A pri-
meira fase da operação foi de-
flagrada no final de maio últi-
mo. (Maiara Dal Bosco, es-
pecial para O Hoje)

Preso mais um integrante que vendia medicamentos
controlados no mercado criminoso

Justiça nega
pedido de bares
por flexibilização
no decreto

tRÁPIDAS

STF debaterá em audiência pública
situação carcerária no Brasil

A fim de debater as formas de garantir
a fiscalização do sistema penitenciário
brasileiro, o Supremo Tribunal Federal –
STF, realizará, na próxima segunda-feira
(14), uma audiência pública, que foi con-
vocada pelo ministro Gilmar Mendes, re-
lator do Habeas Corpus (HC) 165704, e é a
primeira a discutir uma decisão já tomada
pelo Tribunal, visando a sua fiscalização.
A convocação foi aprovada pela Segunda
Turma no dia 13/4, no exame de pedido
de extensão no HC em que, em outubro
de 2020, o colegiado determinou a substi-
tuição da prisão cautelar por domiciliar
dos pais e dos responsáveis por crianças
menores de 12 anos e por pessoas com de-
ficiência, com base nos requisitos previstos
no artigo 318 do Código de Processo Penal
(CPP). Segundo Mendes, a audiência pública
será uma oportunidade para esclarecer
dúvidas e dificuldades no cumprimento

dessa decisão. A seu ver, o debate é neces-
sário diante da escassez de informações e
de uma “certa resistência” para imple-
mentação das ordens e da jurisprudência
do STF em relação ao sistema de justiça
criminal. O relator observa que as discus-
sões devem abordar a questão prévia do
Estado de Coisas Inconstitucional (ECI) do
sistema penitenciário brasileiro, as infor-
mações e os mecanismos de implementação
da ordem coletiva proferida no habeas
corpus, seu eventual descumprimento e
os impactos na questão da superlotação
carcerária. O relator será o único presente
na sala de sessões da Segunda Turma. Os
demais ministros e os expositores partici-
parão por meio de videoconferência. Os
debates terão transmissão ao vivo pelo
canal do STF no YouTube, pela TV Justiça
e pela Rádio Justiça, com sinal liberado às
demais emissoras interessadas.

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

Jurídica

O presidente da Câmara
dos Deputados, Arthur Lira
(PP-AL), apresentou algu-
mas pautas do Plenário
para a próxima semana.
Após reunião de líderes,
Lira afirmou que a propos-
ta que altera a Lei de Im-
probidade Administrativa
(PL 10887/18) poderá ser
votada na próxima semana.
Segundo ele, o relator do
texto, deputado Carlos Za-

rattini (PT-SP), fará mais
algumas reuniões com al-
guns partidos para apre-
sentar seu parecer. A pro-
posta estabelece que caberá
ao Ministério Público pro-
por ações de improbidade
administrativa, assim como
a aprovação de eventuais
acordos com os envolvidos.
Já as ações de ressarcimen-
to continuam de titularida-
de do ente público lesado.

Mudança na 
Lei de Improbidade

Castração de animais

A Assembleia Legislativa
de Goiás aprovou, em pri-
meira fase, o processo nº
2020/19, que dispõe sobre a
Política Estadual de Castra-
ção Itinerante de cães e gatos
de rua e domésticos.  Na
apreciação, 23 parlamenta-
res votaram a favor da pro-
posta e nenhum votou con-

tra. De acordo com a pro-
positura, fica instituída a
Política Estadual de Castra-
ção Itinerante de cães e gatos
em situação de rua e do-
mésticos, de famílias de bai-
xa renda, tendo por objetivo:
disponibilização de unida-
des móveis de esterilização
de animais.

2 Adiado atendimento
presencial - O Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ) pror-
rogou até 31 de agosto a rea-
lização das sessões de julga-
mento por videoconferência.
A medida foi adotada por
meio da  Resolução STJ/GP
21/2021, assinada pelo pre-
sidente da corte, ministro
Humberto Martins. 

2 STJ – Ingresso forçado e
sem justa causa em residên-
cia é ilegal. A justa causa só
se confirma se provada sufi-
cientemente a situação de
flagrante delito.

O Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) iniciou a análise
da Ação Direta de Inconsti-
tucionalidade (ADI) 5388, que
discute a legitimidade da  
gestão de recursos prove-
nientes de transações penais
e da suspensão condicional
do processo  pelos próprios
juízos da execução da pena.

Pedido de vista
pelo ministro
Alexandre de
Morais suspende
julgamento

Benefício continuado para idosa
com vulnerabilidade social

A Segunda Turma do
Tribunal Regional Federal
da 1ª Região (TRF1) deter-
minou o pagamento ime-
diato do Benefício de Pres-
tação Continuada (BPC-
LOAS), pelo Instituto Na-
cional do Seguro Social
(INSS), para uma idosa de
70 anos que vivia em si-
tuação de vulnerabilidade
social. A idosa interpôs ape-
lação contra a sentença que
havia negado o pagamento
do benefício assistencial,
por não ter vislumbrado a
configuração do requisito
da vulnerabilidade social.

O relator do recurso, de-
sembargador federal César
Jatahy, esclareceu em seu
voto que, de acordo com o
artigo 20, inciso 4, da Lei
nº 8.742/1993, “o benefício
de prestação continuada
ou o benefício previden-
ciário no valor de até um
salário-mínimo, concedido
a idoso acima de 65 anos
de idade ou pessoa com
deficiência, não será com-
putado para fins de con-
cessão do benefício de pres-
tação continuada a outro
idoso ou pessoa com defi-
ciência da mesma família”.



Goiânia segue com a Cam-
panha de Vacinação contra a
Covid-19 e, neste sábado (12),
abre quatro postos para aten-
dimento a pessoas a partir de
52 anos e grupos prioritários.
De acordo com a Secretaria
Municipal de Saúde (SMS), são
três postos para pedestres,
mediante agendamento pelo
aplicativo Prefeitura 24 horas,
que atendem das 8h às 17h.
No drive-thru no Shopping
Passeio das Águas, o atendi-
mento é por demanda espon-
tânea, somente para a popu-
lação em geral, das 8h às 15h. 

Na última quinta (10), a
Capital recebeu nova remessa
com 9.640 doses do imuni-
zante Astrazeneca, possibili-
tando a abertura de agenda
para hoje (12). Mediante a
reserva dos 30% para os gru-
pos prioritários, não há mais
vagas para esse grupo hoje,
contudo, ainda é possível
agendar para a faixa etária
dos 52 anos na população em
geral pelo aplicativo Prefei-

tura 24 horas. Podem se va-
cinar hoje pessoas a partir
de 52 anos sem comorbida-
des, trabalhadores da Saúde,
trabalhadores da Educação
(Infantil, Ensino Fundamen-
tal e Médio) e pessoas com
comorbidades e deficiência. 

Até a última atualização,

Goiânia havia aplicado cerca
de 670 mil doses, sendo já
456.589 na etapa inicial e
213.279 na segunda. Com isso,
a cobertura vacinal contem-
pla 28,1% e 14,1% da popu-
lação goianiense, consideran-
do primeira e segunda dose,
respectivamente.

2ª dose
Por conta da baixa adesão

da 2ª dose da vacina, a Pre-
feitura alerta para a impor-
tância do reforço. A aplicação
em pessoas que, por algum
motivo, tenham perdido o
aprazamento indicado pelo
laboratório é feita em sete

unidades de saúde em dife-
rentes regiões da Capital. 

A SMS reforça que a con-
clusão do esquema vacinal é
fundamental para ampliar a
proteção contra a Covid-19,
uma vez que uma dose não é
suficiente para garantir a imu-
nização. Por isso, mesmo que
a pessoa tenha passado o pra-
zo indicado pelo laboratório,
é necessário procurar os pos-
tos de vacinação para com-
pletar as duas etapas. 

Goiânia foi a segunda ca-
pital brasileira a realizar va-
cinação in loco dos trabalha-
dores do transporte aéreo,
mas a primeira a executar o
inquérito vacinal. Ao todo, fo-
ram 1.455 profissionais vaci-
nados, dos quais 1.087 parti-
ciparam dos testes sorológicos.
Também temos 18.719 traba-
lhadores da Educação atendi-
dos pela primeira dose, con-
templando profissionais que
atuam em três modalidades
da área. (Daniell Alves, es-
pecial para O Hoje)

Postos vacinam pessoas a partir de 52 anos neste sábado 
VACINAÇÃO 

São três postos para pedestres, mediante agendamento pelo aplicativo Prefeitura 24 horas
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Daniell Alves

Pelo segundo ano consecu-
tivo, a Festa do Divino Pai Eter-
no, em Trindade, será de for-
ma virtual devido à pandemia
do Coronavírus. A prefeitura
da cidade publicou um decreto
que estabelece novas restrições
que deverão ser seguidas du-
rante a tradicional festa. Entre
as regras estão a proibição da
abertura de igrejas e a entrada
de comitivas na cidade.

O decreto foi publicado
nesta semana e também proí-
be o funcionamento de hotéis
e pousadas durante o evento,
que acontecerá entre os dias
25 de junho e 4 de julho. Caso
as medidas sejam descumpri-
das, os responsáveis podem
levar multa entre R$ 73 a R$
36 mil e interdição das ativi-
dades comerciais, industriais
e de serviços. 

O Prefeito do município,
Marden Júnior (Patriota), in-
formou que nos dias de festa
também serão montadas bar-
reiras sanitárias nas entradas
da cidade para orientar e evitar
a entrada de turistas no mu-
nicípio. “Cada barreira contará
com servidores da saúde e de
fiscalização, inclusive policiais,
para coibir a entrada daqueles
citados no decreto e entrega
de material de orientação sa-
nitária”, explicou.

Restrições 
Entre as restrições que

constam no documento estão
a realização de quaisquer ati-
vidades que resultem em aglo-
merações de pessoas. Está proi-
bida a abertura do Santuário
Basílica do Divino Pai Eterno,
Igreja Matriz, Igreja do San-
tíssimo Redentor, Igreja de
Santa Luzia ou qualquer outra
igreja católica das do municí-
pio; Celebração religiosa - mis-
sas, novenas, terços, procissões,
vigílias e similares - com a pre-
sença de público. 

O decreto também impede
o funcionamento de hotéis,
pousadas e similares, ressal-
vado o atendimento de profis-
sionais da saúde e mensalistas,
além da realização da feira li-
vre denominada “Terra” e as
realizadas aos domingos ou
instalação de barracas, bancas,
quiosques e similares;

Nas regiões 1 e 2 do Muni-
cípio, bares, “botecos”, restau-
rantes, distribuidora de bebi-
das, açaíterias, lanchonetes,
pitdogs, hamburguerias, san-
duicherias, pizzarias e simila-
res, após as 18h, só poderão
funcionar exclusivamente nas
modalidades sistema pegue e
leve, drive thru e entrega, sen-
do proibido qualquer consumo
no local. Além disso, é proibido
qualquer tipo de autorização
de uso de áreas públicas (al-
varás), por parte do Poder Exe-
cutivo Municipal.

Cenário se repete
No último ano, a tradicio-

nal festa da cidade também
foi cancelada de modo pre-
sencial para evitar aglome-
rações. O Prefeito à época as-
sinou um documento dispon-
do do cancelamento da ro-

maria foi assinado pelo pre-
feito, formalizando diversas
medidas adotadas pelo mu-
nicípio. Dentre elas, estava a
proibição do funcionamento
do comércio, shows e uso de
áreas públicas para monta-
gem de barracas e similares.

Goiás tornou-se o endereço
de muitas igrejas históricas
que celebram festas de pa-
droeiros e datas religiosas,
com procissões e missas fes-
tivas. O Município de Trindade
é um exemplo disso e chegava
a receber mais de três milhões
de pessoas na Romaria do Di-
vino Pai Eterno. 

Casos
De acordo com a Secretaria

Municipal de Saúde (SMS) da
cidade, nas últimas 48 horas
foram registrados 83 novos
casos de Covid-19 e outros 73
pacientes foram curados. A
Prefeitura também ampliou
a vacinação contra Covid-19
para moradores com 50 anos
ou mais. “A ampliação para
mais idades acontece devido
ao número de doses recebidas
e estimativa de habitantes”,
afirma Cristiano Galindo, pre-
sidente do Gabinete de Ope-

rações de Emergência e Saúde
(GOE-Covid-19). 

Também podem receber
a primeira dose moradores
que estão incluídos no Plano
Nacional de Imunização, sen-
do as que apresentam co-
morbidades (de acordo com
o PNI), pessoas com deficiên-
cia permanente, profissionais
da educação e motoristas
com CNH categoria D ou E
(caminhoneiros).

Os idosos que devem rece-
ber a segunda dose também
precisam comparecer aos pon-
tos de vacinação. Para ser va-
cinado, primeira e segunda do-
ses, é necessário fazer o agen-
damento pelo aplicativo Trin-
dade Com Você, ou pelo site
da Prefeitura de Trindade
(https://www.trindade.go.gov.br
). Os locais para vacinação no
município são o Parque Lara
Guimarães (pedestres e drive-
thru) e a UBS Maria Abadia de
Jesus Silva, no Jardim das Oli-
veiras, Região Leste. Para re-
ceber a vacina é preciso apre-
sentar documento de identifi-
cação pessoal com foto, CPF e
comprovante de endereço em
Trindade, originais e cópias.
(Especial para O Hoje)

Tradicional celebra-
ção será comemo-
rada virtualmente
pelo segundo ano
consecutivo 

Trindade proíbe abertura de igrejas
na Festa do Divino Pai Eterno

Para impedir
aglomerações,
está proibida a
abertura de
igrejas e a
entrada de
comitivas na
cidade durante
o período da
festa
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A cúpula do G7 vai dis-
cutir medidas para uma "re-
cuperação económica mais
justa, sustentável e inclusiva
que responda aos desafios
únicos" que se vivem atual-
mente, anunciou hoje (11)
o governo dos Estados Uni-
dos (EUA).

O presidente norte-ame-
ricano, Joe Biden, e os líderes
do Grupo dos Sete concor-
daram em continuar as suas
políticas de apoio à econo-
mia global, "enquanto for
necessário", para criar uma
recuperação "forte e equili-
brada", de acordo com de-
claração da Casa Branca.

Na nota, as sete econo-
mias mais desenvolvidas
dizem esperar que a saída
da crise gerada pela pan-
demia "beneficie a classe
média e as famílias traba-
lhadoras".

Essas medidas seriam, se
adotadas, adicionais ao im-
posto mínimo global sobre

as sociedades que os minis-
tros das Finanças do grupo
acertaram na semana pas-
sada, durante reunião em
Londres, e que os EUA con-
sideram "prioridade".

A taxa, que seria de pelo
menos 15%, recebeu impulso
decisivo de Biden desde a
sua chegada à Casa Branca,
depois de os Estados Unidos,
sob Donald Trump, terem
evitado comprometer-se
com essa iniciativa, que está
sendo discutida na Organi-
zação para a Cooperação e
Desenvolvimento (OCDE).

A medida é xconsiderada
por Washington "passo crí-
tico para acabar com a cor-
rida de décadas ao fundo,
que leva as nações a com-
petir sobre quem oferece a
taxa mais baixa às grandes
empresas à custa da prote-
ção dos trabalhadores, do
investimento em infraestru-
turas e do crescimento da
classe média". (ABr)

Cúpula vai incluir
medidas de recuperação
econômica mais justas

G7

A Administração Espacial
da China divulgou hoje (11)
uma imagem panorâmica de
360 graus e duas fotografias
em cores da superfície de Mar-
te e dos dispositivos da sonda
Tianwen-1, que chegou ao pla-
neta vermelho em 15 de maio.

A imagem mostra os arre-
dores da zona de pouso, um
terreno plano e pedregoso, e
foi registrada pelo veículo Zhu-
rong - uma homenagem ao
Deus do Fogo da antiga mito-
logia chinesa.

"A superfície próxima é re-
lativamente plana, com pedras
lisas, de cores claras e de di-
ferentes tamanhos, espalhadas
e semienterradas. Há um bu-
raco no fundo com pedras
mais escuras e angulares na
margem", detalhou a Admi-
nistração Espacial da China
em comunicado.

A imagem também mostra
a rampa de descida para o
terreno marciano e a parte
traseira do Zhurong, com pai-
néis solares. "A abundância
e o tamanho das pedras cor-
respondem às expectativas",
diz a nota.

A outra fotografia mostra
a plataforma de aterrissagem,
com a rampa de descida do
Zhurong e uma bandeira chi-
nesa desfraldada.

No final da rampa, po-
dem ser vistas as marcas
deixadas pelo veículo na su-
perfície marciana, que for-
mam um círculo.

Na terceira imagem, o
Zhurong afastou-se da câma-
ra descartável, que normal-
mente carrega no porão, e
recuou alguns metros.

Assim, tanto o veículo
quanto a plataforma podem
ser vistos mais ao fundo.

"A imagem foi transmiti-
da sem ligação por fio ao
veículo, que então a reen-

caminhou para a Terra por
meio do módulo de órbita",
detalhou o texto.

De acordo com a agência
chinesa, o módulo de órbita
está em boas condições, e
o veículo opera na superfí-
cie de Marte há 28 dias
marcianos.

O Zhurong faz parte da
missão chinesa Tianwen-1,
que partiu para o espaço em
julho de 2020 e cuja sonda de
pouso atingiu a superfície do
planeta em 15 de maio, na
parte sul da chamada Utopia

Planitia, uma planície locali-
zada no hemisfério norte.

Tianwen-1 é a primeira
missão de exploração da China
a Marte e a primeira na his-
tória a combinar viagem, en-
trada em órbita e descida
numa única missão.

Cientistas chineses preten-
dem encontrar mais evidên-
cias da existência de água ou
gelo no planeta, bem como
realizar pesquisas sobre a
composição material da su-
perfície ou sobre as caracte-
rísticas do clima. (ABr)

Sonda chinesa
Tianwen-1 che-
gou ao planeta
vermelho em 
15 de maio

China publica imagens em
cores da superfície de Marte

As autoridades sanitárias
do Chile anunciaram um lock-
down em toda a capital San-
tiago nessa quinta-feira (10),
após a divulgação dos piores
números de novos casos de
covid-19 desde o início da
pandemia, apesar de o país
já ter vacinado mais da me-
tade de sua população. 

O número diário de casos
confirmados disparou 17%
nas últimas duas semanas em
todo o país e 25% na região
metropolitana que inclui San-
tiago, onde está concentrada
metade da população. 

As unidades de tratamento
intensivo na região da capital
estão operando com 98% da

capacidade. José Luis Espino-
za, presidente da Federação
Nacional de Associações de
Enfermagem do Chile (Fena-
senf), disse que seus membros
estão "à beira do colapso".

Índices
O Chile tem uma das maio-

res taxas de vacinação do mun-
do. Cerca de 75% de seus 15
milhões de habitantes já re-
ceberam pelo menos uma dose
da vacina e cerca de 58% estão
completamente imunizados.

O país sul-americano uti-
lizou quase 23 milhões de do-
ses até agora - 17,2 milhões
da Sinovac, 4,6 milhões da
Pfizer/BioNTech, e menos de

1 milhão de doses da Astra-
Zeneca e da CanSino.

As vacinas não têm 100%
de eficácia, como apontam
os especialistas médicos, e há
um intervalo de tempo até
que elas atinjam o máximo
de eficiência. Por trás da nova
onda também estão o cansaço
com a pandemia e o surgi-
mento de novas variantes
mais contagiosas do vírus. 

Das 7.716 pessoas com in-
fecções confirmadas de co-
vid-19 entre quarta e quinta-
feira, 73% não foram total-
mente imunizadas e 74% ti-
nham menos de 49 anos de
idade, informou o Ministério
da Saúde. (ABr)

Chile fecha capital novamente
após disparada de casos 

CASOS DE COVID-19

País registra piores números desde o início da pandemia

A imagem

também mostra a

rampa de descida

para o terreno

marciano e a

parte traseira do

Zhurong, com

painéis solares
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Elysia Cardoso

Serão quatro episódios que contarão a história
de Marabel, uma menina de 11 anos que tinha
como costume arrancar os pelos que apareciam
no queixo de sua mãe e colocá-los em uma pe-
quena caixinha, enquanto ouvia as inúmeras
histórias contadas por ela. Dirigido por Izabela
Nascente e produzido ao longo do último ano,
o espetáculo Barbas aborda a aceitação da
morte e a depressão. Esta é a última ação do
projeto homônimo, que conta com fomento do
Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás. 

Os outros três episódios serão exibidos nos
dias 7, 10 e 14 de julho. A companhia ainda
oferece uma agenda de atividades para com-
partilhar o processo de produção desse trabalho
com o público. Está disponível no site da com-
panhia uma exposição com fotos que retratam
a execução desse trabalho. No dia 30 de junho
será lançado o documentário que registrou
todas as etapas do processo de ‘Barbas’, à 20h,
no canal do YouTube da Cia. Nos dias 5, 12 e
17 de julho também às 20h, a Nu Escuro ainda
oferece lives no Instagram com integrantes
da companhia e convidados que vão refletir
sobre os temas abordados pelo espetáculo.

O espetáculo
Em cena, Izabela Nascente, Adriana Brito e

Lázaro Tuim contam a rotina de Marabel, uma
menina em plena fase de descobertas sobre a
vida, seus medos, prazeres, vergonhas, e tudo
mais que há para saber. Um dia, porém, esse
cotidiano é abruptamente quebrado pela morte
de sua irmã.  Marabel vê sua mãe adoecer e
quando menos espera ela também se percebe
entrando em um profundo estado de tristeza,
de desânimo, de melancolia. Abatida, então,
pela depressão, a menina, em busca de refúgio,
se transporta para um lugar muito diferente.
Algo que poderia ser entendido como uma outra
dimensão. Um local que outrora foi chamado
de Freak, ou, em português, aberrações, onde
tudo lhe parecia mais bonito e interessante.

Lá ela encontra uma personagem chamada
Julia Pastrana, que lhe apresenta uma nova
forma de olhar o mundo, com corpos e ideias
desviantes. Um jeito de ser e de existir, que
para aquela comunidade era muito mais ar-
tístico, divertido e feliz, do que o universo de
onde vinha a tal menina.  Decorridas as novas
experiências, e transformada também em uma
das artistas deste mundo imaginado, Marabel
decide voltar para casa e mostrar o que ela
viu e aprendeu. A jovem, então, com muitas
trapalhadas cênicas, consegue tirar um sorriso
do rosto cheio de pelos de sua mãe. Naquele
instante, o cotidiano adquire alguma leveza,
e os olhos de Marabel podem novamente con-
templar a perspectiva de alguma felicidade.

Em celebração ao seu 25º aniversá-
rio Cia Nu Escuro divulga progra-
mação de seu mais novo trabalho
em formato de websérie

Pandemia também mudou
radicalmente a forma de se
fazer uma montagem teatral

25 anos de arte 

Fotos: Layza Vasconcelos

O novo espetáculo da companhia goiana
que já acumula 25 anos de estrada nasce a
partir de três pilares: de uma pesquisa de oito
anos e histórias de vida de Izabela Nascente;
da marca e identidade consolidadas da Nu Es-
curo; e da reinvenção da companhia, que adap-
tou seu fazer artístico em um ano pandêmico.

Por trás de todo trabalho da companhia,
há sempre um trabalho de pesquisa de fôlego.
O de ‘Barbas’ encontra suas raízes no trabalho
de dissertação em Performances Culturais da
UFG de Izabela, intitulado ‘O freak Show e
Julia Pastrana’. Nele, a pesquisadora faz uma
investigação detalhada sobre Julia Pastrana,
uma artista do século XIX que trabalhava em
Freak Shows, uma manifestação popular tipi-
camente grotesca que chocou e divertiu milhões
de pessoas durante quase dois séculos. Daí
nascem dois roteiros, um deles, o de ‘Barbas’.

Enquanto Izabela pesquisava, também vivia
experiências de perdas e dores que a condu-
ziriam a diálogos entre o que sua personagem
vivia e o que ela, em pessoa, testemunhava.
Foi assim, nas palavras da diretora, um mo-
mento de amadurecimento e descoberta do
mundo. Ocorre que o que ela vivia, e também
encontrava na vida de Pastrana, não era ex-
clusividade delas. O trabalho de pesquisa de
Izabela se encontra com suas próprias histórias
familiares, as de Julia Pastrana e também a
de tantas mulheres, que tiveram que desvendar
o mundo por meio de violências, dores, impe-
dimentos e aprisionamentos.

A diretora ainda pôde encontrar univer-
salidade em sua história, a partir de um tra-
balho coletivo de dramaturgia feminina, es-
tabelecido com mulheres como Rô Cerqueira,
artista das visualidades, cineasta e roteirista;
Adriana Cruz, atriz e dramaturga, integrante
do grupo In Bust Teatro e Milena Jezenka,
empresária, confeiteira e bruxa. “Foi um en-
contro lindo e elas contribuíram muito. Trou-

xeram pluralidade e universalidade ao roteiro.
Esta história é uma história do cotidiano das
mulheres”, compartilha Izabela. 

Reinventando a arte 
Este espetáculo foi montado integralmente

em contexto pandêmico, o que significou uma
forma completamente nova de trabalho para
a Nu Escuro. A companhia também criou esta
obra considerando que dificilmente seria um
espetáculo estreado como manda a tradição:
no teatro, plateia cheia, com muita interação.
O contexto pandêmico exigiu que pensassem
considerando que, um dia, a obra será per-
formada como todos os outros espetáculos,
mas que, inicialmente, teria sua estreia em
formato virtual, o que exigiria um formato
mais adequado. A Websérie foi a saída.

Serão quatro episódios que, somados, tem
a duração de 1 hora e 10 minutos. Nesse novo
formato de exibição de um trabalho teatral,
o grupo considerou que precisariam de uma
boa produção audiovisual e que seria mais
interessante trabalhar com episódios mais
curtos, que aparentemente têm melhor adesão
da audiência, quando se trata de uma apre-
ciação através da tela de um computador,
smart tv ou smartphone.

Segundo os integrantes do grupo, ainda
houve mais novidades trazidas pelo formato
virtual, como a possibilidade de trabalharem
com profissionais de diferentes regiões do
país. Neste sentido, contribuíram com a dra-
maturgia Adriana Cruz, do Pará, e Rô Cerqueira,
do Rio de Janeiro. De Salvador (BA), Jarbas Bi-
ttencourt fez a trilha sonora; A partir de Belo
Horizonte (MG), Aurora Majnoni e Liz Schickte
prestaram assessoria para a manipulação dos
bonecos, de Pirenópolis (GO), Marcos Lotufo
fez o cenário e de Minas Gerais, Aluísio Caval-
cante e sua equipe produzem conteúdos para
as redes sociais. (Especial para O Hoje)

Pesquisa, identidade e pandemia
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Sertanejo 
e piseiro
Em parceria com Os Barões da Pisa-
dinha, a dupla Cleber e Cauan lançam
a música ‘Pede Pra Voltar’ que integra
o próximo projeto dos cantores

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

NOTA AO LEITOR
t

LIVRARIA
t

Quando o filho de cinco
anos de Juliette e Richard
morre de repente após co-
meter uma série de atos inex-
plicáveis de violência ― ins-
tigado, segundo ele, por uma
voz misteriosa ―, o mundo
dos dois desmorona. Seis me-
ses depois, Juliette se recusa
a sair de casa e passa os dias
fazendo gravações no quarto
do filho, esperando conse-
guir provas de que ele con-
tinua lá. Enquanto isso, Ri-
chard tenta ao máximo não
pensar no menino e volta a
atenção para o terreno do
outro lado da rua, o qual
escava pacientemente, em
busca de fragmentos de um
carvalho lendário.

Assombrados por um
presente doloroso e uma ex-
pectativa interrompida de
futuro, os dois são confron-
tados pela estranheza e pela
solidão de um lugar agora
tomado pelo sofrimento. De
um lado, o luto deixa cada
vez mais clara a distância
que os separa; de outro, eles
buscam desesperadamente
uma ponta de esperança ―
apenas para desenterrar um
profundo terror.

Com a incrível habilidade
de criar um mundo definido
pelo bizarro, em ‘Terra fa-
minta’ Andrew Michael Hur-
ley entrelaça com perfeição
a selvageria da natureza e
descrições capazes de evocar
horror. Nesta narrativa in-
quietante, o sobrenatural e
a vida cotidiana se confun-
dem, criando um retrato as-
sustador do que acontece
no limiar entre a dor e a sa-
nidade. A obra chega ao Bra-
sil em edição de luxo, com
ilustrações exclusivas do ar-
tista alagoano Mi-
drusa e capa dura.

O autor
Andrew Mi-

chael Hurley, nas-
cido em 1975, é um
escritor britânico
cujo romance de es-
treia, ‘The Loney’,
foi publicado em
uma edição limita-
da de 350 cópias
em 1 de outubro de
2014 pela Tartarus
Press e foi publica-
do sob Hodder e
Stoughton's Impres-
são de John Murray
em 2015. Ele foi en-
trevistado na BBC
Radio 4 's Open
Book programa
"British Gothic" em
outubro de 2015.

‘The Loney’ foi
resenhado no The
Guardian e no The

Telegraph. É definido na
área de Morecambe Bay no
noroeste da Inglaterra, des-
crito no texto como "aquele
estranho lugar nenhum en-
tre Wyre e Lune". Hurley
disse que os dois pontos de
partida do romance eram
"escrever uma espécie de
versão sombria da Nativi-
dade [...] e explorar idéias
de fé e crença" e "vários lu-
gares selvagens e solitários
na costa noroeste de Lan-
cashire [...] uma sensação
de ameaça iminente ou po-
der adormecido logo abaixo
da areia e da água ". É o
vencedor do prêmio de pri-
meiro romance do Costa
Book Awards 2015 bem

como o prêmio British Book
Industry de melhor estreia
de ficção e livro do ano.

Hurley já teve dois volu-
mes de contos publicados
pela Lime Tree Press e The
Unusual Death of Julie Chris-
tie and Other Stories. Ele
mora em Lancashire, onde
ensina literatura inglesa e
redação criativa. Seu segundo
romance, ‘Dia do Diabo’, foi
publicado em 19 de outubro
de 2017 por John Murray e
Tartarus Press. Seu cenário
é baseado no vale de Langden
em Lancashire's Floresta de
Bowland. O livro "desdobra
mitos, paisagens e os tropos
do horror para um efeito ar-
repiante". Hurley foi o ven-

cedor do prêmio
Encore 2018 da
Royal Society of Li-
terature de melhor
segundo romance.

O terceiro ro-
mance de Loney,
‘Starve Acre’, foi pu-
blicado em 31 de
outubro de 2019 por
John Murray. Os di-
reitos do filme fo-
ram comprados
pela House Produc-
tions. O ‘Starve
Acre’ do título é a
casa de um casal
cujo filho morreu e
é "um romance que
luta contra a irra-
cionalidade e a com-
plexidade do luto, o
poder e a potência
do folclore e um co-
movente exame do
efeito de uma a per-
da da criança pode
ter sobre os pais ".

A dor da perda
Novo livro do vencedor do Costa Book Awards une drama
familiar e fantasia em intrigante terror psicológico

CELEBRIDADES

Boninho comentou o estado de saúde
de Fausto Silva, internado com infecção
urinária, e sobre a decisão de escalar
Tiago Leifert para assumir o ‘Domingão’
neste final de semana (13) com a ausência
do titular. "Dia complicado hoje (quinta,
10), comecei o dia com o susto do Fausto.
Mas, graças a Deus está tudo bem com
ele!", frisou o diretor de núcleo da Globo

em vídeo compartilhado em seu Insta-
gram. O marido de Ana Furtado afirmou
ainda que aposta em um bom desempe-
nho de Tiago à frente da atração exibida
desde março de 1989 e que sairá do ar
em dezembro. "O Titi vai ter esse carinho
com a gente e com o Fausto de segurar
essa onda", completou Boninho. (Gui-
lherme Guidorizzi, Purepeople)

Boninho atualiza estado de Faustão, internado,
e incentiva Leifert a assumir o 'Domingão'

Lanna Oliveira

Qual apaixonado por ser-
tanejo não lembra do refrão:
“Se Deus fez outra de você,
tá decorando a casa dele.
Ele não vai deixar descer, é
uma minha outra dele”?
Pois bem, a música ‘Quase’
da dupla Cleber e Cauan
atingiu a marca de mais de
95 milhões de plays, mas o
sucesso da dupla não para
por aí. Depois do sucesso
deste projeto, eles empla-
caram várias músicas e para
não perder o costume de
alimentar os fãs, os cantores
acabam de lançar o hit ‘Pede
Pra Voltar’ em parceria com
Os Barões da Pisadinha.

A dupla formada pelos
amigos goianos Cleber e
Cauan, tem se destacado no
mercado sertanejo com seus
projetos musicais. E agora,
dando continuidade a se-
quência de sucessos, eles
apresentam aos seus fãs a
música ‘Pede Pra Voltar’. E
como tudo que é bom pode
ficar ainda melhor, os can-
tores combinaram suas vo-
zes marcantes com a pre-
sença de nada mais nada
menos do que Os Barões da
Pisadinha, responsáveis por
trazerem elementos do forró
eletrônico para a faixa.

Já disponível em todas
as plataformas de áudio,
essa mistura animada e
que já nasceu destinada ao
sucesso é o primeiro single
do próximo projeto da du-
pla, ‘Cleber & Cauan no Rio
Quente’, e chega ainda com
um vídeo no YouTube que
pode ser visto no canal ofi-
cial da dupla. Neste single,
os artistas cantam sobre
um casal separado em que
um lado provoca o outro a
pedir para voltar, afirman-
do que as lembranças dos
momentos de ambos não
são fáceis de superar. Ou
seja, muita identificação
vai ocorrer com a letra.

“Essa foi a primeira par-
ceria que fizemos com Os
Barões da Pisadinha e logo
de cara já ro-
lou uma si-
nergia mui-
to grande.
Todos nós
gostamos
demais

da música, ficou muito mas-
sa o resultado e acredita-
mos muito no potencial des-
sa faixa. A gente espera que
ela venha a tocar nos cora-
ções e nos paredões pelo
Brasil afora”, diz Cleber.
Reforçando a teoria de que
quanto mais a letra se apro-
xima da realidade, mais ela
causa comoção e toca as
pessoas. E fala a verdade,
quem não gosta de uma
boa sofrência?

O clipe da canção foi gra-
vado em um cenário super
produzido, localizado em
Rio Quente (GO), com palcos
montados sobre piscinas
naturais. A cenografia, pen-
sada para proporcionar um
impacto visual em quem
assiste, serviu de pano de
fundo para a filmagem de
todo o material audiovisual
do projeto ‘Cleber & Cauan
no Rio Quente’, com previ-
são de lançamento ainda
para este ano. O novo tra-
balho, que será apresentado
em outras três partes, sendo
dois EPs e o álbum final,
marca o retorno de Cleber
como compositor da maior
parte do repertório.

“Estamos com uma ex-
pectativa maravilhosa para
o lançamento desta canção
e de todo o projeto ‘Cleber &
Cauan no Rio Quente’. Pu-
demos contar com um ce-
nário esplendoroso, produ-
ção musical que proporcio-
nou uma verdade muito
grande para o nosso traba-
lho, participações que soma-
ram não só musicalmente e
a energia maravilhosa que
cada um trouxe. Destaque
também para o repertório,
escolhido minuciosamente
e no qual a maioria das mú-
sicas é autoral, nos levando
a crer que esse é o melhor
de toda a nossa carreira até
então” finaliza Cauan. (Lan-
na Oliveira é estagiária do
jornal O Hoje)

Cleber e Cauan lançam ainda
este ano o álbum ‘Cleber &

Cauan no Rio Quente’

Nesta obra, Andrew Michael Hurley entrelaça com perfeição a
selvageria da natureza e descrições capazes de evocar horror
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ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

Pode ser um dia de deslo-
camentos, de ter que ir a luga-
res novos, falar com pessoas
diferentes para resolver pro-
blemas ou conquistar algo,
como fechar um negócio ou
conseguir um trabalho. o de-
safio será o tempo e seu foco,
que não está muito bom.

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

dia de boas notícias e de
movimento, mas, para isso, é
preciso ter iniciativa e não dei-
xar as oportunidades fugirem,
então aja rapidamente. Hoje
também pode acontecer aquela
conversa importante com al-
guém da família ou com alguém
especial, trazendo resoluções.

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

esse dia é favorável para
realizar de forma intuitiva e
para deixar as coisas fluírem,
sem querer controlar tudo. Faça
o seu melhor e aja de coração
aberto. o desafio será justa-
mente este: abrir-se, em vez
de ficar desconfiado e arredio
em relação a tudo.

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

o bom desse dia é que ele
traz ideias criativas do passado
que foram engavetadas e dei-
xadas de lado, mas que agora
podem ser um maravilhoso
plano B, querido canceriano.
Que tal voltar e resgatar essas
ideias criativas que foram
abandonadas?

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

dia favorável para se per-
mitir entrar em novos processos
criativos, sair da rotina e se
reinventar. além disso, esse dia
também traz pessoas novas
para o seu mundo. Pode ser
que conheça alguém especial
hoje, caso esteja solteiro e se
sinta aberto a isso.

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

o dia coloca foco em suas
amizades, inclusive pode receber
a ajuda de algum amigo em es-
pecial. novas ideias também po-
dem surgir, trazendo clareza e
caminhos que até então não
estavam sendo imaginados.
Com a mente mais leve e obje-
tiva, será possível avançar.

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

é um dia em que você con-
segue sentir muita força e ener-
gia em seu interior, como se as
coisas estivessem melhores, mas,
no fundo, é você quem está mais
forte. o trabalho tem avanços e
há um bom entrosamento entre
suas ideias e as pessoas.

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

esse dia é marcado por mu-
danças de última hora que po-
dem trazer algumas frustra-
ções, como alguém desmarcar
em cima da hora um compro-
misso — ou vice-versa. seja
como for, é preciso lidar com
as mudanças bruscas que esse
dia vai trazer para a sua vida. 

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

o dia favorece a sua força
para promover mudanças até
meio radicais na sua rotina. Pode
ser que você queira mudar de
emprego ou que deseje buscar
algo que te valorize mais; além
disso, pode querer também mu-
dar algo na sua rotina.

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

o dia traz o amor, a beleza e
a harmonia para o seu dia. o
problema é que você pode estar
tão ocupado que nem vai se dar
conta. Portanto abra os olhos e
busque se harmonizar com as
situações, vendo tudo com mais
calma e tranquilidade.

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

o dia pede que você crie
coisas novas em sua rotina,
principalmente para que seu
trabalho tenha mais crescimen-
to e mudanças positivas. novos
projetos também podem nascer
e vir à tona, inclusive novas
parcerias com amigos ou com
pessoas próximas.

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

dia perfeito para se expres-
sar com maestria, ou seja, para
mostrar a todos a sua essência
e a sua verdade. Tome cuidado
com excesso de dramas, mas
é um bom dia para ter aquela
conversa franca com quem pre-
cisar, sem ter medo de se expor,
por exemplo.

t
HORÓSCOPO

esTReias

Spirit - O Indomável (spirit
untamed, 2021, eua). dura-
ção: 1h28min. direção: ennio
Torresan Jr. elenco: Isabela
merced, Julianne moore, Jake
Gyllenhaal. Gênero: animação,
aventura, família. em spirit -
o Indomável, acompanhamos
a vida da pequena Lucky Pres-
cott. Quando ela se muda
para uma pequena cidade
fronteiriça, junto com o seu
pai, Lucky acaba fazendo ami-
zade com um cavalo selvagem
chamado spirit. Com o obje-
tivo de levá-lo até a sua família,
ela embarca em altas aven-
turas. Cineflix aparecida:
15h10, 17h10, 19h10.

Espiral – O Legado de Jogos
Mortais (spiral: From The
Book of saw, 2021, eua). du-
ração: 1h33min. direção: dar-
ren Lynn Bousman. elenco:
Chris rock, max minghella,
marisol nichols. Gênero: Ter-
ror, 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 assassinatos ter-
ríveis que estão acontecendo
na cidade. durante as inves-
tigações, zeke acaba se en-
volvendo no mórbido jogo do
assassino. Cineflix aparecida:
19h15, 21h10.

eM CaRTaZ

Invocação do Mal 3: A Or-
dem do Demônio (The Con-
juring: The devil made me
do It, 2021, eua). duração:
1h52min. direção: michael
Chaves. elenco: Patrick Wil-
son, Vera Farmiga, ruairi
o'Connor. Gênero: Terror. In-
vocação do mal 3: a ordem
do demônio revela uma his-
tória assustadora de terror,
assassinato e um desconhe-
cido mal que chocou até os
experientes investigadores
de atividades paranormais
ed (Patrick Wilson) e Lorraine
Warren (Vera Farmiga). um
dos casos mais sensacionais
de seus arquivos, começa
com uma luta pela alma de
um garoto, depois os leva
para além de tudo o que já
haviam visto antes, para mar-
car a primeira vez na história
dos estados unidos que um
suspeito de assassinato ale-
ga ter tido uma possessão
demoníaca como defesa. Ci-
neflix aparecida: 14h05,
14h30, 16h55, 19h, 19h20,
21h30, 21h50.

Godzilla vs Kong (God Vs
King, 2021, eua). duração:
1h54min. direção: adam Win-
gard.  elenco: Kyle Chandler,
millie Bobby Brown, alexander
skarsgård. Gênero: ação,
aventura, ficção científica. no
primeiro crossover do mons-

troVerso, Kong e seus prote-
tores embarcam em uma jor-
nada perigosa para encontrar
seu verdadeiro lar. entretanto,
tudo sai do controle quando
um Godzilla enfurecido, co-
meça a deixar um rastro de
destruição pelo planeta. esse
combate épico entre os dois
titãs, instigado por forças ocul-
tas, 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
ancião e guardião do Plano
Terreno, que abriga todos que
possuem a marca. no templo,
ele treina com os experientes
guerreiros Liu Kang, Kung Lao

e Kano, enquanto se prepara
para lutar contra os inimigos
da exoterra em uma batalha
pelo universo. será que Cole
irá longe o suficiente para
desbloquear sua arcana - o
imenso poder da sua alma -
a tempo de salvar não apenas
a família, mas interromper os
planos de shang Tsung de
uma vez por todas? Cineflix
aparecida: 16h30.

Cruella (Cruella, 2021, eua).
duração: 2h14min. direção:
Craig Gillespie. elenco: emma
stone, mark strong, emma
Thompson. Gênero: Comédia,
drama, família. ambientado
na Londres dos anos 70 em
meio à revolução do punk
rock, o filme da disney mostra
a história de uma jovem vi-
garista chamada estella
(emma stone). Inteligente,
criativa e determinada a fazer
um nome para si através de
seus designs, ela acaba cha-
mando a atenção da Baro-
nesa Von Hellman (emma
Thompson), uma lenda fas-
hion que é devastadoramente
chique e assustadora. entre-
tanto, o relacionamento delas
desencadeia um curso de
eventos e revelações que fa-
rão com que estella abrace
seu lado rebelde e se torne
a Cruella, uma pessoa má,
elegante e voltada para a vin-
gança. Cineflix aparecida:
15h, 17h45, 20h30.

Em ‘Espiral – O Legado de Jogos Mortais’ os atores Chris Rock e Max Minghella interpretam os detetives parceiros

tCINEMA

Voz e violão
recluso há mais de um

ano, por causa da pandemia,
o cantor e compositor João
Bosco sobe ao palco do Tea-
tro rival refit, ainda sem pú-
blico presente, neste sábado
(12), para uma live apaixo-
nada. a transmissão do
show, no formato voz e vio-
lão, está marcada para as
19h30, pelo canal do YouTu-
be da casa. são aceitas doa-
ções para o projeto salve
Produção, que destina ali-
mentos a profissionais da
cultura que estão sem tra-
balho. Quando: sábado (12).
onde: youtube.com/teatro-
rivalrefit. Horário: 19h30.

Clássicos Cabaré
Transmitida direto do pal-

co do Theatro municipal de
niterói, a ‘Live dos namora-
dos – Clássicos Cabaré’ com
o cantor diogo nogueira
ocorre neste sábado (12), às
19h. o espaço vai receber
apenas 50 espectadores para
o show. acompanhado dos
músicos rogério Caetano
(violão de 7 cordas) e rafael
dos anjos (violão de 6 cordas),
diogo desfila emblemáticas
pérolas do cancioneiro po-
pular brasileiro, indo de Lulu
santos a Chitãozinho e Xo-
roró. dá para acompanhar a
live pelo canal do YouTube
de diogo nogueira e também
pelas redes do Theatro.
Quando: sábado (12). onde:

youtube.com/tofazendoami-
nhaparte. Horário: 19h.

nostalgia romântica
Quem não se emociona

ao ouvir os acordes de alma
Gêmea ou Caça e Caçador?
Quem não sente uma nos-
talgia quando escuta 20 e
Poucos anos? Fábio Jr. pre-
tende repetir o sucesso do
ano passado com mais uma
live para embalar o dia dos
namorados. o show on-line,
conta com os principais su-
cessos da carreira e é trans-
mitido pelo canal da marca
de moda reserva no YouTu-
be, neste sábado (12), a partir
das 20h. Quando: sábado
(12). onde: youtube.com/use-
reserva. Horário: 20h.

Casal sertanejo
o casal Fernando zor e

maiara celebram o dia dos
namorados em uma live
neste sábado (12), às 20h.
no repertório, há algumas

canções de suas duplas, com
sorocaba e maraisa, mas o
show contempla mesmo a
história do gênero que eles
abraçaram, com muitos clás-
sicos garantidos. Quando:
sábado (12). onde: youtu-
be.com/maiaramaraisaofi-
cial. Horário: 20h.

Live de aniversário
neste domingo (13), às

18h, Gilberto Gil promete
repetir o sucesso da live que
Gil comandou no ano pas-
sado para comemorar o pró-
prio aniversário e acabou
se transformando em um
disco recém-lançado. e a live
conta com uma participação
especial: Juliette, vencedora
do BBB 21, solta o gogó
num dueto com o astro baia-
no. a transmissão ocorre
pelo multishow e Globoplay.
Quando: domingo (13).
onde: multishow e Globo-
play. Horário: 18h.

Velha Guarda da Portela
Pastora e matriarca da Por-

tela, Tia surica está comemo-
rando oito décadas de vida
lançando o disco ‘Conforme
eu sou’. o show de lançamen-
to do álbum tem transmissão
on-line pelo seu canal no You-
Tube neste domingo (13), 15h.
o trabalho é uma homena-
gem ao saudoso compositor
manacéa, que levou Tia surica
para a Velha Guarda da Por-
tela. são doze composições
de autoria dele, sendo apenas
uma em parceria: ‘Volta, meu
amor’, composta por manacéa
e a filha Áurea maria. Quando:
domingo (13). onde: youtu-
be.com/tiasurica. Horário: 15h.

embalando corações
Vencedor da primeira

temporada do The Voice+,
o cantor e compositor zé
alexanddre também vai em-
balar os corações dos pom-
binhos em uma live neste
domingo (13), às 19h. no
repertório, clássicos que
derretem gregos e troianos,
a exemplo de ‘Bandolins’,
‘amor meu Grande amor’ e
‘eu sei que Vou Te amar’,
além de interpretações de
canções internacionais
como ‘You Give me somet-
hing’ e ‘Love of my Life’. as
companheiras de reality
zeni ramos e Ceiça moreno
já estão confirmadas. Quan-
do: domingo (13). onde:
youtube.com/zealexanddre.
Horário: 19h.

Fernando Zor e Maiara celebram o Dia dos Namorados em uma live

AGENDA
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É hoje! Chegou a época mais
amorosa do calendário. Dia de ho-
menagear a pessoa amada e de-
monstrar o quanto ela é especial e
bem quista. As gostosas noites de
junho, com a temperatura mais ame-
na, inspiram um encontro aconche-
gante. A cidade está repleta de op-
ções para passar o Dia dos Namo-
rados, principalmente nos bares e
restaurantes. Mas, para quem ainda
não está vacinado contra a Covid-
19 e vai ficar em casa com o seu
amor, a Coluna Tendência preparou
algumas dicas infalíveis para fazer
bonito neste 12 de junho. Se faltou
inspiração para o presente ou ideias
de como curtir a dois, aproveite o
momento para trocar o clima pesado
da pandemia pelo romance típico
do dia dos apaixonados.

Diferentemente do que acontece
nos Estados Unidos e na Europa, o
Dia dos Namorados no Brasil é cele-
brado em 12 de junho. Isso acontece
desde o ano de 1948, por iniciativa
do publicitário João Doria, pai do
então governador do Estado de São
Paulo, João Doria Junior. Contratado
por uma loja para ajudar a melhorar
as vendas em junho — considerado
até então um mês fraco para o co-
mércio — Doria encontrou nele a
oportunidade de melhora. Criou uma
propaganda que tinha como slogan:
“Não é só com beijos que se prova o
amor!”. A data foi escolhida por ser
véspera do Dia de Santo Antônio, fa-
moso por ser o santo casamenteiro.
Contudo, só começou a ter a aderência
de outras regiões do Brasil no ano se-
guinte. Hoje, o Dia dos Namorados é
tão popular que virou parte da cultura
dos brasileiros. Se tornou, inclusive,
uma das melhores datas para o co-
mércio no Brasil ficando atrás apenas
do Natal e do Dia das Mães. 

Mas, voltando para 2021,o iso-
lamento social, imposto pela pan-
demia do novo coronavírus, criou
novas possibilidades de comemo-
rações de datas especiais. Sendo
assim, o dia de hoje pode se tornar
a oportunidade que você precisava
para mostrar a sua criatividade e
romantismo. Tudo bem que a qua-
rentena pode desafiar o relacio-
namento porque coloca você mais
perto da pessoa que você ama, ain-
da mais se já dividem o mesmo
teto. Mas isso não é motivo para
deixar que o clima esfrie, não é
mesmo? Para deixar o dia mais
leve e romântico em casa você
pode apostar em algumas ações:
como, por exemplo, convidar o
seu amor para assistir um filme
juntos ou maratonar as séries pre-

feridas de vocês. Escolha bem o tí-
tulo que vão curtir e prepare o
ambiente como se fosse uma sala
de cinema. Iluminação indireta,
cobertor, pipoca, chocolate… Tudo
que a experiência pede! 

Outra demonstração de carinho
que vai derreter o coração da pessoa
amada é espalhar bilhetes român-
ticos, fotos e outros agrados pelos
cômodos da casa. Melhor ainda se
os mimos puderem ser encontrados
em diferentes momentos do dia.
Isso pode parecer piegas, mas vai
deixar o seu amor muito feliz. 

Tem coisa melhor do que com-
partilhar uma refeição com o seu
amor? O jantar já é tradição no Dia
dos Namorados, que pode ser pro-
videnciado via delivery ou, então,
com os dois juntos na cozinha caso
gostem de cozinhar. Alguns restau-
rantes estão vendendo kits para na-
morados que incluem até mesmo
talheres, pratos e velas. Para os que
vão passar a noite juntos, capriche
também no café da manhã. Montar
uma bandeja recheada de doces,
salgados e bebidas que seu parceiro
ou parceira gosta é outra ótima pe-
dida. Se quiser fazer diferente, en-
comende de uma floricultura que
ofereça o serviço. Só não se esqueça
de incluir junto uma foto dos dois e
um bilhetinho romântico, claro. A
surpresa estará garantida.

Agora, se o Dia dos Namorados
deste ano vai ser longe do seu par,
com a ajuda da tecnologia é possível

assistir filmes e vídeos juntos. Basta
fazer uso de recursos como aplica-
tivos ou extensões para o seu nave-
gador. O Gaze, por exemplo, oferece
a possibilidade de assistir filmes e
vídeos pela internet e ainda ver a
pessoa que está do outro lado da
tela. Já o Netflix Party, é uma exten-
são da Netflix para o Google Chrome
que permite que se assista Netflix
de modo remoto com alguém espe-
cial e tem até bate-papo. Vale a pena
testar esses serviços.

O Dia dos Namorados está dife-
rente, mas a celebração do amor é a
mesma! Sendo uma data puramente
comercial, ou não, o que importa é
aquecer o coração e deixar aflorar o
sentimento pela pessoa querida. De
perto ou de longe, se faça presente e
mostre como a vida é bem melhor a
dois. Feliz Dia dos Namorados para
todos os apaixonados!
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Dia dos Namorados
está 

16 n Essência

Comemorar o dia
mais romântico do
ano em tempos
pandêmicos pode ser
tão bom quanto antes
da Covid-19diferente

Tem coisa melhor do que

compartilhar uma refeição

com o seu amor? O jantar já é

tradição no Dia dos

Namorados, que pode ser

providenciado via delivery ou,

então, com os dois juntos na

cozinha caso gostem de

cozinhar. Alguns restaurantes

estão vendendo kits para

namorados que incluem até

mesmo talheres, pratos e velas

Faça um jantar especial em casa

Há várias opções de cestas de café da
manhã para o Dia dos Namorados

Assista um filme, ou
série, com o seu par



Estado exportou
US$ 934,69
milhões e
importou US$
335,11 bilhões 
no período

Luan Monteiro

A balança comercial goiana
apresentou superávit de US$
599,57 milhões em maio. O
indicador foi resultado de US$
934,69 milhões em exporta-
ções contra US$ 335,11 mi-
lhões em importações. Os da-
dos foram divulgados pelo Mi-
nistério da Economia.  De ja-
neiro a maio, o montante das
vendas internacionais somou
US$ 3,807 bilhões e as compras
do mesmo porte US$ 2,026 bi-
lhões, o que garante um au-
mento de 15,84% nas expor-
tações e 50,51% nas importa-
ções, comparado com o mes-
mo período do ano passado. 

Do total da balança comer-
cial brasileira do acumulado
do ano, Goiás cooperou com
3,50% das exportações e com
2,49% das importações, colo-
cando o Estado em oitavo lu-
gar nacional no ranking de
vendas internacionais e 11º
no de compras.

O governador Ronaldo
Caiado (DEM) destacou o in-
centivo à instalação de em-
presas e a segurança jurídica
que os empreendedores en-
contram para investir em
Goiás. “Nós temos um Estado
transparente, onde o empre-
sário sabe que é tratado com
todo o respeito. Só temos uma
posição: defender quem quei-
ra investir aqui”, apontou.

As commodities foram os
destaques para alavancar a
balança comercial goiana no
acumulado do ano e do mês,
que tiveram como principais
municípios fornecedores Rio
Verde, Jataí e Luziânia. China
e Espanha foram os países
que mais receberam produtos
fabricados em Goiás.

A balança comercial de
Goiás é mais um indicador
que mostra a reação da eco-
nomia do Estado, conforme
explicou o secretário José Vit-
ti, titular da Secretaria de In-
dústria, Comércio e Serviços
(SIC). Segundo ele, pratica-
mente todos os indicadores
do Estado apontam para um
processo de retomada, espe-
cialmente com a geração de
empregos. Vitti destaca que

a logística de transporte no
Estado favorece na pauta de
exportações, “além de sermos
uma unidade da Federação
com forte produção agrope-
cuária e de minerais”.

Commodities
Ainda de acordo com os

dados do Ministério da Eco-
nomia, a maior variação das
exportações foi do óleo de
soja, que apresentou alta de
146,01%, saltando de US$
38,192 milhões em vendas de
janeiro a maio do ano passado
para US$ 93,958 milhões nos
primeiros cinco meses de
2021. Já no mês, o produto
apresentou alta de 264,57%,
comparado com maio de 2020.

Outra commodity do ramo
agrícola que apresentou alta

de exportações, no acumula-
do do ano, foi o açúcar, com
aumento de 9,5%. Em con-
trapartida, o complexo do mi-
lho teve queda de 11,84%, pu-
xado pelo óleo de milho que
não contou com exportações
de janeiro a maio.

As vendas de carnes tam-
bém cooperaram para a alta
da balança comercial goiana
no acumulado do ano e no
mês. A exportação de carne
suína saltou de US$ 4,557 mi-
lhões no em 2020 para US$
8,079 milhões em 2021, o que
corresponde a uma alta de
77,29%. No mês, a alta tam-
bém é expressiva ao compa-
rar com maio do ano passado,
43,57%. Já as carnes bovina
e de aves também apresen-
taram alta de janeiro a maio,
9,16% e 7,92%, respectiva-
mente. Com isso, o setor tem
alta de 9,38% nas exportações
no acumulado do ano. 

As commodities do ramo
mineral tiveram como prota-
gonistas o ouro, que apresen-
tou alta de 57,38% motivado
pelo aumento de vendas em
US$ 58,205 milhões de janeiro
a maio; e o sulfeto de cobre,
com alta de 25,65%. No mês,
o ouro apresentou alta de
61,24% e o sulfeto de cobre,
159,31%, com salto das vendas
de US$ 19,425 milhões em
maio 2020 para US$ 50,371
milhões no mês passado.

Já as importações foram
alavancadas no acumulado
do ano pelos combustíveis
minerais, óleos minerais e

produto da sua destilação (+
2.524,35%); gorduras e óleos
animais e vegetais (+226,59%)
e borracha e suas obras
(+105,07%).

Apesar da predominância
desses setores no acumulado
do ano, em maio os setores
que alavancaram as compras
internacionais foram o de sal,
enxofre, terras e pedras, gesso,
cal e cimento, com alta de
236,69%, seguido de móveis,
mobiliário médico-cirúrgico,
colchões, almofadas e seme-
lhantes (+221,74%) e do setor
de produtos diversos das in-
dústrias químicas (+212,98%),
comparado com maio de 2020.

Produção
Com previsão de produção

de quase 1,2 milhão de tone-
ladas de sorgo e de 42 mil to-
neladas de girassol, Goiás deve
se firmar como o maior pro-
dutor nacional das duas cul-
turas na safra 2020/2021.

De acordo com a Conab, a
estimativa é de crescimento
de 7,3% na produção de sorgo
na atual safra, no Estado, em
comparação com a safra
2019/2020, e de aumento de
27,7% na produção de girassol,
em relação à safra 2019/2020.
A área plantada de sorgo e gi-
rassol deverá ser de 377,9 mil
hectares e de 20 mil hectares,
respectivamente. Com isso, a
produtividade deve girar em
torno de 3,1 toneladas por
hectare no sorgo e de 2,1 to-
neladas por hectare no giras-
sol. (Especial para O Hoje)
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Negócios

Estado cooperou
com 3,50% das
exportações, o
colocando em 8º
lugar no ranking
nacional

Balança comercial de Goiás
tem superávit de US$ 599,57








