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Tempo em Goiânia
Sol e aumento de nuvens de

manhã. Pancadas de chuva à

tarde e à noite.

s   30º C  
t  17º C
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Bolsonaro se
aproxima do
Patriota
Senador e filho do presidente, Flá-
vio Bolsonaro (filiado recente-
mente à sigla), ressaltou que Bol-
sonaro deseja um partido livre de
"preocupações partidárias. Le-
genda segue dividida quanto a fi-
liação de Bolsonaro. Política 6

�
Leia nas CoLunas

Xadrez:Disputa no Patriota in-
viabiliza candidatura de Jâ-
nio Darrot.
Política 2

Jurídica: Senado debate liber-
dade de imprensa e direito de
resposta nas eleições.
Cidades 10

Esplanada: Bolsonaro já esboçou
para aliados o perfil de um vice
para sua chapa presidencial.
Política 6

economia solidária, justa 
e sustentável

Rosalvi Monteagudo

Opinião 3

Estado registrou
média de 6,5 
mil incêndios 
Dados do Corpo de Bombeiros
dão conta que de 2011 a 2020 os
batalhões atenderam em média 6,5
mil ocorrências de combate a in-
cêndio por ano, sendo que no ano
de 2020 a Corporação atuou dire-
tamente em 10.311 ocorrências
desta natureza. Cidades 10

CPI da Covid será
assistida pela
Polícia Federal
A CPI da Covid no Senado deve
ter o acompanhamento da Polícia
Federal para analisar em tempo
real os dados coletados a partir da
quebra de sigilo de membros do
chamado ‘gabinete paralelo’, res-
ponsável por orientar Bolsonaro
na pandemia. Política 2

Para atingir meta em
setembro, Goiás terá
que dobrar vacinação
Com uma média de 290 mil vacinas aplicadas por
mês, Goiás terá que aplicar o dobro de doses para
conseguir vacinar toda a população até 18 anos
em setembro. Desde janeiro, quando teve início
a vacinação contra a Covid-19 no Estado, Goiás
vacinou 1,7 milhões de habitantes com a pri-
meira dose dos imunizantes e outros. Para atin-

gir a meta de vacinar toda a população com mais
de 18 anos, conforme anunciado pelo governa-
dor Ronaldo Caiado (DEM), a Saúde estadual de-
penderá de um cronograma estável do Ministé-
rio da Saúde. Segundo o censo do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística (IBGE), há pelo
menos 3,8 milhões de goianos nesse grupo. Cidades 11

Apenas 6% do lixo que é recolhido é reciclado, de acordo com informações
da Comurg. Maior parte dos resíduos são descartados de forma irregular.
Cidades 9

Jota Eurípedes

Rosiron Rodrigues / Goiás EC

Reciclagem de lixo em Goiânia 
é quatro vezes inferior ao ideal

Goiás busca se reabilitar diante do CRB O confronto desta terça-feira traz dois times invictos na
competição e em bons momentos; o time esmeraldino conta com o fator casa para voltar ao G-4, enquanto os alagoanos buscam a quarta
vitória seguida na temporada e terceira na competição. A partida acontece na Serrinha, às 21h30, horário de Brasília. Esportes 8



Menos de 4 dias após o deputado estadual Paulo Cézar
Martins registrar sua chapa para participar da eleição da
presidência do Diretório Estadual do MDB, prevista para
o próximo dia 18, a a Executiva estadual da legenda in-
deferiu a candidatura. Em resposta nas redes sociais, o par-
lamentar, que atualmente é o vice-presidente do partido
em Goiás, divulgou um vídeo dizendo que tem sido “víti-
ma da tentativa de um golpe” por parte do atual presidente,
o ex-deputado Daniel Vilela.

“Estou lutando para que o MDB tenha candidato pró-
prio ao governo do Estado e se fortaleça novamente. Mas
ontem [domingo, 13], a executiva da qual faço parte se reu-
niu na calada na noite, sem me informar, para indeferir
a nossa chapa. É claro que já estamos cuidando disso ju-
dicialmente”, afirmou.

Isso tem acontecido, pois o MDB, em Goiás, tem mos-
trado uma rachadura, e os dois – Daniel e Paulo – têm apre-
sentado pensamentos diferentes sobre a condução do par-
tido, por exemplo, o desembarque de membros do parti-
do da administração municipal em Goiânia.

A chapa foi registrada com o nome “Candidatura Pró-
pria ao Governo”, quando Paulo Cézar Martins esteve acom-
panhado de apoiadores na última quinta-feira (10), na sede
do MDB Estadual, situada no Setor Aeroporto, em Goiânia.
A alegação da Executiva, porém, é de que o deputado não
cumpriu a regra do estatuto (artigo 82) que estabelece que
5% da chapa deve ser de convencionais. Das oito assina-
turas necessárias, o parlamentar apresentou 4. (Carlos
Nathan Sampaio, especial para O Hoje)
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MDB de Goiás
indefere
candidatura 
de deputado

Dayrel Godinho*

O presidente da Comis-
são Parlamentar de Inquéri-
to, Omar Aziz encaminhou
um ofício ao diretor-geral da
PF, Paulo Maiurino, e ao se-
cretário especial da Receita,
José Tostes Neto, para pedir,
“com urgência”, a cessão de
três policiais federais e dois
auditores para auxiliar a CPI
da Covid nas suas investiga-
ções. A informação foi obtida
pela revista Crusoé. No caso
da PF, o presidente da CPI fri-
sou que os policiais indica-
dos devem ter acesso aos sis-
temas e experiência em aná-
lises de sigilo”. O ofício en-
viado à Receita diz que os au-
ditores precisam atuar “em
tempo integral”.

O retorno das sessões da
Comissão Parlamentar de In-
quérito (CPI) da Pandemia de
Covid-19 está marcado para
essa terça-feira (15), no Sena-
do Federal. Os senadores re-
ceberão o depoimento do ex-
secretário de Saúde do estado
do Amazonas Marcellus Cam-
pelo, que pediu exoneração do
cargo após se tornar alvo da
Polícia Federal (PF).  

O secretário é o primeiro
representante estadual con-
vocado pela Comissão. Ele
vai prestar esclarecimentos
sobre a saúde pública do es-
tado do Amazonas, que en-
trou em colapso no estado no
início de 2021, com falta de
leitos e de oxigênio medicinal
nos hospitais que recebiam
pacientes com covid-19. A
Polícia Federal também apu-
ra desvio de dinheiro do com-
bate à pandemia, a partir de
suposta organização crimi-
nosa no estado. 

Os requerimentos que pe-
diram a convocação de Mar-
cellus Campelo foram apre-
sentados pelos senadores Mar-
cos Rogério (DEM-RO) e Ales-
sandro Vieira (Cidadania-SE).
Marcos Rogério disse que o ex-
secretário terá de “esclarecer os
fatos no tocante ao colapso da
saúde no estado do Amazonas
no começo do ano”, ao enfren-
tamento da pandemia pelo go-
verno federal e à fiscalização da
aplicação de recursos federais
por estados e municípios no
combate à pandemia. 

Para Alessandro Vieira,
o depoente terá que escla-
recer “todas as circunstân-

cias relativas ao colapso da
saúde na capital amazonen-
se no início do ano, espe-
cialmente com relação à fal-
ta de oxigênio e à atuação
dos gestores públicos para a
resolução da crise”.  

Hospital de campanha
A Polícia Federal investi-

ga também se o governo do
estado do Amazonas favo-
rece empresários locais na
construção de um hospital
de campanha em Manaus.
Os agentes fizeram buscas
na casa do governador Wil-
son Lima, na sede do gover-
no, na Secretaria de Saúde e
na residência do então se-
cretário Marcellus Campe-
lo, que chegou a ser preso.
Em junho do ano passado, o

governador amazonense já
tinha sido alvo de uma ope-
ração por suspeita de fraude
na compra de respiradores.  

A CPI da Pandemia já apro-
vou a quebra de sigilos tele-
fônico e telemático de Mar-
cellus Campelo. O governa-
dor do Amazonas conseguiu
escapar de depor à comissão
em virtude de decisão do Su-
premo Tribunal Federal (STF),
da qual a CPI vai recorrer. 

O presidente da CPI da
Pandemia é o senador Omar
Aziz (PSD-AM), tendo Randol-
fe Rodrigues (Rede-AP) a vice-
presidência. Renan Calheiros
(MDB-AL) é o relator. No total,
são 11 senadores titulares e 7
suplentes.  (*com informa-
ções da Agência Senado em
Especial para O Hoje)

O ex-secretário de Saúde do Amazonas
Marcellus Campelo foi convocado para
prestar esclarecimentos sobre colapso
do oxigênio no estado

Presidente da CPI,
Omar Aziz,
solicitou o
acompanhamento
de três policiais
federais que
devem auxiliar
nos trabalhos em
tempo real

Disputa no Patriota inviabiliza
candidatura de Jânio Darrot 

Recém-saído do PSDB, descontente com a cú-
pula do partido, o ex-prefeito de Trindade, Jânio
Darrot, enfrenta turbulências na tentativa de via-
bilizar sua candidatura ao governo de Goiás, em
2022. Tudo por conta da acirrada disputa no Pa-
triota, por conta da eventual filiação do presidente
Jair Bolsonaro. E quem está
no meio do furacão é justa-
mente o presidente da si-
gla em Goiás, Jorcelino
Braga, que é signatário
de mais um questiona-
mento na Justiça da con-
venção nacional realiza-
da ontem.
Com isso,
se hou-
ver dis-
solução
do diretório no
Estado, abre es-
paço para uma
eventual candi-
datura do deputado
federal Major Vitor
Hugo, com o
apoio do clã
Bolsonaro. 

Recado 
Em recado direto aos dissidentes do Patriota, o se-

nador Flávio Bolsonaro, recém-filiado ao partido, diz que
esse grupo não está entendendo qual o tamanho do jogo
que se quer jogar. 

Cobrança  
Servidor de carreira da Saneago, o deputado Rubens

Marques (Pros) foi questionado por colegas da empre-
sa, sobre como se posicionava a respeito do projeto do
Governo que abre a companhia para o mercado priva-
do. Não obtiveram resposta. 

Longo prazo 
Projeto que está na pauta de hoje, na Alego, prevê o

pagamento do IPVA em 12 parcelas. Se aprovado, vai à
sanção do governador Ronaldo Caiado. 

Na Justiça 
O deputado e vice-presidente do

MDB, Paulo Cezar Martins, vai à
Justiça contra a decisão do diretó-
rio, de vetar a chapa que ele apre-
sentou para disputar a presidência.
Diz que foi vítima de golpe por par-
te de Daniel Vilela, que disputará a
reeleição. 

Aposta  
Paulo Cezar, que defende can-

didatura própria ao governo de
Goiás, aposta que estará autori-
zado pela Justiça para disputar o
comando no MDB, no dia 18,
sexta-feira. 

Chapa única 
É grande o esforço de governis-
tas para um acordo entre os

prefeitos Wilson Tavares
(DEM), de Gameleira, e Carlão
da Fox, ex-PSDB rumo ao De-
mocratas, de Goianira, para

um consenso para a presidência
da Associação Goiana dos Municí-
pios. Os dois estão reticentes. 

Contra assédio 
Os Tribunais de Contas têm até

o dia 25 de julho para responder
pesquisa do Instituto Rui Barbosa
sobre assédio moral e sexual,
para promover a discussão so-
bre o tema, ainda pouco aborda-
do nesses órgãos. 

2 A Câmara de Goiânia vota
hoje projeto que cria o programa
de recuperação de créditos, o
chamado Refis. 

2 O presidente da Fieg, Sandro
Mabel, já articula o nome que irá
substituí-lo na entidade, para
disputar mandato em 2022. 

CURTAS
t

Venceslau Pimentel | xadrez@ohoje.com.br

Xadrez

CPI da Covid será assistida por
policiais federais e auditores

Paulo Cezar Martins disputaria presidência do MDB
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Economia solidária, 
justa e sustentável

Austréia Magalhães Candido

Em março de 2020, com a decretação do es-
tado de calamidade pública em razão da pande-
mia ocasionada pelo Covid-19, toda a sociedade
precisou se adaptar a uma série de protocolos
com o intuito de minimizar os efeitos desse gra-
ve problema sanitário. 

Neste contexto, o Poder Judiciário também foi
impactado, sobretudo pelas medidas de isola-
mento determinadas pelas autoridades gover-
namentais que ensejaram, por exemplo, a ado-
ção em larga escala do “teletrabalho”. 

Se por um lado a pandemia promoveu o iso-
lamento, por outro, os efeitos econômicos nega-
tivos dele decorrentes foram causa de aumento
dos conflitos judicializados.  

Questões de Direito do Consumidor relacio-
nadas a compras realizadas pela internet, pedi-
dos de revisão de contratos de locação, manda-
dos de segurança pleiteando o direito de manter
as atividades comerciais em funcionamento,
querelas com planos de saúde que deveriam co-
brir os procedimentos relacionados ao COVID-
19, pedidos de internação em leitos de UTI con-
tra a Administração Pública, conflitos de vizi-
nhança e condominiais intensificados pela per-
manência dos moradores em suas residências,
solicitações de prisão domiciliar via habeas
corpus, denúncias de violência doméstica e con-
flitos de direito de família relacionados à guar-
da e à dissolução do vínculo matrimonial são
apenas alguns exemplos de demandas que se in-
tensificaram durante todo esse período.   

Por essa razão, as atividades judiciais não po-
deriam ser paralisadas, o que resultou no adian-
tamento abrupto de um processo que já vinha
sendo regulamentado pelo Judiciário, isto é, do
“teletrabalho”.   

E com isso, passamos a acompanhar cada vez
mais audiências e sessões de julgamento por vi-
deoconferência ou mesmo a implantação de “bal-
cões virtuais” de atendimento aos advogados.  

A implantação em larga escala dessas inova-
ções tecnológicas facilitou, por exemplo, a parti-
cipação de advogados que residem em cidades di-
versas do juízo em que atuam nesses atos pro-
cessuais. No entanto, também trouxe a preocu-
pação da garantia da lisura e da segurança do pro-
cedimento em situações como a de inquirição de
testemunhas, que não podem ser auxiliadas e ins-
truídas durante seus depoimentos, bem como não
supre a necessidade, v.g., de realização de perícias
presenciais e não é considerada a melhor forma
de se realizar uma audiência de custódia.   

Nesse cenário de
aumento de conflitos e
de eventuais dificul-
dades de inserção tec-
nológica, os métodos
de autocomposição,
sempre que possível,
deveriam ser priori-
zados, seja pela sua
rapidez, seja pela pos-
sibilidade de a solu-
ção ser mais adequada
às partes interessadas.

Rosalvi Monteagudo

Todos nós precisamos ter uma economia
mais justa, humana, menos desigual, solidária e
com emprego. Como organizar um mundo com
justiça e menos desigual? Isto passa pela econo-
mia que tem poder de prover melhor situação,
motivo pelo qual devemos ter uma economia vol-
tada para o social. A moderna economia precisa
ser organizada com a inclusão social e com todos
os envolvidos com o socioeconômico, o neocoo-
perativismo pode ser um dos meio, pela aplica-
ção de seus princípios.

O neoliberalismo, pensamento único no mun-
do que é concentrador de renda e de poder é ex-
cludente, motivo pelo qual é indispensável criar
um novo contexto socioeconômico, solidário e em
cooperação que sirva de base para proposta do
neocooperativismo num momento em que o mer-
cado, está fora de controle, especulação financei-
ra, injustiça econômica e pobreza. É indispensável
numa situação de emergência rever
o cooperativismo e incluí-lo no cur-
rículo escolar, e a doutrina da coo-
peração participe da nossa cultura
que tem um único pensamento do-
minante, o neoliberalismo. 

É preciso rever o modelo econô-
mico vigente neste século, pois na
pandemia houve um aumento sig-
nificativo de desigualdade social e
construir princípios para gerar mu-
danças para um desenvolvimento
socioeconômico que inclua a coope-
ração, solidariedade, participação,
sustentabilidade, comércio justo. 

Nesta época de pandemia, precisa
acabar a resistência a uma moderna economia que
os povos precisam e dar destaque ao seguinte:- ne-
cessidade de reduzir a pobreza para uma distri-
buição justa, acesso aos serviços básicos como saú-
de, saneamento e educação e assumir um projeto
de transição, senão teremos consequências so-
cioeconômicas que redundam em desastres, uma
vez que convivemos com pobreza, falta de emprego,
de trabalho, fome, precarização da mão de obra. 

Precisa de um sistema econômico com justi-
ça para inclusão social em que se destaque a ne-
cessidade de uma organização econômica, social
e política. Em momentos de crise o cooperati-
vismo se fortalece de forma concreta e prática,
pois organiza o social para um melhor aprovei-
tamento econômico e justo. 

O Estado passa a precisar do cooperativismo
para gerar sua autonomia econômica e orga-
nizar o social, uma vez que passa por crise de-
vido a pandemia. Atualmente, alerta para a ne-
cessidade de um novo mercado para resolver o
descontrole do social. Isto reforça a necessida-
de de mudanças, pois o cooperativismo, ao or-
ganizar o social estabelece as bases do econô-

mico dos cooperadores/donos. 
O cooperativismo no Brasil em 1988 na cons-

tituição conseguiu a autonomia na organização
cooperativa, motivo pelo qual passou a ser pre-
ciso revê-lo. O cooperativismo antagônico ao neo-
liberalismo apareceu em num ambiente de “Re-
volução Industrial”, e, com uma postura em
que anula a precedente, reagiu ao capitalismo in-
dividualista, egoísta. O lema de liberdade, fra-
ternidade e igualdade imperava e os tecelões de
Rochdale, respeitando a liberdade individual,
conduziram à adesão livre, à fraternidade social
e à igualdade econômica, organizando-as para de-
terminar a disposição necessária para imple-
mentar pela cooperação, o socioeconômico.

Nesse contexto é indispensável combater o
pensamento único do neoliberalismo e trans-
formá-lo numa economia solidária. Nesta situa-
ção transformar o sistema político e o econômi-
co numa sustentabilidade para a humanidade e
o planeta, numa cooperação mútua como propõe

a doutrina econômica da coopera-
ção que sugere que se organize
com autonomia financeira pelo pró-
prio capital do cooperador/dono e
estabelece as base da autogestão.

A doutrina da cooperação deve
se fortalecer e assumir sua mo-
derna condição, adaptando-se a
esta nova época, tornando-se uma
doutrina que, pela universalidade
de seus princípios, mais uma vez
seja útil, e que, munindo-se de
meios de defesa, retorne como
economia concorrencial, reorga-
nizando o social para cumprir
com seu maior dever, gerar tra-

balhos. O forte papel de saber resistir às ad-
versidades sociais através da organização do
econômico reforça a posição de que a organi-
zação social não sobrevive sem o econômico.

A gravidade da crise atual, consequência da co-
vid 19, que começa com o país que já tinha tido o
PIB abaixo das expectativas, cria a necessidade de
uma profunda ruptura do sistema vigente para
combater com o mercado desregulado, especula-
ção financeira que tem como resultado a injusti-
ça social e a pobreza, motivo pelo qual se impõe
a necessidade de mudar e rever o cooperativismo
para implementar um neocooperativismo pela
doutrina econômica
da cooperação e cons-
tituir uma nova eco-
nomia e política para
a economia solidá-
ria.  Isto torna ur-
gente mudar a orga-
nização numa nova
economia e criar um
mundo sustentável,
justo e solidário.

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO

Rosalvi Monteagudo é
economista

Austréia Magalhães Can-
dido, Professora da Gra-
duação da FADISP e Dou-
tora em D. Civil pela USP

Ônibus lotados
Os terminais e os próprios ônibus continuam

lotados e a Companhia Metropolitana de Trans-
porte Coletivo (CMTC) não tem uma ação de ime-
diato para resolver este problema. O ideal seria que
novas frotas de veículos fossem adicionadas,
principalmente àquelas que possuem maior de-
manda, como é o caso dos ônibus que passam pela
Região Noroeste da Capital. Muitos de nós preci-
samos ir trabalhar nos dias úteis, mas temos que
ficar mais de duas horas nos pontos de ônibus es-
perando. A população está sendo a mais prejudi-
cada, uma vez que não pode ter passageiros em pé.
Além disso, todos estão mais expostos ao Coro-
navírus. Os patrões não querem saber e após o es-
calonamento de horário não houve uma mudan-
ça significativa e nem vai ter se não houver mais
ônibus circulando. 

Gleice Anacleto
Goiânia

Solidariedade 
Muito bacana o projeto social Nunca Desista

dos Seus Sonhos, que ajuda famílias carentes em
Goiânia, principalmente neste momento de pan-
demia em que vivemos. Iniciativas como esta mos-
tram que o ser humano ainda está engajado em
ajudar o próximo e aqueles que precisam de uma
atenção especial. Também serve para mostrar que
o poder público não tem conseguido ajudar todas
as famílias que passam por necessidades e isso
precisa ser revisto para novas medidas.  De qual-
quer forma, o projeto tem incentivado crianças a
lerem. A leitura nos transforma e promove um co-
nhecimento enorme. 

Diana Nunes da Costa
Goiânia

{
Sobre nossas
dívidas, pagamos
o que nós
podemos e temos
a convicção de
que não podemos
gastar mais do
que Goiás tem 
O governador Ronaldo Caiado res-
saltou, nesta segunda-feira (14/06),
que a adesão do Estado de Goiás ao
Regime de Recuperação Fiscal (RRF),
para o refinanciamento de débitos
com a Secretaria do Tesouro Nacio-
nal (STN), do Ministério da Econo-
mia, não implicará em corte de
progressões ou a não realização de
concursos públicos no futuro.

Reflexos da pandemia do
Covid-19 nos conflitos judiciais

@jornalohoje
“inacreditável que esse cara ainda não foi
preso depois de cometer esse monte de cri-
mes”, comentou o internauta sobre a busca
do serial killer lázaro Barbosa que matou
cinco pessoas no entorno de Brasília.

Augusto Diniz

@ohoje
“Quando é para matar inocente a polícia
acha qualquer um. na hora de prender um
bandido não consegue nem com 200 poli-
ciais na ação”, comentou o internauta
sobre o assunto acima.

Pedro Feliz

@jornalohoje
a anvisa autorizou nesta segunda-feira a
prorrogação da data de validade da vacina
Janssen. um lote com 3 milhões de doses do
imunizante, que estava perto do vencimento,
está previsto para chegar em junho ao Brasil. 
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É preciso
rever o
modelo

econômico
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Depois de sofrer baixa de 1,61% em mar-
ço, na comparação com o mês imediatamente
anterior, na série de dados dessazonalizados,
o Índice de Atividade Econômica do Banco
Central (IBC-Br) apontou variação de 0,44%
em abril e acumulou perda de 1,17% em re-
lação aos níveis registrados em fevereiro des-
te ano. Neste caso, o indicador expurga efei-
tos causados por fatores que ocorrem sem-
pre nos mesmos períodos a cada ano e que,
eventualmente, poderiam distorcer a com-
paração mês a mês, para mais ou para me-
nos. O indicador desenvolvido pelo BC pre-
tende “antecipar” o desempenho do Produ-
to Interno Bruto (PIB), servindo como uma
prévia de como tem se saído a atividade eco-
nômica em todo o País.

O comportamento da economia tem
sido errático até aqui e os dados não per-
mitem antecipar uma reação de fato. Em
grande parte, os dados surgem aparente-
mente mais positivos apenas na compara-
ção com uma fase de depressão intensa da
atividade econômica causada pelas medidas
de restrição ao funcionamento dos negócios
e à circulação de pessoas adotadas para en-
frentar o que se convencionou chamar de
“primeira onda” da pandemia, em março e
abril do ano passado.

Os números do IBC-Br, anota relatório do
Banco Fator, vieram mais baixos do que se es-
perava, com variação modesta na saída de
março para abril e elevação de 15,92% fren-
te a abril do ano passado, quando o indica-
dor havia desabado 9,5% na comparação com
o mês imediatamente anterior, acumulando
retrocesso de 13,6% em dois meses. Ainda na

série dessazonalizada, o IBC-Br de abril des-
te ano ficou apenas 0,2% mais elevado do
quem em fevereiro de 2020.

Além de a comparação com o mesmo
mês do ano passado tomar como ponto de
partida uma base bastante deprimida, o
banco sustenta ainda que essa “variação
mensal é bastante discutível”. Isso porque,
de acordo com o banco, que reflete a opi-
nião de economistas de diversas correntes,
há a “a percepção de que os efeitos sazonais
das séries de atividade econômica foram
fortemente alterados com a pandemia e a
interrupção da produção”, com paralisação
de cadeias inteiras e problemas no supri-
mento de insumos e matérias primas. “O si-
nal dado pelos resultados é de recuperação
forte no segundo trimestre na comparação
interanual e mais lenta na margem”, acres-
centa o Fator. Novamente, essa “recupera-
ção forte” está relacionada diretamente
ao afundamento da economia entre março
e maio do ano passado.

Reação desigual
Na visão do Instituto de Estudos para o

Desenvolvimento Industrial (Iedi), o mês te-
ria trazido ventos melhores “se a indústria
estivesse em rota ascendente”. A dificulda-
de notória do setor industrial para sair da
crise, que na verdade vem desde o final da
primeira metade da década passada, de-
termina uma “reação heterogênea”, na vi-
são do instituto, e muito desigual da ativi-
dade, o que, de certa forma, tem funciona-
do como um obstáculo às pretensões de uma
recuperação no curto prazo.

2 “A heterogeneidade tam-
bém tem contribuído para
bloquear o dinamismo da
indústria. A maior parte dos
seus ramos (70%) e parques
regionais (60%) acompa-
nhados pelo IBGE ficaram
no vermelho”, avalia o Iedi.
2 O instituto relembra que,
entre os quatro grandes se-
tores da indústria, houve
perdas em abril para as in-
dústrias de bens interme-
diários (-0,8%) e de bens de
consumo semi e não durá-
veis (-0,9%), na comparação
com março, atingindo o se-
tor de produtos alimentí-
cios. Os bens de capital e de
consumo duráveis, por sua
vez, avançaram 2,9% e 1,6%.
2 “Regionalmente, o pa-
drão de abril de 2021 seguiu
o mesmo apresentado em
meses anteriores: enfraque-
cimento dos parques indus-
triais do Sul e de São Paulo,
que vinham liderando a re-
cuperação, e declínio no Nor-
deste”, prossegue o Iedi.
Numa diferença em relação
ao ciclo mais recente, aque-
las regiões pisou no freio
com maior intensidade. “A
indústria paulista, que tem
alternado altas e baixas, re-
gistrou queda de 3,3%, e a da
região Nordeste como um

todo, no vermelho desde de-
zembro 2020, recuou 7,8%”,
constata.
2 O Iedi atribui a melho-
ra nas expectativas do mer-
cado, por alguns conside-
rada excessiva, especial-
mente a alterações nas me-
didas adotadas pelos go-
vernos para enfrentar a
pandemia. “Olockdown
(uma classificação que não
parece refletir a realidade,
de qualquer forma) desta
segunda onda foi menos
efetivo do que se esperava”,
sugere o instituto.Como fa-
tor adicional, acrescenta,
“bem ou mal, existe um pro-
cesso de vacinação em cur-
so e (...) conta-se com pro-
tocolos de segurança sani-
tária já estabelecidos”.
2 Os primeiros indicado-
res de maio sugerem mais
desigualdade no caminho,
como apontam os dados da
Associação Brasileira de
Embalagens em Papel (Em-
papel). O Índice Brasileiro
de Papelão Ondulado
(IBPO), que mede a expedi-
ção de embalagens pelo se-
tor que abastece todos os se-
tores da economia, atingiu
o terceiro mês consecutivo
de baixa, embora tenha se
mantido acima dos níveis

registrados em igual perío-
do do ano passado.
2 Na análise do Banco
Fator, “depois de mudar
de patamar com novos há-
bitos de distribuição e con-
sumo, a produção de papel
ondulado parece ter se es-
tabilizado com variação
em torno do mesmo nível.
A surpresa foi a leve que-
da em maio, mês de aber-
tura forte da economia”.
Entre fevereiro e maio, o
indicador baixou algo em
torno de 4,2%.
2 O licenciamento de veí-
culos experimentou um sal-
to de 203,4% entre maio de
2020 e o mesmo mês deste
ano, com 188,678 mil uni-
dades vendidas agora, dian-
te de apenas 62,190 mil em
maio de 2020, quando havia
sofrido um tombo de 74,7%
na comparação com igual
período de 2019.
2 Mas, se desconsidera-
dos os resultados do ano
passado, em maio deste ano
a indústria registrou seu
pior resultado para o mes-
mo mês em cinco anos.
Para comparar, o número
de veículos licenciados em
maio de 2019 havia sido
30,0% mais elevado do que
no mesmo mês deste ano.

Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

“Prévia” do PIB, indicador do BC
registra variação inferior à esperada

O Indicador Ipea de Inflação por Faixa de Renda
voltou a ter, em maio, elevação em todas as classes
de renda pesquisadas, mesmo com a desaceleração
registrada em abril. As mais atingidas foram as fa-
mílias de renda muito baixa, com renda domiciliar
abaixo de R$ 1.650,50.

Para esta faixa, a inflação ficou em 0,92% em maio.
Para as famílias de renda mais alta - entre R$ 8.254,83
e R$ 16.509,66 - o percentual não passou de 0,49% no
mesmo período. Os dados foram divulgados pelo Insti-
tuto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).

A habitação e os transportes foram os grupos que
mais contribuíram para o avanço da inflação. Os prin-
cipais focos de pressão inflacionária da habitação foram
os reajustes de energia elétrica (5,4%), da tarifa de água
e esgoto (1,6%), do gás de botijão (1,2%) e do gás enca-
nado (4,6%). Nos transportes, os aumentos da gasolina
(2,9%), do etanol (12,9%) e do gás veicular (23,8%) in-
fluenciaram o resultado.

A queda de 28,3% no preço das passagens aéreas re-
duziu o impacto dos reajustes dos combustíveis para
as famílias de renda mais elevada da população. O gru-
po saúde e cuidados pessoais, com alta de 0,11% em
maio, e de 0,10% nas de renda mais baixa, também con-
tribuiu para a alta da inflação. Dentro do grupo de saú-
de e cuidados pessoais, enquanto as famílias com ren-
da mais baixa enfrentaram alta de 1,3% nos medica-
mentos, os mais ricos tiveram reajuste de 0,67% nos
planos de saúde.

Maria Andréia Lameiras, autora do estudo e pes-
quisadora do Grupo de Conjuntura do Ipea, disse que o
resultado de maio veio maior, como já era esperado, por
conta do reajuste da energia elétrica que pesa muito para
as famílias de renda mais baixa.

Além disso, ainda houve alta nas taxas de água e es-
goto, no gás encanado e botijão. “A gente já sabia que isso
ia pesar mais para as famílias de renda mais baixa. Fora
isso, houve um pouco do aumento de medicamentos que
bateu de novo em maio. Isso fez com que a inflação dos
mais pobres ficasse bem mais alta do que a dos mais ri-
cos”, explicou em entrevista à Agência Brasil.

Interanual
De acordo com o indicador, na comparação interanual,

todas as classes de renda foram atingidas por forte ace-
leração inflacionária. Segundo o Ipea, em maio de 2020,
a pandemia impactou um grupo de bens e serviços ge-
rando quedas de preços significativas, como a deflação
na energia (-0,58%), combustíveis (-4,6%) e medicamen-
tos (-1,2%), além dos recuos de 3,2% dos móveis, 0,58% do
vestuário e 0,37% dos serviços de recreação.

No acumulado de janeiro a maio de 2021, tanto o
segmento de renda mais baixa como o de renda mais
alta, ambos registraram inflação de 3%. As maiores ta-
xas nos primeiros cinco meses do ano, no entanto, fo-
ram notadas nas classes de renda média (3,5%) e ren-
da média baixa (3,4%).

Já no acumulado em 12 meses, a inflação das fa-
mílias de renda muito baixa ficou em 8,9% e segue
maior que a taxa inflacionária dos mais ricos (6,3%),
ainda sob efeito das altas de 15,4% dos alimentos no
domicílio e de 11,6% da energia elétrica. O reajuste
de 47,5% dos combustíveis nos últimos 12 meses,
para as famílias com melhor poder aquisitivo, explica
parte do aumento.

“Embora no ano a inflação entre ricos e pobres este-
ja muito parecida em 3%, quando a gente olha em 12 me-
ses, a inflação dos mais pobres dá uma acelerada porque
saiu da conta maio do ano passado, que foi muito baixa,
e entrou agora maio de 2021 que foi muito alta. Então, em
12 meses a inflação das famílias de renda mais baixa aca-
bou dando um salto e bate em quase 9%, enquanto a do
outro segmento está girando em torno de 6%”, afirmou
Maria Andréia. (ABr)

Para esta faixa, a inflação ficou em 0,92% em maio

Atividade econômica 
cresce 0,44% em abril, diz BC
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Famílias de
renda mais
baixa sofrem
maior impacto
da inflação

A economia brasileira re-
gistrou crescimento em abril.
O Índice de Atividade Econô-
mica do Banco Central (IBC-Br)
dessazonalizado (ajustado
para o período) apresentou
alta de 0,44%, em abril, em re-
lação a março deste ano, se-
gundo dados divulgados hoje
(14) pelo Banco Central (BC).

Esse resultado veio depois
da queda de 1,61% registrada
em março comparado a fe-
vereiro, de acordo com os

dados revisados. Na compa-
ração com abril de 2020, o
crescimento chegou a 15,92%
(sem ajuste para o período, já
que a comparação é entre
meses iguais).

Indicadores
Em 12 meses encerrados

em abril, o indicador teve re-
tração de 1,2%. No ano, o IBC-
Br apresentou alta de 4,77%.

O IBC-Br é uma forma de
avaliar a evolução da ativida-

de econômica brasileira e aju-
da o BC a tomar suas decisões
sobre a taxa básica de juros, a
Selic. O índice incorpora in-
formações sobre o nível de
atividade dos três setores da
economia: indústria, comércio
e serviços e agropecuária,
além do volume de impostos.

Mas o indicador oficial é o
Produto Interno Bruto (PIB),
calculado pelo Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE). (ABr)
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Dayrel Godinho 

Com aproximadamente 40
mil filiados, a eleição para
presidente da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil Seção de
Goiás (OAB-GO) movimenta
os cinco principais postulan-
tes que buscam o apoio de ad-
vogados renomados e demais
postulantes que concorreram
nas últimas eleições.

O presidente da Escola Su-
perior de Advogados da OAB-
GO, o conselheiro Federal Ra-
fael Lara, já conta com o apoio
do principal cabo eleitoral
destas eleições, que é atual
presidente da OAB-GO, Lúcio
Flávio, e também recebeu o
apoio do terceiro e último co-
locado nas últimas eleições
para a Seção de Goiás, Ale-
xandre Caiado, que declarou
apoio a Lara pouco tempo
antes do anúncio da pré-can-
didatura do Movimento Com-
promisso com a Advocacia,
lançado por Lara ontem (14).  

Além de Lúcio Flávio e
Caiado, o pré-candidato é
apoiado pelo grupo da situa-
ção e recebeu o apoio de ou-
tros três postulantes que pre-
tendiam concorrer à presi-
dência pelo atual grupo, são
eles o atual vice-presidente,
Thales Jayme e o secretário-
geral, Jacó Coelho. Eles aca-
taram a indicação do presi-
dente e líder da chapa Pra
Frente OAB (eleita em 2018) e
que está há cinco anos e seis
meses na direção da seção
de Goiás.  

O grupo, porém, sofreu
duas rachas dentro da situa-
ção. São eles a conselheira
federal da OAB-GO e autora
do projeto Paridade Já Valen-
tina Jungmann e o atual pre-
sidente da Caixa de Assistên-

cia dos Advogados de Goiás,
Rodolfo Otávio, que decidi-
ram se candidatar contra Ra-
fael Lara, ainda que estejam
considerados como “candi-
datos de oposição” pelo pre-
sidente da OAB-GO.  

Apesar da movimentação,
Rodolfo Otávio considera a
sua candidatura como uma
movimentação que tem o in-
tuito de agregar e que ele faz
parte da atual gestão, pela
qual foi eleito, mas que o pró-
ximo mandato, de 2022 a
2025, será outro.  

Apoio 
O anúncio do apoio de

Alexandre Caiado e do seu
grupo aconteceu durante
uma reunião matutina no co-
mitê da pré-campanha de Ra-
fael Lara em uma chácara si-
tuada na Rua 115. Na ocasião,
Caiado, que é o presidente
reeleito do Sindicato dos Ad-
vogados de Goiás, pontuou
que seu sentimento é de que
a advocacia tem demonstra-
do satisfação com a atual ges-
tão da OAB-GO.  

"Fizemos pesquisas que
mostraram uma boa aprova-
ção da gestão do doutor Lúcio
Flavio. Reconhecemos que ele
acertou em muitos pontos,
agradou à advocacia e no do
sindicato. A condução da Or-
dem na verdade agradou a to-
dos que estamos vivendo essa
crise pandêmica, na medida
do possível. Hoje em dia todos
os governos têm que arru-
mar um culpado para alguma
coisa, e eu não vejo ninguém
culpando a OAB por nada
nesses últimos anos, princi-
palmente nesse momento de
crise que não é da Ordem,
mas é de todo mundo", afirma
Alexandre Caiado.  

Três anos após as eleições, quando
Lúcio Flávio venceu Alexandre Ramos
Caiado e Pedro Paulo de Medeiros, os
três candidatos de 2018 movimentam
as eleições de 2021

Alexandre Caiado se une a
Lúcio Flávio para apoiar Lara 

Pedro Paulo
O advogado criminalista

Pedro Paulo de Medeiros en-
frentará o mesmo grupo que
enfrentou em 2018, quando
ficou em segundo lugar, com
38,89% dos votos contra
55,20% da chapa de Lúcio
Flávio e 5,91% de votos para
Alexandre Caiado. 

Dessa vez, porém, os dois
postulantes que concorre-
ram às eleições de 2018 es-
tarão juntos para concorrer
à presidência com Pedro
Paulo, o seu ex-companhei-
ro de chapa como candidato

a conselheiro federal Júlio
Meirelles, o atual presidente
da Casag, Rodolfo Otávio, e a
conselheira federal Valenti-
na Jungmann. Os dois pri-

meiros se consideram como
candidatos de oposição de
verdade ao atual grupo.  

Apesar do racha, o pos-
tulante diz que prefere “ater
aos fatos da sua campanha”.
Lideramos todas as pesqui-
sas e ganhamos apoio em
Goiânia e no interior. É um
sinal de que o projeto que te-
nho para a OAB-Go e as pro-
postas que já apresentei es-
tão sendo bem recebidas
pela advocacia goiana”, co-
mentou o postulante. (Es-
pecial para O Hoje)Pedro é candidato de oposição

Fora disso, pode ocorrer 
improbidade administrativa
para mandatários públicos.

Publicidade 
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Somente os Diários Oficiais têm validade para comprovantes digitais.
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e-mail: comercial1@ohoje.com.br

Ex-postulantes em 2018 se unem em busca de eleger Rafael Lara
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Esplanada
Leandro Mazzini | reportagem@colunaesplanada.com.br

Os vices
O presidente Jair Bolsonaro já esboçou para

aliados o perfil de um vice para sua chapa presi-
dencial para a disputa da reeleição: um general da
reserva, com bom trânsito nas Forças Armadas. O
PTB já tem um nome. De outro lado, o ex-presi-
dente Lula da Silva, seu adversário direto na es-
perada polarização no pleito, pede cautela a alia-
dos. Não pediu um vice, mas sobram-lhe opções de
partidos oferecendo um nome viável. Flávio Dino,
governador do Maranhão em segundo mandato,
vai se filiar ao PSB com esperança de fechar cha-
pa com PT. Em outra frente, um núcleo próximo
ao presidente pede que convença a empresária
Luiza Trajano a se filiar num partido, deixar o gru-
po empresarial e entrar de vez na pré-campanha
como vice potencial. Há quem indique Manuela
Dávila, que foi vice de Fernando Haddad em
2018, com vistas a ganhar campo eleitoral no Sul
do País. E segue a novela

Recado dado
O presidente do STF, ministro Luiz Fux, man-

dou ontem no podcast da Corte um recado direto
para os colegas que adoram uma decisão mono-
crática polêmica sem consultar o plenário.

Data venia
Fux citou o neologismo ‘desmonocratização’

para ressaltar a importância de decisões em ple-
nário – principalmente agora o virtual, com votos
com tempo mais controlado.

Plano de voo
Não é por acaso que o presidente Bolsonaro en-

trou num avião da Azul em Vitória. O gerente de
Relações Institucionais da aérea, Fabio Campos, é
habitué na Embratur.

Tiro no pé
Essa onda política de morde-e-assopra, de

agradar a todos os lados sem se queimar, fez mais
uma vítima. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduar-
do Paes, caiu em desgraça com as Polícias Civil e
Militar ao prometer um memorial para os sus-
peitos mortos (todos com ficha policial, segundo
a PC), na comunidade do Jacarezinho. Para piorar,
incluiu o nome do policial morto ao lado dos alvos.
O que revoltou a família do agente. 

In Memoriam
A morte do ex-presidente da Repú-

blica Marco Maciel uniu todos os polí-
ticos de Pernambuco, inclusive os de
oposição a ele. Todos foram unânimes
em ressaltar a trajetória correta e éti-
ca. Partidos como PT, PDT, PSB e o Ci-
dadania usaram suas redes sociais
para homenagear Maciel. 

Dedo na tomada
A conta de energia de um cidadão

de Brasília – onde a CEB foi privatiza-
da e vendida para a Neoenergia – já
está mais cara neste mês. Ele não pisa
em casa na capital desde fevereiro, e
não houve qualquer alteração de con-
sumo referente ao mês anterior.

Curto-circuito
As centrais elétricas fizeram cha-

mamento geral aos funcionários do sis-
tema Eletrobrás, pela imprensa e redes
sociais, para debater a privatização.
Greve geral foi aprovada.

Estudo em baixa
A segunda edição da pesquisa ‘Ju-

ventudes e a Pandemia do Coronavírus’
revela que 43% dos estudantes entre-
vistados já pensaram em parar de es-
tudar desde que suas rotinas foram al-
teradas pelo vírus. Na primeira pes-
quisa, em junho de 2020, esse número
era de 28%. O estudo indica ainda que
6% dos jovens trancaram a matrícula. 

Educação em risco 
Os principais motivos que levam jo-

vens a interromper os estudos são fi-
nanceiros (21%) e dificuldades com en-
sino remoto (14%). A pesquisa promo-
vida pelo Conselho Nacional da Juven-
tude, em parceria com Em Movimento,
Fundação Roberto Marinho, Mapa Edu-
cação, Porvir, Rede Conhecimento Social,
Unesco e Visão Mundial, ouviu 68 mil jo-
vens de todo o Brasil, com idade de 15
a 29 anos, em abril.

O embarque de Jair Bolso-
naro ao Patriota precisa de se-
gurança jurídica e de resolu-
ção das desavenças criadas
após a conversão do último
dia 31, segundo o senador e fi-
lho do presidente Flávio Bol-
sonaro, que se filiou à legen-
da recentemente. O senador
esteve em Barrinha (SP) para
participar de um nova con-
venção nacional do partido
após o presidente nacional
da sigla, Adilson Barroso, ser
acusado pelos adversários de
cometer uma série de irregu-
laridades durante a conven-
ção da legenda, a segunda
em 15 dias.

O senador ressaltou que
Bolsonaro deseja um partido
livre de "preocupações parti-
dárias". "Reafirmo que a preo-
cupação minha e do presi-
dente, que está aguardando os
desdobramentos do Patriota
internamente, é que nós não
queremos preocupações par-
tidárias. O presidente já tem o
país para tomar conta e a gen-
te tem que ocupar a cabeça
com as questões eleitorais. A
nossa preocupação é termos

autonomia na hora de tomada
de decisão, na hora que for-
mos fechar palanques para
estados, governadores, sena-
dores", acrescentou.

O Cartório do Primeiro
Ofício de Notas do Distrito Fe-
deral, do Núcleo Bandeirante,
emitiu uma nota devolutiva
exigindo que o presidente
nacional do Patriota, Adilson
Barroso, preste maiores es-
clarecimentos sobre o quó-
rum qualificado da conven-
ção ocorrida em 31 de maio

para que possa registrar o
resultado da convenção do
partido, a qual aprovou a en-
trada de Flávio.

Grupo representado pelo
vice-presidente da legenda,
Ovasco Resende, e pelo secre-
tário-geral, Jorcelino Braga
(presidente da legenda em
Goiás) avaliam as medidas ju-
diciais que podem ser adota-
das para questionar o quó-
rum qualificado da convenção.

“No desespero, o presi-
dente nacional do Patriota

Adilson Barroso promove um
verdadeiro festival de fraudes
na convenção de hoje
(14/06/2021). De novo, não
houve debate democrático. De
novo, não houve transparên-
cia, principalmente em relação
ao Estatuto. De novo, promove
uma votação sem ter quórum
qualificado, que é determina-
ção expressa no estatuto do
partido, pois a maioria dos
votos que conseguiu, mais
uma vez foi feito de forma ir-
regular”, destaca a nota. (ABr)

Senador e filho do
presidente ressal-
tou que Bolsonaro
deseja um partido
livre de "preocupa-
ções partidárias

Senadores buscam equilíbrio na cobertura jornalistica

A garantia do direito de resposta e o equilíbrio na
cobertura jornalística em períodos eleitorais têm tido
a atenção de senadores, que apresentaram projetos de
lei para regulamentar os assuntos. É o caso de parla-
mentares como Roberto Rocha (PSDB-MA), Marcos do
Val (Podemos-ES) e Alvaro Dias (Podemos-PR), que
veem distorções nos critérios de acesso aos meios tra-
dicionais de comunicação nas eleições e a falta de ins-
trumentos normativos adequados para lidar com
questões como publicações ofensivas no ambiente
virtual. As propostas dos três senadores aguardam vo-
tação no Senado e, se aprovadas, seguirão para apre-
ciação da Câmara dos Deputados. 

O projeto do senador Roberto Rocha (PL 814/2021) equi-
para blogs ou páginas pessoais que publicam conteúdo
noticioso aos veículos de comunicação social, de modo a
garantir o direito de resposta a quem se considerar ofen-
dido. A matéria aguarda designação de relator. Segundo
o parlamentar pelo Maranhão, os donos de páginas na in-
ternet, organizadas profissionalmente, têm buscado lu-
cro por meio de publicações sensacionalistas de conteú-
do noticioso. Na opinião dele, no intuito de aumentar a
popularidade entre internautas e maximizar seus ganhos,
essas publicações se especializam na divulgação de no-
tícias bombásticas falsas, muitas vezes comprometendo
a honra e a imagem das pessoas. 

Senado busca
garantir direito
de resposta 
nas eleições

Filiação de Bolsonaro ao
Patriota precisa de segurança

Filho do presidente
participou de nova
reunião do partido
para decidir
embarque de
Bolsonaro a sigla
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Breno Modesto

Depois de conquistar a pri-
meira vitória na Segundona,
Wagner Lopes e o Vila Nova
terão uma parada difícil nes-
ta terça-feira (15). Fora de
casa, o Tigre terá pela frente
o Náutico, atual líder da com-
petição, com três vitórias nas
três primeiras rodadas, que é
comandado pelo técnico Hélio
dos Anjos, um velho conheci-
do do futebol goiano.

Apesar de não vencer uma
partida como visitante na Sé-
rie B desde 2019, ano em que
terminou rebaixado, o Colo-
rado se apega à atuação do úl-
timo sábado (12), quando ba-
teu o CSA por 1 a 0, e mostrou
estar em evolução, como
aponta o zagueiro Renato.

“Creio que estamos me-
lhorando. Esse último jogo
(contra o CSA), já foi melhor.
Conseguimos vencer e não
sofremos tanto. Estamos em
uma (fase) crescente. Já fize-
mos um jogo melhor (em re-
lação aos primeiros). Agora,
temos uma grande equipe
pela frente, que é o líder da
competição. Vamos focados.
Não podemos esquecer que
ainda estamos invictos no
Campeonato Brasileiro (da
Série B). Então, vai ser um
grande jogo. Precisamos ter
atenção aos detalhes, pois a
equipe deles é muito qualifi-
cada. Mas também sabemos

do nosso potencial. Quere-
mos melhorar no ataque e
na defesa, e vamos para Re-
cife com esse propósito”, dis-
se Renato. 

Quem também falou sobre
o duelo contra os alagoanos foi
o comandante vilanovense.
Segundo Wagner Lopes, o jogo
contra o CSA exigiu muito fi-
sicamente de seus jogadores,
que não tiveram muito tempo
para recuperarem 100% da
condição física para o con-
fronto diante do Timbu.

“A nossa intensidade nesse
jogo (contra o CSA) foi muito alta.
E isso me agrada muito. Você não
dá tempo do adversário cons-
truir (jogadas) e encaixar a mar-
cação em ‘bloco alto’ é o que eu
gosto. E nós sabemos que os jo-

gos são muito próximos. Os jo-
gadores não conseguem se re-
cuperar fisicamente. Não 100%.
Então, isso também é um pro-
blema. Nós tivemos a recupera-
ção no domingo (13), treinamos
na segunda (14) pela manhã e
ainda temos muitos jogadores
com dores musculares, com res-
quícios do que foi o último jogo.
Mas, mesmo assim, o treino foi
bom. E nós sabemos que vai ser
um jogo duríssimo contra o Náu-
tico, que se impõe muito fisica-
mente. A gente espera isso”, co-
mentou Wagner Lopes. 

Histórico
Esta será a vigésima se-

gunda vez na história que Náu-
tico e Vila Nova entrarão em
campo para medir forças. Nas

21 anteriores, os pernambu-
canos foram quem mais triun-
faram. Foram 11 vitórias do
Timbu contra oito do Tigre. En-
tretanto, no último encontro,
válido pela Série B de 2017, o

Colorado saiu de campo com
os três pontos. Mesmo jogando
fora de casa, o time comanda-
do à época por Hemerson Ma-
ria, venceu por 2 a 1. (Especial
para O Hoje)

Após primeira
vitória na
Segundona,
Tigre encara o
líder Náutico,
fora de casa

No último sábado (12), a
Aparecidense conseguiu um
resultado importante fora de
casa, quando empatou diante
do Gama em 0 a 0. A Cidinha
que estreou na Série D com vi-
tória, pôde comemorar mais
um ponto conquistado visando
a classificação na competição.

“Dentro de tudo isso e do
campo ruim que atrapalha bas-
tante o nosso jogo, então posso
dizer que o empate foi algo po-
sitivo. Um ponto que já nos dei-
xa lá em cima da tabela, em-
bora temos que seguir pon-
tuando se quisermos pensar na
classificação”, disse Thiago Car-
valho em relação às condições
do gramado.

Com um time reformulado
em vista do ano passado, a
Aparecidense vai buscando a
melhor forma de propor seu
jogo e encaixar perfeitamente

o estilo que Thiago Carvalho
deseja implementar na equipe,
mas ele voltou a frisar as difi-
culdades que encontrou no
campo do adversário. 

“O campo prejudicou bas-
tante a gente, porque não fa-
voreceu nosso jogo que é mais
de posse de bola, de velocida-
de e acabou virando um jogo
mais brigado então contra o
Gama que é um time mais ex-
periente, ficou mais difícil. No
segundo tempo, a equipe mos-
trou uma evolução que eu que-
ria, mas como eu disse, o cam-
po acabou prejudicando e ten-
do mais dificuldade de obser-
var algumas coisas da equipe”,
ressaltou o treinador.

A próxima partida da Apa-
recidense voltará a ser fora de
casa, mas dessa vez diante de
um adversário mais conheci-
do, o Goianésia. A rivalidade

que acontecia somente nos
estaduais tem crescido por
conta agora da Série D, já que
vem se enfrentando na com-
petição nacional pelo segundo
ano consecutivo. As duas equi-
pes vêm de um processo de re-
formulação do elenco após o
último Goianão.

“Será um jogo difícil contra
o Goianésia, onde já se tem
uma rivalidade por conta de
virmos disputando vários jo-
gos contra o outro. Uma re-
formulação das duas equipes
e isso equilibra bastante. Não
vejo ninguém saindo na fren-
te, claro que o Goianésia tem
jogadores mais experientes e
será um jogo difícil, mas es-
pero que a gente possa entrar
bem e conseguir os pontos
positivos”, pontuou Thiago.
(Victor Pimenta, especial
para O Hoje)

O zagueiro Renato crê que o Colorado vem evoluindo na Série B e pede foco contra o Alvirrubro

Treinador falou a respeito também do próximo confronto, fora de casa

O Vila Nova tem um
novo reforço para a se-
quência da temporada. No
início da tarde de ontem, o
Colorado confirmou a che-
gada do meia Cássio Ga-
briel. Natural da cidade
de Patrocínio, em Minas
Gerais, o jogador, de 28
anos, estava por último no
Mirassol, pelo qual foi
campeão brasileiro da Sé-
rie D, em 2020.

Esta será a quarta passa-
gem de Cássio Gabriel pelo
Estado de Goiás. Anterior-
mente, o atleta defendeu as
cores do Anápolis, em 2014 e
2016, e da Evangélica, tam-
bém em 2016. Além de di-
versos clubes nacionais, o
meio-campista possui uma
experiência no futebol eu-
ropeu, tendo atuado pelo
Hajduk Split, da Croácia.

Após o triunfo diante
do CSA, no último sábado
(12), o presidente colorado,
Hugo Jorge Bravo, falou a
respeito da contratação de
Cássio Gabriel. Segundo ele,
o jogador já se encontra
em Goiânia, tendo se apre-
sentado ao clube e chega ao
Tigre com o perfil de poli-
valência, para atender às
demandas do técnico Wag-
ner Lopes em alguns seto-
res do campo.

“O atleta já está em Goiâ-
nia. Já se apresentou (ao

clube). Muitas pessoas não
conhecem, mas ele foi um
dos destaques do Mirassol
no Campeonato Paulista. É
um meia versátil, que nos
permite a possibilidade de
utilizá-lo pelo lado, como
segundo ou terceiro homem
do meio-campo. É um bom
controlador (de bola), tem
uma boa bola parada. En-
tão, é um atleta que vem
para somar. Diante das nos-
sas necessidades, precisa-
mos desse perfil de atleta
polivalente. E ele tem esse
perfil”, disse o mandatário.

Apesar de ter sido anun-
ciado ontem e de estar com
ritmo de jogo, Cássio não
teve seu nome publicado
no Boletim Informativo Diá-
rio (BID) da Confederação
Brasileira de Futebol (CBF)
e não seguiu com o grupo
para Recife, para encarar o
Náutico. (Breno Modesto,
especial para O Hoje)

Tigre anuncia a
contratação do meia
Cássio Gabriel

VILA NOVA

Thiago Carvalho analisa empate 
diante do Gama: “O campo prejudicou”

APARECIDENSE

Douglas Monteiro/Vila Nova FC

Data: 15 de junho de 2021. Horário: 19h. Local: estádio dos
aflitos, em Recife (Pe). Árbitro: Rafael Carlos salgueiro lima
(al). Assistentes: lennon Mccartney Farias Paes (al) e Wagner
José da silva (al)

t
téCniCa

Náutico: alex alves; Hereda,
Camutanga, Wagner e Bryan;
Rhaldney, Matheus trindade
e Jean Carlos; erick, Kieza e vi-
nícius
Técnico: Hélio dos anjos

Vila Nova: georgemy; Pedro
Bambu, Renato, Walisson
Maia e Willian Formiga; deivid,
arthur Rezende e Renan Mota;
Cardoso, Henan e Kelvin
Técnico: Wagner lopes

xNáutico Vila Nova

FICHA

Missão da vEz: parar o líder

Nicolle Mendes / Aparecidense

Esta será 
a quarta
passagem de
Cássio Gabriel
pelo Estado 
de Goiás



COPA AMÉRICA

Na primeira das sete parti-
das previstas para Goiânia na
Copa América de 2021, o Para-
guai venceu a Bolívia de vira-
da, por 3 a 1. Os gols foram
marcados por Ángel Romero,
ex-atacante do Corinthians em
duas oportunidades e Romero
Gamarra para a seleção "Al-
birroja", enquanto Erwin Saa-
vedra, ex-lateral do Goiás, des-
contou para a "Bolívia Queri-
da". O duelo aconteceu na noi-
te de ontem no estádio Olím-
pico, que volta a receber uma
partida na quinta-feira (17) en-
tre Colômbia e Venezuela.

Os primeiros minutos em
Goiânia foram de muita ação.
O Paraguai em menos de cinco
minutos levou perigo em duas
oportunidades, a primeira com
Arzamendia e na sequência
com Ángel Romero, em jogada
ensaiada após cobrança de es-
canteio. Apesar de indicar uma
vitória dos paraguaios, foi a Bo-
lívia que inaugurou o marca-
dor e na sua primeira tentati-

va. Diego Bejarano finalizou e
a bola foi no braço de Arza-
mendia, com a ajuda do VAR, o
árbitro assinalou a penalidade
e Erwin Saavedra, ex-jogador
do Goiás, não deu chances para
Antony Silva.

Atrás no placar, o Paraguai
então se lançou para o ataque.
Em meio a pressão no campo de
ataque, Ángel Romero foi der-
rubado na área por Ruben Cor-
dano e o árbitro assinalou a
penalidade. Novamente Diego
Mirko-PER foi chamado pelo
árbitro de vídeo e após rever a
jogada, ele decidiu anular o pê-
nalti e recomeçou a partida.

O Paraguai então seguiu na
pressão e levou perigo ao go-
leiro Cordano. Almirón, Rome-
ro e Ávalos finalizaram em
mais de uma oportunidade e
passaram perto, mas não mu-
daram o placar. Nos acréscimos
Jaume Cuellar cometeu falta
em Piris da Motta e recebeu o
segundo amarelo, consequen-
temente sendo expulso.

O segundo tempo perma-
neceu na mesma proposta de
pressão do Paraguai e defesa
dos bolivianos. Porém, no início
do segundo terço, Romero Ga-
marra acertou um chute de
fora da área e não deu a menor
chance para o goleiro Rubén
Cordano, deixando tudo igual
no placar. Dois minutos depois
a virada aconteceu, após jogada
pelo lado esquerdo de ataque, a
bola sobrou para Ángel Rome-
ro, em cima da linha, completar
de carrinho e mandar para o
fundo da rede. O atacante, ex-
Corinthians, recebeu de Ga-
briel Ávalos e com espaço, tocou
na saída do goleiro e deu nú-
meros finais a partida.

Na próxima rodada, o Pa-
raguai vai estar de folga no gru-
po A e não entra em campo. A
Bolívia, por sua vez, vai duelar
contra o Chile, nesta sexta-fei-
ra (18), às 18h (horário de Bra-
sília), na Arena Pantanal, em
Cuiabá-MT. (Felipe André, es-
pecial para O Hoje)
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Adrian Jusino e Ángel Romero disputando bola na vitória do Paraguai
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Ausência nas duas par-
tidas da terceira fase da
Copa do Brasil e da estreia
na Série A, o atacante Jan-
derson está de volta ao
Atlético Goianiense. O jo-
gador, por questão contra-
tual, não entrou em campo
contra o Corinthians, mas
enfrentou o São Paulo e
espera permanecer como
titular. Sem contar com o
ponta, Eduardo Barroca
utilizou Natanael avançado
e também o jovem Ronald,
de 19 anos, que retornou
após ser emprestado ao
Grêmio Anápolis.

O Atlético Goianiense
não entrou em campo no
fim de semana. O rubro-
negro teve o duelo contra o
Cuiabá adiado, já que a Are-
na Pantanal está à disposi-
ção da Conmebol para a
realização da Copa América.
Agora, os goianos só jogam
nesta quinta-feira (17), con-
tra o Fortaleza, que conse-
guiu três vitórias em três jo-
gos na Série A.

“É chato ficar sem jogar,
atleta quer sempre estar
atuando. Foram três jogos,
mas os companheiros que

entraram, deram conta
muito bem do recado e é
isso que importa. Conse-
guimos a classificação para
a Copa do Brasil, mas ago-
ra estou feliz por estar de
volta e disposto a ajudar a
equipe e se preciso vou
dar a vida em campo”, des-
tacou Janderson.

Apesar da sequência
sem poder ser relaciona-
do, Janderson não deve ter
seu status de titular afetado
dentro do elenco. Um dos
principais nomes da cam-
panha na última tempora-
da do Atlético Goianiense, o
atacante renovou o seu em-
préstimo e segue prestigia-
do pela comissão técnica.
Sem entrar em campo, ele
permaneceu treinando no
CT do Dragão.

“Foram três jogos sem
jogar, mas acho que isso
não atrapalha em nada. Fi-
quei treinando demais no
centro de treinamento a
condição física para voltar
da mesma forma que eu es-
tava jogando ou até mais
forte”, completou Jander-
son. (Felipe André, espe-
cial para O Hoje)

Sem jogar contra o
Corinthians, Janderson
espera nova sequência

ATLÉTICO-GO

Victor Pimenta

O Goiás volta a campo nes-
ta terça-feira pela quarta ro-
dada do campeonato Brasilei-
ro da Série B. Dessa vez, o time
esmeraldino encara o CRB, em-
balado com três vitórias con-
secutivas e atualmente no G-4
da competição. O time esme-
raldino deve ter mudanças em
relação ao último confronto.

Goiás
Apesar do empate diante do

Cruzeiro fora de casa em 1 a 1,
o resultado caiu de forma indi-
gesta após o fim do jogo. Isso
porque o Goiás vencia o time
mineiro desde os doze minutos
do primeiro tempo e sofreu o gol
faltando três minutos para o fim,
o que gerou indignação e pro-
testo por parte da torcida em re-
lação à Pintado.

O time esmeraldino teve a
chance de permanece de vez
no G-4 e de quebra voltou a so-
frer gol depois de cinco jogos
sem ser vazado e agora a equi-
pe possui cinco pontos na Série
B e enfrenta o CRB, clube que
está acima na tabela, com dois
pontos a mais.

“A gente sabe que a equipe
do CRB não perdeu nenhuma
no campeonato e tiraram o
Palmeiras nos pênaltis, enfim,
Mas temos sim futebol e joga-

dores que podem dar conta
do recado amanhã porque es-
taremos jogando em casa, en-
tão temos obrigação de conse-
guir os três pontos e ficar no G-
4, que é o nosso objetivo”, dis-
se Alef Manga.

Para o confronto diante dos
alagoanos, o treinador não deve
fazer mudanças e assim seguir
com a mesma equipe que jogou
os últimos dois jogos, visando
dar sequência na equipe. Os ou-
tros reforços que tem entrado no
segundo tempo, como Luan
Dias, Dadá e Rezende seguem
brigando para conseguir então
suas vagas de titular na equipe.

CRB
Assim como a equipe es-

meraldina, o CRB ainda não
perdeu na Série B e vem de
uma excelente semana para o

esquadrão de aço. Foram três
vitórias consecutivas, sendo
duas pelo Brasileiro e uma
pela Copa do Brasil, eliminan-
do a equipe do Palmeiras. 

Se o ataque do clube ala-
goano não deixa a desejar, ten-
do marcado nove gols nos três
primeiros jogos da Série B, a de-
fesa preocupa, pois foi vazada
em sete oportunidades. O trei-
nador Allan Aal busca o equi-
líbrio da equipe para melhorar
nesse quesito.

“A gente vem procurando
trabalhar diariamente den-
tro do tempo que a gente tem
de limite, que é mais de re-
cuperação do que, propria-
mente, de trabalho, mas eu
acredito que hoje esses gols
foram mais por desconcen-
tração”, disse o treinador.

Para o confronto diante do

Goiás, o Allan Aal não deve mo-
dificar muito a equipe. Ausência
certa é o volante Marthã que
cumpre suspensão pelo terceiro
amarelo. Por outro lado, Clau-
dinei volta à equipe. Dúvidas
mesmo fica por conta do meia
argentino Diego Torres, que saiu

ainda no primeiro tempo na vi-
tória sobre o Confiança. Possível
novidade, mas entre os relacio-
nados, o meia Renan Bressan foi
apresentado e depende da re-
gularização da CBF para figurar
no banco da equipe alagoana.
(Especial para O Hoje)

Goiás recebe CRB
em casa visando vol-
tar ao zona de clas-
sificação da Série B;
alagoanos vem de
três vitórias conse-
cutivas

Nova chaNcE para o G-4

Treinador deve seguir mantendo o time titular dos últimos jogos visando entrosamento

JOGOS de hOJe

Brasileiro - série B
19hs - csa x guarani

19hs - náutico x vila nova
21h30 - confiança x Brasil pelotas

21h30 - goiás x crB

eliminatórias asiáticas
07h25 - japão x quirguistão

07h25 - tadjiquistão x mianmar
11hs - índia x afeganistão
12hs - filipinas x maldivas

13hs - austrália x jordânia
13h30 - irã x iraque

13h30 - Bahrein x hong kong
13h45 - emirados áraBes x vietnã

13h45 - tailândia x malásia
14h10 - Bangladesh x omã

15hs - china x síria
15hs - aráBia saudita x uzBequistão

15hs - palestina x iêmen
16hs - taiwan x kuait

No primeiro duelo em Goiânia,
Paraguai vence a Bolívia de virada

Rosiron Rodrigues / Goiás EC

Data: 15 de junho de 2021. Horário e local: 21h30, estádio Hailé Pi-
nheiro, goiânia. Arbitragem: Rodrigo Batista Raposo (dF); Assis-
tentes: leila naiara Moreira da Cruz (FiFa/dF) e lehi sousa silva (dF);
Quarto árbitro: Rubens Paulo Rodrigues dos santos (go)

t
téCniCa

Goiás: tadeu; apodi, david
duarte, Reynaldo, Hugo; Caio
vinicius, Breno, élvis; alef
Manga, Bruno Mezenga e
dieguinho
Técnico: Pintado

CRB: diogo silva; Reginaldo,
gum, Frazan, guilherme Ro-
mão; Claudinei, Jean Patrick,
diego torres (dudu); ewan-
dro, Hyuri e Calyson
Técnico: allan aal

xGoiás CRB

FICHA
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João Paulo Alexandre

Apenas 6% do lixo que é re-
colhido em Goiânia é recicla-
do, de acordo com informa-
ções da Companhia de Urba-
nização da Capital (Comurg).
O número poderia ser bem
melhor, levando em conside-
ração que os materiais reci-
cláveis coletados nos domicí-
lios é de 28,19%. De acordo
com a Companhia, isso indica
que boa parte do lixo é enca-
minhada de maneira inade-
quada ao aterro sanitário.

A engenheira civil espe-
cialista em Tratamento de Re-
síduos e assessora técnica da
Diretoria Operacional Co-
murg, Renata Gonçalves Mou-
ra, destaca que o programa da
coleta seletiva teve início em
2008 e, atualmente, atende
570 bairros da Capital. A co-
leta seletiva começou com a
implantação dos Pontos de
Entrega Voluntária (PEV).

“Semanalmente a coleta
era realizada nestes pontos,
por dois caminhões (tipo baú)
da coleta seletiva, e os mate-
riais eram encaminhados
para as cooperativas de cata-
dores conveniadas ao Pro-
grama. Atualmente temos três
PEV's instalados”, explica.

Renata destaca que atual-
mente são 16 caminhões reali-
zando a coleta desses mate-
riais e sempre passando em
dias diferentes do da coleta de
lixo orgânico. Um estudo foi fei-
to em 2019 para mostrar a por-
centagem de materiais sepa-
rados na fonte geradora. O pa-
pel é o mais reciclável, com
36,97%. Em seguida está o vi-
dro (17,96%), plástico (13,20%),
metais (3,59%) e embalagens
de leite longa vida (2,35%).

Renata reconhece que o

número ainda é baixo. “Esse
número pode e deve ser me-
lhorado. Atualmente a Comurg
é responsável apenas pela ope-
racionalização da coleta sele-
tiva, isto é, coletar os materiais
recicláveis separados na fon-
te geradora pela população e
encaminhá-los às cooperati-
vas e associações de catadores
vinculadas ao PGCS, ficando
sob a responsabilidade de ou-
tros órgãos municipais o pla-
nejamento e implementação
das outras etapas relativas ao
gerenciamento dos materiais
recicláveis”, reforça.

Renata destaca que educa-
ção ambiental faz-se necessária
para que mais pessoas se tor-
nem mais adaptadas à separa-
ção do lixo. “Um trabalho con-
tínuo de educação ambiental e
a estruturação de um progra-
ma de coleta seletiva modifi-
cam o hábito da população no
que se refere ao descarte de re-
síduos e à preocupação com o
meio ambiente. O correto ge-
renciamento dos recicláveis

prolonga a vida útil do aterro,
reduzindo os custos com sua
operação e manutenção. É im-
portante lembrar que a seleção
de novas áreas para a imple-
mentação de aterros sanitá-
rios não é tarefa fácil e envol-
ve a análise de critérios técni-
cos, econômico-financeiros e
socioambientais”, finaliza.

Sustentabilidade
A coleta seletiva é um pro-

cesso defendido por muitos
especialistas como uma for-
ma de ajudar a cidade a se
tornar cada vez mais susten-
tável. Porém, o biólogo Pedro
Baima destaca que a princi-
pal parte desse processo co-
meça a segregação do lixo de
maneira inicial, seja dentro
de casa, comércio, reparti-
ção pública ou indústria.

“É importante entender
que a coleta seletiva pressu-
põe um sistema de gestão de
resíduos onde, quanto mais
segregado o resíduo for em
sua origem, melhor será na

questão de logística e sobre a
restituição desse resíduo para
a destinação final”, pontua.

Pedro elogiou o sistema de
coleta seletiva e afirma que a
Capital foi uma das precurso-
ras de medidas que só se tor-
naram legais após a publica-
ção da Política Nacional de Re-
síduos Sólidos (PNRS) em
2010. “Goiânia conta com ater-
ro sanitário desde 1982. Tem
o sistema de coleta seletiva
desde 2008. Ou seja, tudo isso
já se cumpria antes da políti-
ca ser sancionada. Então, o
problema não está na coleta,
apesar das suas limitações,
mas sim em como esses resí-
duos são separados pela co-
munidade”, pontua.

Porém, ele reconhece que
há um incentivo para que a po-
pulação continue realizando
esse trabalho de separação do
lixo reciclável do orgânico.
Para ele, o índice de 5% de lixo
recolhido ser reciclado mostra
que é um sinal de pouco avan-
ço na questão sustentável. Se-

gundo ele, é uma medida que
pode contribuir para que mais
pessoas adotem essa prática
sustentável. “Pesquisas mos-
tram que esse trabalho deve
ser constante. Quando isso
acontece, aumenta o nível de
separação do lixo. Quando não
é feito, volta a notar o aumen-
to de lixo misturado para fazer
a separação”, reforça.

Pedro destaca que a coleta
seletiva também faz com que o
processo de reciclagem fique
mais barato. Ele pontua que
esse processo impacta até na
economia, pois apresenta no-
vas formas de se fazerem pro-
dutos que acabam sendo des-
cartáveis com muita facilidade.
“A nossa economia é muito
singular que contribuiu com a
elaboração de produtos com
descarte muito rápido. Por isso
é importante a fomentação de
cooperativas e valorização dos
trabalhadores que fazem a co-
leta e separação desses resí-
duos”, sublinha.

O biólogo traz que outros
pontos devem ser observados
como a educação ambiental e
a implantação de maquinários
que ajudam na separação do
lixo para que os resíduos pos-
sam ser melhor aproveitados.
“Esse comportamento [am-
biental] deve ser levado em
consideração em todas as es-
feras. Colocar essa separação
para ocorrer na entrada do
aterro sanitário, caso não seja
feita no início e que evite que
materiais que sejam aprovei-
tados acabem se misturando
com outros resíduos não uti-
lizáveis. Também deve ser fei-
ta uma industrialização desses
produtos para que as coope-
rativas possam vender seus
produtos de maneira mais in-
dependente”, finaliza.

A Prefeitura de Goiânia in-
formou que as cooperativas
cadastradas no programa da
coleta seletiva vão receber
100% dos vidros colhidos na se-
paração do lixo. Isso será pos-
sível graças a um novo equi-
pamento adquirido que é ca-
paz de triturar e fazer a sepa-
ração do vidro, que até então é
algo inédito na Capital.

De acordo com a prefeitura,
a máquina vai moer os reci-
pientes de vidro de maneira
mais segura e eficaz. O equi-

pamento foi adquirido via pro-
jetos do Governo Federal. Uma
das beneficiárias foi Dulce He-
lena, que é responsável pela
cooperativa Cooperrama. Ela
diz acreditar que o novo ma-
quinário vai otimizar o traba-
lho e melhorar ainda mais a
renda dos cooperados.

Atualmente, o processo de
separação acontece de ma-
neira manual. Dessa forma,
uma quantidade significativa
do vidro era encaminhada ao
Aterro Sanitário de Goiânia

pelo fato da inexistência de
um material do porte da má-
quina. Vale lembrar que a co-
leta seletiva de Goiânia está
presente todos os dias em to-
dos os bairros da Capital.

Triturador
O equipamento está instala-

do no galpão Central Uniforte,
no Setor Santa Genoveva. Nes-
te primeiro momento, sete coo-
perativas serão atendidas pela
máquina. O material que for re-
colhido pela coleta seletiva, vai

ser encaminhado às cooperati-
vas que, consequentemente, se-
rão levadas ao galpão.

O presidente da Amma, Alex
Gama, pontuou que o processo
de reciclagem será mais sim-
plificado com o auxílio do ma-
quinário.“As cooperativas são
entidades de cunho social que
são compostas por dezenas de
trabalhadores, buscando sem-
pre melhorar a renda dos coo-
perados, além de contribuir
com a preservação do meio
ambiente”, afirmou Gama.

Além do material recolhido
pela coleta seletiva, empresá-
rios, comerciantes e a popula-
ção em geral podem ir até o gal-
pão fazer o descarte do vidro
ou procurar uma unidade da
cooperativa. A prefeitura dis-
põe ainda de três Ecopontos
que também recebem vidros,
no Jardim Guanabara II, na
Rua GB 5 com a GB-7; no Setor
Faiçalville, na Avenida Nadra
Bufaiçal, e no Jardim São José,
na Rua Frei Nazareno Confa-
loni. (Especial para O Hoje)

Comurg destaca que 28% do lixo poderia ser reciclado, mas número atual não passa de 6%

Cooperativas reciclarão 100% dos vidros recolhidos

Apenas 6% do lixo que é recolhido em Goiânia é reciclado, de acordo com informações da Companhia de Urbanização da Capital

São 16 caminhões realizando a coleta desses materiais em Goiânia 

Reciclagem de lixo é 
4 vezes inferior ao ideal
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Dados divulgados ontem (14) pelo Corpo de Bom-
beiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) dão conta que
de 2011 a 2020 o CBMGO atendeu em média 6,5 mil ocor-
rências de combate a incêndio em vegetação por ano,
sendo que no ano de 2020 a Corporação atuou direta-
mente em 10.311 ocorrências desta natureza. Para au-
xiliar no combate às queimadas, a Corporação lançou a
Operação Cerrado Vivo, que também atuará com ações
de fiscalização de incêndios urbanos, por meio da par-
ceria com as prefeituras.

Segundo o Comandante-Geral do CBMGO, um dos
principais objetivos da Operação é prevenir e combater in-
cêndios em vegetação ao longo do Estado de Goiás. A Ope-
ração Cerrado Vivo será composta por duas fases. A pri-
meira é de prevenção e preparação, de janeiro a junho. Já
a segunda, que vai de julho a dezembro, é a fase de resposta
quando há emprego de reforço operacional para o com-
bate dos focos de incêndio em todo o Estado.

Segundo o Tenente do Corpo de Bombeiros Militar e
porta-voz da Operação, Ailton Pinheiro de Araújo, o car-
ro-chefe desses incêndios é ação humana. “Sempre que
há a análise, é possível constatar que, seja de maneira aci-
dental, ou dolosa, que a causa humana é o principal mo-
tivo das queimadas, via de regra, seja por meio de atear
fogo no lixo, ou limpeza em lotes baldios. Contudo, cau-
sas naturais são outras possibilidades para o início das
queimadas, como por exemplo, um raio ou a incidência
do sol em um local específico”, afirma.

Cerrado
O ambientalista e Conselheiro da Associação para Re-

cuperação e Conservação do Ambiente (ARCA), Gerson
Neto, explica que o Cerrado é um bioma acostumado a
conviver com o fogo, mas que sofreu uma transforma-
ção muito grande nas últimas décadas. “As gramíneas na-
tivas estão praticamente extintas e foram substituídas por
gramíneas exóticas como a braquiária para servir de pas-
to para gado. Essas gramíneas exóticas compõem uma
massa seca muito maior, mudando as características do
fogo, que se tornou mais intenso e de mais longa dura-
ção, além de queimar todos os anos, o que não aconte-
cia com as gramíneas nativas. Por isso, as queimadas
ameaçam o Cerrado de aceleração de seu processo de ex-
tinção e devem ser combatidas com força”, afirma.

De acordo com o especialista, esta ação planejada dos
Bombeiros é muito importante, bem como que o com-
bate às queimadas se fortaleçam como política pública
ambiental permanente. “Nisso, o trabalho feito pelos
Bombeiros ao lado das Brigadas Voluntárias de Combate
ao Fogo, IBAMA e outros [órgãos] é sempre fundamen-
tal. Também é necessário que os municípios se organi-
zem para dar suporte e também organizar suas briga-
das para que os incêndios possam ser controlados an-
tes de atingir grandes proporções”, destaca. Para o am-
bientalista, o combate ao fogo é uma necessidade em to-
dos os municípios, já que nem sempre os Bombeiros ou
as Brigadas chegam rápido por conta da necessidade de
grandes deslocamentos. “A Polícia também deve inves-
tigar e indiciar os causadores de incêndios criminosos,
ato ilícito que tem sido cada vez mais flagrado em Goiás”,
finaliza Gerson. 

Conscientização
Para a bióloga e tecnóloga em saneamento ambiental,

Fabiana Alves, Goiás registrou um aumento das queima-
das, situação que já era prevista. “Já imaginávamos que
este cenário aconteceria e, infelizmente, só temos a per-
der, porque ficamos cada vez mais com menos natureza
disponível. A fauna também diminui, o que aumenta e
muito o risco de extinção de alguns animais do Cerrado”,
destaca. “Para se ter uma ideia uma das maiores emissões
de dióxido de carbono (CO2), além das indústrias, são as
queimadas”, complementa Fabiana.

A especialista ressalta a importância da conscienti-
zação da população. “Precisamos orientar quem está pas-
sando pelas estradas, a não jogar lixo, cigarro, vidro. Essa
é a época de seca, já temos queimadas naturais, mas por
causa da poluição, e do lixo, os casos acabam aumen-
tando. Nosso período seco começou antes e o que espe-
ramos é um período de queimadas mais intenso neste
ano”, afirma. “Por isso, é essencial que a população evi-
te ações como queimar lixo e mesmo vegetação”, fina-
liza. (Especial para O Hoje)

Em 2020 foram 10.311 ocorrências desta natureza 

Com o lema Doe Sangue
Regularmente - com a Nossa
União a Vida se Completa, o
Ministério da Saúde lançou
ontem (14) uma campanha
para incentivar a população a
doar sangue regularmente. O
objetivo é incrementar o es-
toque de sangue do País, que
teve uma redução de 10%
desde o início da pandemia de
Covid-19. O lançamento ocor-
re na data em que se come-
mora o Dia Mundial do Doa-
dor de Sangue.

Em 2019, foram realiza-
das 3.271.824 coletas de san-
gue no país e em 2020 o nú-
mero caiu para 2.958.665. Se-
gundo o ministério, a redução
se deu em razão da diminui-
ção na circulação de pessoas
por conta da pandemia. Ape-
sar da redução, a pasta não

registrou desabastecimento.
Mesmo assim, durante a

pandemia o ministério teve
que acionar o Plano Nacional
de Contingência de Sangue que
possibilitou o remanejamento
de bolsas de sangue entre os es-
tados conforme a demanda e
oferta em cada local. Em mé-
dia, a disponibilização do san-
gue para o destino final leva até
oito horas, considerando a
maior distância entre o estado
solicitante e o que doa.

Neste ano, até o mês de
março foram coletadas 734.247
bolsas de sangue no país. Du-
rante o lançamento da campa-
nha, o ministro da Saúde, Mar-
celo Queiroga, lembrou que
todo a manutenção do abaste-
cimento dos hemocentros é
possível graças à existência do
Sistema Único de Saúde (SUS).

“Vamos aproveitar essa opor-
tunidade não só para reafirmar
as ações de enfrentamento à
pandemia, mas também a ne-
cessidade contínua da cumprir
o preceito constitucional da
saúde como direito funda-
mental”, afirmou o ministro.

Uma única doação de san-
gue, de 450 mililitros, é sufi-
ciente para salvar a vida de
até 4 pessoas. Além disso, essa
quantidade é reposta no or-
ganismo em 24 horas.

O ministro lembrou ainda
que a doação voluntária de
sangue, além de um ato de
amor é um compromisso com
a vida. “Vamos nos unir para
mantermos nos nossos ban-
cos de sangue reservas sufi-
cientes para atender a popu-
lação brasileira”, pediu o mi-
nistro. (ABr)

Ministério da Saúde lança
campanha de doação de sangue

Goiás registra
média de 6,5 mil
incêndios/ano
desde 2011

tRÁPIDAS

Senado debate liberdade de imprensa
e direito de resposta nas eleições

Buscado o equilíbrio entre cobertura jor-
nalística e a garantia do direito de respos-
ta, o Senado inaugura debate sobre o pro-
cesso eleitoral em torno de projeto de lei
apresentado naquela casa legislativa. A
garantia do direito de resposta e o equilí-
brio na cobertura jornalística em períodos
eleitorais têm tido a atenção de senadores,
que apresentaram projetos de lei para re-
gulamentar os assuntos. Os senadores Ro-
berto Rocha (PSDB-MA), Marcos do Val
(Podemos-ES) e Álvaro Dias (Podemos-PR),
argumentam que veem distorções nos cri-
térios de acesso aos meios tradicionais de
comunicação nas eleições e a falta de ins-
trumentos normativos adequados para li-
dar com questões como publicações ofen-
sivas no ambiente virtual. As propostas dos
três senadores aguardam votação no Se-

nado e, se aprovadas, seguirão para apre-
ciação da Câmara dos Deputados.  O projeto
do senador Roberto Rocha (PL 814/2021)
equipara blogs ou páginas pessoais que pu-
blicam conteúdo noticioso aos veículos de
comunicação social, de modo a garantir o
direito de resposta a quem se considerar
ofendido. A matéria aguarda designação de
relator. Segundo o parlamentar pelo Ma-
ranhão, os donos de páginas na internet, or-
ganizadas profissionalmente, têm buscado
lucro por meio de publicações sensacio-
nalistas de conteúdo noticioso. Na opinião
dele, no intuito de aumentar popularidade
entre internautas e maximizar seus ganhos,
essas publicações se especializam na di-
vulgação de notícias bombásticas falsas,
muitas vezes comprometendo a honra e a
imagem das pessoas.

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

Jurídica

Os herdeiros de pai
pré-morto têm legitimida-
de para ajuizar ação de-
claratória de relação
avoenga caso o próprio
falecido não tenha plei-
teado, em vida, a investi-
gação de sua origem pa-
terna, sendo irrelevante
o fato de ele ter sido re-
gistrado por outra pessoa
que não o genitor. Com

esse entendimento, a Ter-
ceira Turma do Superior
Tribunal de Justiça (STJ)
manteve acórdão do Tri-
bunal de Justiça do Rio
Grande do Sul que reco-
nheceu a legitimidade pro-
cessual ativa de netos que,
após o falecimento do pai,
ajuizaram ação para que
fosse reconhecida a rela-
ção com o suposto avô.

Relação avoenga

Invasão de competência

A contribuição devida
aos conselhos profissionais
tem natureza tributária e
sua instituição ou majoração
só podem ocorrer por lei
em sentido estrito, nos ter-
mos dos arts. 149 e 150 da
Constituição Federal de 1988
(CF/1988), sendo ilegal sua
implantação ou reajusta-
mento por meio de resolu-

ção administrativa. Sob esse
fundamento o juízo senten-
ciante extinguiu o processo
de execução ajuizado pelo
Conselho Regional de
Odontologia de Minas Ge-
rais (CRO-MG). O CRO-MG
apelou, sustentando a vi-
gência e validade das Leis
11.000/2004 e 12.514/2011 a
fundamentar seu pedido.

2 STF – O Poder Judiciário
não  pode exercer controle
jurisdicional para interpretar
o sentido e o alcance de nor-
mas regimentais de casas le-
gislativas, quando não hou-
ver violação de normas cons-
titucionais.
2 Câmara Municipal de
Goiânia – Será realizada hoje
(15) audiência pública para
discutir a violência contra a
pessoa idosa.
2 STJ – Quantidade de dro-
gas, por si só, não deve im-
pedir redutor de pena.

O Órgão Especial do Tri-
bunal de Justiça do Estado
de Goiás (TJGO) escolheu o
juiz substituto em segundo
grau Fábio Cristóvão de Cam-
pos Faria como o novo de-
sembargador do TJGO. O
acesso ao cargo foi pelo cri-
tério de merecimento. Fá-
bio Cristóvão de Campos Fa-
ria obteve o acesso ao cargo
de desembargador por ter fi-
gurado na lista tríplice pela
terceira vez e vai atuar na 1ª
Câmara Criminal.

Juiz substituto
do TJGO é
promovido, por
merecimento, a
desembargador

Projeto prevê isenção de tarifas
para instituições de ensino

A Comissão de Educa-
ção da Câmara dos Depu-
tados aprovou o Projeto de
Lei 9055/17, que isenta ins-
tituições públicas de ensino
da cobrança de tarifas ban-
cárias por quaisquer enti-
dades sob supervisão do
Banco Central. O relator no
colegiado, deputado Pedro
Uczai (PT-SC), recomendou
a aprovação. “Enquanto a
grave situação financeira
pesa sobre os brasileiros, os
bancos – que quando pre-
cisaram foram socorridos

por essa mesma população
– estão batendo recordes
de lucros”, afirmou o par-
lamentar. Segundo o autor
da proposta, deputado
Bohn Gass (PT-RS), as tari-
fas geram grandes receitas
para instituições financei-
ras. “A isenção para cre-
ches, escolas e universida-
des públicas poderia re-
presentar uma fonte a mais
de recursos para essas en-
tidades, que sofrem bas-
tante com a crise por que
passa o País”, disse.



Policiais de Goiás e do Dis-
trito Federal (DF) montaram
uma força-tarefa para pren-
der Lázaro Barbosa Sousa, 32
anos, suspeito de matar um
casal e filhos em Ceilândia, no
Distrito Federal, na última quar-
ta-feira (09). Desde então, o
suspeito iniciou uma fuga que
dura até então. Ontem (14)
mais de 200 agentes, entre Po-
liciais Militares, Civis, Federais,
Rodoviários Federais, seguiam
na busca pelo suspeito, que já
tem ficha criminal extensa.

O secretário de Estado da
Segurança Pública de Goiás
(SSP-GO), Rodney Miranda,
acompanhou, na manhã de
ontem (14), as buscas pelo fo-
ragido na região do Entorno do
Distrito Federal. Além do quá-
druplo latrocínio em Ceilândia
e um quinto em Goiás, o indi-
víduo teria ainda baleado três
pessoas no último sábado (12),
em Cocalzinho de Goiás, dei-
xando duas delas em estado
grave. Segundo o titular da
SSP-GO, as equipes apuram di-
versas denúncias sobre o pos-
sível paradeiro do indivíduo.

“Ele é o que a gente chama
de ‘mateiro’. É acostumado

com a região, a se esconder
em vários pontos. Temos in-
formações de que ele está
aqui nessa região [Cocalzinho
de Goiás], informações de que
ele está em Águas Lindas e in-
formações de que ele teria
voltado para o DF. Na força-ta-
refa, temos um grupo que fica
mais restrito àquelas infor-
mações mais contundentes,
mas temos várias equipes che-

cando cada uma. Vamos tra-
balhar em todas as vertentes
até resolver”, informou.

Além do cerco policial, as
equipes atuam ainda para ga-
rantir a segurança da popula-
ção local. “Estamos com oito ví-
timas confirmadas, cinco delas
fatais e situações que levam
qualquer um a ficar preocu-
pado. Todas as propriedades
que têm pessoas que precisam

ficar lá, nós colocamos viaturas
próximas. Estamos dando todo
o amparo para a população
até a retirada desse sujeito da
região”, reforçou.

Na manhã de sábado (12),
equipes do Regimento de Ca-
valaria da Polícia Militar de
Goiás chegaram ao local, para
dar apoio à operação. Ao todo,
10 policiais montados irão
atuar na região. “Estamos tra-

balhando com equipes de in-
teligência e equipes de ope-
ração. Hoje temos três aero-
naves para tentar o mais rá-
pido possível, tirar esse psi-
copata das ruas”, ressaltou o
secretário de Segurança Pú-
blica de Goiás, que acompa-
nha a ação junto ao chefe da
SSP-DF, Júlio Danilo.

Crimes
Lázaro Barbosa Sousa é

condenado por um homicídio
na Bahia, e também é procu-
rado no DF e em Goiás por
crimes de roubo, estupro e
porte ilegal de arma de fogo.
Em 8 março de 2018, ele che-
gou a ser preso pelo Grupo de
Investigações de Homicídios
de Águas Lindas, mas fugiu
quatro meses depois. Desde
então, o suspeito está foragi-
do. As ações policiais irão
continuar, até a captura do
investigado. “Não vamos sair
daqui enquanto não desen-
tocar ele e apresentá-lo à Jus-
tiça”, concluiu. Até o fecha-
mento desta edição, o sus-
peito ainda não havia sido en-
contrado. (Maiara Dal Bosco,
Especial para O Hoje)

Seguem buscas por suspeito de cometer chacina
MAIS DE 200 POLICIAIS

Equipes apuram diversas denúncias sobre o possível paradeiro de Lázaro 
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Daniell Alves

Com uma média de 290 mil
vacinas aplicadas por mês,
Goiás terá que aplicar o dobro
de doses para conseguir vaci-
nar toda a população até 18
anos em setembro. Desde ja-
neiro, quando teve início a
vacinação contra a Covid-19
no Estado, Goiás vacinou 1,7
milhões de habitantes. Se con-
tinuar neste ritmo, a Saúde
não irá conseguir imunizar
todas as pessoas maiores de
idade, conforme anunciado
pelo governador Ronaldo Caia-
do. Segundo o censo do Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), há pelo me-
nos 3,8 milhões de goianos
com idade acima de 19 anos.

Atualmente, são cerca 7,2
milhões de habitantes em
Goiás. O próximo censo deve
ser feito apenas em 2022, por
isso não é possível realizar
cálculos exatos com relação
ao número de habitantes. Em
coletiva de imprensa na ma-
nhã de ontem (14), o gover-
nador anunciou que a vaci-
nação contra a Covid-19 deve
avançar nas próximas sema-
nas em Goiás. 

“Acreditamos que vamos
rapidamente avançar na faixa
etária e poderemos chegar ao
mês de setembro com maior
tranquilidade, com toda faixa
acima de 18 anos 100% vaci-
nada”, garantiu o governa-
dor, que também comentou o
assunto em sua conta no Twit-
ter. “Só descansarei quando o
último goiano for vacinado
contra a Covid-19”, frisou.

Ainda na entrevista aos
jornalistas, durante lança-
mento da Operação Cerrado

Vivo 2021, o governador as-
segurou que todos os profes-
sores estarão vacinados com
a primeira dose até o mês de
julho, proporcionando o re-
torno às aulas presenciais na
rede pública de ensino já em
agosto. “Temos a certeza hoje,
com os dados levantados, de
que até o final de julho já te-
remos todos os professores
vacinados. Como tal, o retor-
no às aulas a partir de agos-
to”, destacou.

Caiado afirmou que os da-
dos são favoráveis para a con-
tenção do processo de au-
mento de casos, o que amplia
as perspectivas para a popu-
lação retornar às suas ativi-
dades do dia a dia. “Lógico
que, durante esse período, é
imprescindível o uso de más-
cara, distanciamento e higie-
ne das mãos em todos os am-
bientes que nós estivermos”,
ressalvou o governador.

Vacina Janssen
O ministro da Saúde, Mar-

celo Queiroga, ligou para o go-

vernador para informar sobre
a chegada do carregamento de
vacinas da Janssen ontem, ao
Brasil, no Aeroporto Interna-
cional de Guarulhos (SP). Uma
parcela das vacinas será des-
tinada para Goiás. Segundo
Caiado, será repassado um
cronograma novo, com nú-
meros de doses para o Estado.
“Não só do imunizante da
Janssen, como também de ou-
tras fabricantes”, concluiu.

Interior
As cidades do interior de

Goiás seguem em ritmo ace-
lerado com o cronograma de
vacinação. Algumas delas já
passam dos 50% da população
imunizada contra a doença.
Em Professor Jamil e Auri-
lândia já estão sendo vacina-
das pessoas com idade a par-
tir de 47 anos. Nestes locais,
com menos de cinco mil pes-
soas, os casos e mortes são
poucos em comparação aos
municípios com maior nú-
mero de habitantes.

Já em São João da Paraúna,

habitantes com idade a partir
de 28 anos já começaram a
ser vacinados. De acordo com
o prefeito da cidade, Ubiraja-
ra Júnior, a cidade possui cer-
ca de 1,6 mil habitantes e 1,4
mil com mais de 18 anos. Até
a última atualização, tinham
sido aplicadas 1,1 mil vacinas
referentes à primeira dose.
Em Itapaci, estão sendo imu-
nizados habitantes com idade
a partir de 45 anos. Outros
municípios vacinam pessoas
a partir de 51 anos, como é o
caso de Mozarlândia. 

Para a superintendente de
Vigilância em Saúde do Estado,
Flúvia Amorim, o cenário re-
presenta um alívio para o sis-
tema. “Quanto mais gente va-
cinada, menos pressão vamos
ter para internações”, ressalta.
Ela diz que o fim da vacinação
nessas cidades contribui para
aumentar o cronograma em ci-
dades com maior número de
habitantes. “Quando eles fi-
nalizarem a vacinação, as do-
ses que seriam destinadas para
eles serão redistribuídas para

outras cidades”, explica. 

Doses aplicadas
Levantamento realizado

pela SES-GO apurou que, re-
ferente à primeira dose, foram
aplicadas 1.758.823 doses das
vacinas contra a Covid-19 em
todo o Estado. Em relação à se-
gunda dose, foram vacinadas
673.297 pessoas. Esses dados
são preliminares e coletados
no site Localiza SUS do Minis-
tério da Saúde.

Há 639.904 casos de doen-
ça pelo coronavírus no ter-
ritório goiano. Destes, há o
registro de 610.020 pessoas
recuperadas e 17.980 óbitos
confirmados. No Estado, há
479.548 casos suspeitos em
investigação. Já foram des-
cartados 283.716 casos.
Além disso, são 17.980 óbi-
tos confirmados de Covid-
19 em Goiás até o momento,
o que significa uma taxa de
letalidade de 2,82%. Há 351
óbitos suspeitos que estão
em investigação. (Especial
para O Hoje)

Para que toda a po-
pulação acima de 18
anos seja vacinada
até setembro, o rit-
mo de vacinação
deve duplicar

Com uma média de 290 mil vacinas por mês, Goiás terá que aplicar o dobro de doses para vacinar população até setembro 

Saúde precisaria dobrar
aplicações para vacinar 18+



O regulamento que institui o
novo certificado digital Covid-
19 da União Europeia (UE) foi
assinado nesta segunda-feira
(14) em Bruxelas, na Bélgica. O
primeiro-ministro português,
António Costa, elogiou o "passo
decisivo" para uma recuperação
econômica em segurança. A
presidente da Comissão Euro-
peia, Ursula von der Leyen, e o
presidente do Parlamento Eu-
ropeu, David Sassoli, também
estiveram presentes.

Na declaração conjunta,
Costa destacou a importância
do novo certificado para o
restabelecimento das liber-
dades de movimentação, bem
como para a recuperação eco-
nômica da região.

"O certificado digital é uma
ferramenta inclusiva. Inclui
pessoas que se recuperaram
da covid-19, pessoas que tes-
taram negativo e pessoas que
foram vacinadas. Agora po-
demos viajar de forma segura.
Segura para nós, para aqueles
que nos recebem e para as
nossas famílias, vizinhos e co-
legas, quando regressamos",
afirmou o primeiro-ministro.
Ele lembrou, no entanto, que
as regras sanitárias devem
continuar a ser cumpridas.

A presidente da Comissão
Europeia destacou o simbo-
lismo da data, já que o Acor-
do de Schengen (convenção
entre países europeus sobre
uma política de abertura das

fronteiras e livre circulação
de pessoas entre os países
signatários) foi assinado há
precisamente 36 anos, em 14
de junho de 1985.

Ursula von der Leyen sa-
lientou que este novo docu-
mento tem como propósito
apoiar os países após o pe-
ríodo mais difícil da pande-
mia, em que houve grandes
restrições nas viagens. "De-
senvolvemos este certificado
em tempo recorde. Vai fazer
com que viajar seja mais fácil
e vai dar de volta aos euro-
peus as liberdades que tanto
estimam", afirmou ela.

O presidente do Parla-

mento Europeu, David Sas-
soli, disse que essa resposta
constitui um "instrumento
justo” que permite a todos os
cidadãos, de forma “igualitá-
ria e não discriminatória, um
regresso à vida normal”.

Certificado
O novo certificado digital

entra em vigor a partir de 1º
de julho, mas já começou a
ser entregue em vários paí-
ses da UE. 

O instrumento não é obri-
gatório para quem pretende
viajar, nem é considerado “um
documento de viagem”, mas
poderá facilitar os desloca-

mentos dos europeus. Ele ser-
virá para atestar que o seu
detentor cumpre um dos se-
guintes requisitos para viajar
sem restrições: ou já foi vaci-
nado, ou se recuperou de uma
infecção ou testou negativo
para covid-19. Pode ser pedido
por qualquer pessoa em uma
dessas três situações, evitando
eventuais quarentenas. 

O Certificado Digital Covid-
19 estará disponível em duas
versões, digital e papel, e será
de acesso gratuito. Fica dispo-
nível numa língua nacional e
em inglês e é válido em todos
os países da União Europeia e
do espaço Schengen. (ABr)
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A empresa Novavax
divulgou ontem (14) os
resultados da última fase
de testes da candidata a
vacina contra a covid-
19. O ensaio clínico, com
base nos Estados Unidos
(EUA), mostrou que a va-
cina é mais de 90% eficaz
contra a doença e forne-
ce proteção no caso das
variantes.

O estudo incluiu 3 mil
voluntários nos EUA e no
México. A empresa vai pe-
dir a autorização de emer-
gência das autoridades de
saúde norte-americanas e
fará o mesmo em outros
países no terceiro trimes-
tre do ano.

Eficiencia
A vacina candidata da

Novavax foi mais de 93%
eficaz contra as variantes
predominantes de covid-
19, que têm sido motivo
de preocupação entre
cientistas e funcionários
de saúde pública, disse a
empresa.

Durante os testes, a va-
riante B.1.1.7, descoberta
pela primeira vez no Reino
Unido, se tornou a va-
riante mais comum nos
Estados Unidos.

A Novavax detectou
também as variantes en-
contradas pela primeira
vez no Brasil, na África do
Sul e Índia entre os parti-
cipantes do estudo, disse à
Reuters o chefe de Pes-
quisa e Desenvolvimento
da Novavax, Gregory
Glenn. (ABr)

Vacina Novavax 
tem mais de 90% 
de eficácia em testes

NOS ESTADOS UNIDOS

Regulamento foi
assinado nesta
segunda-feira em
Bruxelas

Líderes europeus oficializam
certificado digital Covid-19

A coligação de partidos de
centro-esquerda Unidade
Constituinte (UC) foi a grande
vencedora do segundo turno
das eleições regionais desse
domingo (13), conquistando a
maioria dos cargos de gover-
nador, incluindo o de Santiago.
O candidato Claudio Orrego,
um militante dos Democratas-
Cristãos (DC), venceu com
52,7% dos votos da capital.

A coligação conquistou 10
das 16 regiões do país, oito
das quais obtidas no segundo
turno e duas no primeiro.

É a primeira vez na história
que o Chile elege as suas au-
toridades regionais, anterior-
mente nomeadas pelo gover-
no. Essas eleições são consi-
deradas eleições cruciais para
a descentralização do país.

"Assumimos este triunfo
com grande humildade e tre-
mendo sentido de responsa-
bilidade. Levantar a região
metropolitana após a pan-
demia vai ser uma tarefa
muito difícil", disse Orrego,
que venceu em Santiago Ka-
rina Oliva (47,27%), da Fren-
te Ampla (FA), uma esquerda
mais radical.

Karina declarou que, ape-
sar da derrota, o seu bloco
"cresceu" e que "é impor-
tante" manter "a unidade,
força e organização, mas so-
bretudo a convicção intacta"
de que a região e o país "po-
dem ser muito mais justos e

democráticos". 
A direita foi a grande per-

dedora, apenas conseguindo
ganhar nas urnas na região da
Araucanía, no centro do país,
conhecida por ser uma área de
conflito entre as autoridades e
os povos indígenas.

Luciano Rivas, um inde-
pendente que concorreu na
lista do bloco de direita do-
minante Chile Vamos, vai go-
vernar a região.

Dados eleitorais
Apenas 2,5 milhões dos 13

milhões de eleitores votaram
para eleger os governadores de
13 das 16 regiões do Chile.

A participação nas elei-
ções, que se realizaram em

plena pandemia de covid-19
e com toda a capital confina-
da, foi a mais baixa (19,6%)
desde o regresso à democra-
cia em 1990, muito abaixo
do mínimo registrado nas
eleições municipais de 2016,
quando apenas 34,9% exer-
ceram o direito de voto.

Desde que o voto deixou
de ser obrigatório em 2012,
nenhuma eleição excedeu
50% de participação, à exce-
ção da votação de outubro de
2020 (50,9%).

No primeiro turno, o com-
parecimento às urnas foi li-
geiramente superior (43%).

Os eleitos tomam posse em
14 de julho para um mandato
de quatro anos. (ABr)

Centro-esquerda vence
eleições e conquista capital

CHILE

Bloco conquistou maioria dos cargos de governador

O novo
certificado
digital entra em
vigor a partir de
1º de julho, mas
já começou a ser
entregue em
vários países da
União Européia
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Elysia Cardoso

Ao redor do mundo muitos países já
voltam aos poucos ao novo normal. A
vontade dos brasileiros de poder reto-
mar hábitos de descompressão, como o
de viajar, ir para o campo no fim de se-
mana, ou mesmo descer para a cidade
praiana mais próxima, cresce na mes-
ma intensidade da vontade, e possibi-
lidade de finalmente tomar a vacina. 

Um novo estudo da Hibou - empresa
de monitoramento de mercado e con-
sumo - revelou que 47% da população
tem a intenção viajar nos próximos 12
meses, mesmo com medidas de isola-
mento ainda em operação e sem previ-
são final de vacina para toda a popula-
ção. "O brasileiro está cansado de ficar
em casa. Ele entende o valor da qua-
rentena, mas não vê a hora de tomar a
vacina e, finalmente, poder sair de casa”,
afirma Ligia Mello, sócia da Hibou. 

Ainda de acordo com a especialista,
o turismo em si sempre ocupou espaço
de destaque entre os principais objeti-
vos da lista de desejos, mais forte que
comprar um carro ou uma casa, por
exemplo. “Com isso em mente, a pre-
visão é que, assim que puder sair de
casa com segurança, o brasileiro vai se
endividar, curtir em pouco espaço de
tempo tudo o que ficou reprimido nes-
se um ano e meio em quarentena. En-
tão, teremos um "boom" no turismo,
que é a principal válvula de escape as

população aqui.", afirma Ligia.

O turismo brasileiro por
brasileiros

Sim, as pessoas agora querem co-
nhecer melhor o próprio país. Parece
que a empatia e a união criada com a
situação sensível vivida pela pande-
mia até aqui tornou a nossa própria
grama ainda mais verde. Viajando no
Brasil as viagens podem ser feitas de
carro ou com voos curtos, que são op-
ções mais seguras. 

O idioma também tem um papel im-
portante aqui, já que, caso aconteça al-
gum problema, de saúde ou imprevisto
de viagem mesmo, fica muito mais fácil
pedir ajuda no idioma nativo. Entre os
destinos mais almejados, 55,7% dos
brasileiros quer conhecer outros Estados
dentro do Brasil, 22,9% tem em mente
conhecer melhor o próprio Estado, ou
seja, se somarmos, 78,6% da intenção de
viagem está em terras tupiniquins. Para
o exterior, 20,5% pretende ir para a
América do Norte e 19% gostaria de em-
barcar em uma Euro Trip.

Viagens para o exterior?
O Coronavírus atrapalhou a vida e

os planos de muita gente, e 24,1% des-
marcou viagens por completo, en-
quanto 17,5% apenas adiou o passeio.
Pensando em viagens nacionais, a
maior parte dos entrevistados (69,5%)
acredita que as pessoas voltarão a via-

jar somente após fevereiro de 2022.
No caso das viagens internacionais,

a população está ainda mais cética so-
bre o retorno, já que 81,4% aposta em
uma normalização apenas após feve-
reiro de 2022 também. Ainda assim,
seja aqui no Brasil ou no exterior,
51,6% da população sente vontade em
viajar ainda em 2021.

Colocando na balança
Para 53,5% dos entrevistados, a prin-

cipal preocupação em relação a viagens
atualmente é, obviamente, a possível
contaminação por Coronavírus. No en-
tanto, há, ainda, uma parcela de 35,7%
que se preocupa com o risco de que es-
sas viagens contribuam para uma nova
onda casos de COVID-19 no país.

Entre as dificuldades, não menos re-
levante em uma pandemia, 33,1% se
preocupa mesmo é com a própria situa-
ção financeira atual, 24,1% define como
impeditivo o fato de que os pontos turís-
ticos estejam ainda fechados e 19,6% vê
como dificuldade a alta cotação do dólar.

"A companhia também é muito im-
portante, família e companheiros, sejam
casados ou namorados, juntos, corres-
pondem por 73,4% das preferências do
brasileiro para uma viagem. A pesquisa
mostrou também que a população pre-
fere planejar com antecedência essas via-
gens, sendo 24,8% com um ano antes e
36,3% entre 3 e 6 meses", finaliza Ligia.
(Especial para O Hoje)

Metade dos brasileiros tem pretensão de viajar nos próximos 12
meses, especialista detalha pesquisa e objetivos dos entrevistados   

78,65% das
intenções de
viagens são para
o destinos no
próprio Brasil 

Essência

Desejo de viajar
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Malhação - sonhos 
todos aprovam e come-

moram o clipe da banda, com
exceção de João. dandara
apoia lucrécia, que está triste
por seu problema de saúde.
Bárbara repreende Bianca por
ter abandonado sua carreira.
gilda afirma que Mari irá com
ela para Joaçaba assim que o
médico autorizar. lobão im-
pede que nat ouça sua con-
versa com Heideguer sobre o
dossiê. gael afirma a Karina
que ela não participará do
campeonato de luta. 

Gênesis
labão recebe eliézer. leo-

ra é perdoada por alom. uria-
la tenta seduzir isaque.
abraão se surpreende com a
presença da moça no quarto
do filho. Rebeca se despede
de seus pais. uriala leva uma
invertida de abraão. leora e
omar seguem para gerar.
Quetura demonstra sabedo-
ria. leora e omar chegam
ao palácio. omar é sur-
preendido pela decisão do
rei. isaque e Rebeca se en-
cantam um pelo outro.

a Vida da Gente 
ana relembra de um mo-

mento com Rodrigo e marca
um encontro com ele. Celina
encontra o pai de seu filho em
uma boate. laudelino avisa a
iná que fez uma reserva no re-
sort onde Manuela trabalha.
Celina se emociona depois de
conversar com o pai de seu fi-
lho. ana ignora os conselhos
de eva. dora tenta falar com
Marcos, mas é impedida por
olívia.ana fala para alice que
tentará viver sua história com
Rodrigo. 

Coração indomável
eusébio deixa otávio em

um hotel. ele pede ao capataz
que não diga a Maricruz onde
pode encontrá-lo e lhe dá uma
carta para que a entregue a
Miguel. Miguel diz a lúcia que
vai suspender toda ajuda que
Maricruz recebe e que tam-
bém vai dar ordens para que
retirem a vaca e o bezerro.
não contente, lúcia diz que
precisam encontrar uma ma-
neira de tirá-la do povoado.
eusébio diz a otávio que coi-
sas ruins esperam por ela. 

império
Cora pensa no sonho que

teve com José alfredo. Maria
Marta confirma aos filhos que
José alfredo tem uma amante.
Josué conta ao Comendador o
que descobriu sobre Maurílio.
danielle ouve Maria Marta ao
telefone com Maurílio e co-
menta com José Pedro. João
lucas flagra amanda e José
Pedro se beijando. tuane pen-
sa em denunciar Reginaldo.
elivaldo consegue um em-
prego para tuane. Reginaldo
encontra Karina. 

RESUMO
t

de novelas

Do Brasil 
para o mundo
Cantor segue o caminho da música
fora do Brasil, e ganha reconheci-
mento internacional

Lanna Oliveira

Não há dúvidas de que
o Brasil é um dos países
com mais referências cul-
turais, e isso é percebido e
admirado ao redor do
mundo. O samba, o fute-
bol, as comidas e festas
tradicionais são buscadas
por vários viajantes e o
cantor Edu Ares tem o in-
tuito de reforçar essa visão
positiva que o mundo ain-
da tem do nosso país. O ar-
tista brasileiro anda pelos
Estados Unidos cantando
samba e já faz sucesso por
lá. Ele tem seu trabalho
reconhecido no exterior e
já abriu shows de outros
grandes artistas nas cida-
des americanas.

Edu Ares é um exemplo
dessa enorme referência
que o Brasil é para o resto
do mundo. O samba, estilo
já consagrado e adorado
pelos gringos é o que move
o cantor a continuar. Foi
justamente pensando em
levar a cultura brasileira
para o exterior e ir na con-
tramão da situação do Bra-
sil, que o artista se tornou
um representante cultu-
ral no EUA. “Eu nasci em
São Paulo, estudei e cresci
em Nova York e hoje vivo
em Orlando. Me divido en-
tre um país e outro para
visitar amigos e família”,
conta o cantor.

Apesar de hoje, devido
ao fato da pandemia ter
prejudicado quem vive de
arte, Edu estar seguindo
seus sonhos em outro país,
ele relembra grandes mo-
mentos de sua carreira
ainda no Brasil. Durante

sua carreira solo, Edu co-
leciona boas histórias de
shows e artistas que co-
nheceu. Xanddy, cantor do
‘Harmonia do Samba’, foi
um dos primeiros com
quem fez uma parceria e a
ajudar em sua carreira. O
ex- ‘Os Travessos’, Rodri-
guinho, também é lem-
brado com admiração e
carinho pelo músico.

Quando perguntado so-
bre suas maiores dificul-
dades em outro país, é di-
reto: “Acabei abdicando de
muita coisa na minha vida,
muita coisa para sair do
Brasil, para tentar uma luz
no fim do túnel. Hoje, mes-
mo com a situação um
pouco melhor, ainda rola
alguns perrengues, faz par-
te da vida”. Já em tom de
brincadeira, confessa que
tem muita dificuldade para
lembrar letras de música:
“Misturo amor com ardor,
café com pois é, mas agora
eu estou usando a tecno-
logia ao meu favor”.

Essa mistura do Brasil
com a terra do tio Sam não
poderia resultar em outra
coisa: um estilo eclético que
mistura o nosso samba com
soul music. Quando per-
guntado sobre suas refe-
rências, cita grandes no-
mes dos dois países que
realmente fazem jus à sua
personalidade musical. Tim
Maia, Fundo de Quintal e Ja-
mes Brown, são algumas
das fontes de inspiração de
seu trabalho. Ou seja, ape-
sar de tudo que o Brasil en-
frenta no momento, ainda
há representantes do que o
país tem de melhor, que é a
cultura e as pessoas.

Edu Ares mistura samba e soul music em suas apresentações A coluna Estillo voltará a ser publicada neste espaço logo que atravessada a Pandemia do Coronavírus. 

NOTA AO LEITOR
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Tataraneta de italianos, a es-
critora Raphaela Barreto dese-
nhou a história da jovem Anto-
nieta, a Nita, e a saga da família de
emigrantes baseada nas memórias
trazidas pela avó. Italiana remon-
ta ao século XIX, período em que
muitos italianos partiram para o
Brasil em busca de oportunidades,
atraídos pelos convites estampados
em cartazes e panfletos.

Com as condições de vida pre-
cárias na Itália – e um quarto filho
a caminho –, a família decide en-
tão embarcar rumo ao Brasil para
trabalhar nas plantações de café.
Partindo do porto de Gênova, o
destino era Ribeirão Preto. Uma
viagem de 29 dias que, para a pri-
mogênita Nita, representaria um
marco não apenas por deixar sua
terra natal.  

Luca tinha problemas em falar
“Nita”, mas eu gostava do jeito
que senhorita soava em seus lá-
bios. Tinha um som diferente em
sua boca, como se fosse mais cari-
nhoso do que apenas formalida-
des... E isso poderia ser mais um
passo para bagunçar a minha vida.
(Italiana, p. 25)

Com o passar dos dias, Nita se
aproximava cada vez mais de
Luca, um dos amigos que fez a bor-
do do navio. Prestes a completar 16
anos, a jovem estava encantada
pelo belo rapaz, um cavalheiro
nato que se tornou a melhor com-
panhia para conversas e passeios,
sem medir esforços para conquis-
tar o coração da italiana.

O romance promissor cede lu-
gar às incertezas sobre o que
aconteceria após o desembarque
no Brasil: se permaneceriam ou
não juntos. O enredo potencializa
as angústias dos protagonistas
quando um terceiro componente
entra em cena: um casamento
arranjado pelo pai de Nita. Ela irá
honrar o desejo de sua família ou
seguir seu coração?

Inspirado em fatos reais, ‘Ita-
liana’ diferencia-se como um dos
raros romances de época am-
bientados em solo nacional. Ce-
nário perfeito para uma história
de amor que atravessa continen-
tes para encontrar seu desfecho
em meio às fazendas cafeeiras e
ao processo de industrialização do
país, protagonizado pelos coloni-
zadores europeus.

A autora
Raphaela Barreto é do inte-

rior de São Paulo e começou a es-
crever ainda jovem. Com 13 anos
já deixava a imaginação solta em
seu blog pessoal que mantém ati-
vo até hoje. Em 2018 escreveu seu
primeiro romance e, desde então,
não parou mais. Ela é apaixonada
por livros, cinema, pipoca e gatos.
Sua maior inspiração é o cotidia-
no e as histórias encontradas em
sorrisos pela rua.

Romance de época
Inspirado nas histórias de emigrantes italianos que se muda-
ram para o Brasil no século XIX, enredo de ‘Italiana’ retrata a
saga da família da jovem Nita em meio a descoberta do amor

Raphaela Barreto buscou inserir um
cenário nacional para uma história
de amor que atravessa continentes
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Uma cena de ‘Em Busca
da Felicidade’, a primeira
radionovela brasileira, foi
recriada nesta semana no
Museu da Rádio Nacional do
Rio de Janeiro, em uma par-
ceria entre a Rádio Nacional
do Rio e a TV Brasil. A gra-
vação, de cerca de 1 minuto,
vai ao ar a partir de terça-fei-
ra (15) nas rádios da EBC, em
suas redes sociais e na TV
Brasil, para comemorar 80
anos da obra pioneira na
dramaturgia brasileira.

A cena conta com parte do
texto original que foi ao ar
nos anos 1940, e a atriz
Amanda Tamarozzi inter-
preta Alice, uma jovem cria-
da por um casal rico, que se
descobre filha da empregada
da família. Ela contracena
com Gabriel Barreto, que in-
terpreta Carlos, filho do pa-
trão e par romântico de Alice
na trama. Na versão original
da novela, os papéis foram de
Isis de Oliveira e Luís Tito.

A atriz escalada para dar

nova vida ao texto conta que
ficou emocionada por atuar
em um estúdio que fez parte
da história da radionovela e
disse que a experiência teve
desafios bem específicos.
"Tem que ter muito jogo de
olhar. Por mais que seja só a
voz aparecendo, se você não
está de olho no seu colega,
você acaba perdendo o tem-
po. E o tempo é precioso."

Waldecir de Oliveira e
Bruno Barros explicam que
a cena busca explorar essas

características da radiono-
vela ao mesmo tempo em
que exige que os atores con-
tracenem diante de câme-
ras, com figurino e texto de-
corado. "É uma cena român-
tica, mas que tem a presença
desse sonoplasta e tem um
lado cômico em que ele ten-
ta fazer, a todo tempo, todos
os sons possíveis e impossí-
veis para ornar a cena", diz
Waldecir de Oliveira.

A cena gravada faz parte
do capítulo 20 do primeiro

ano de transmissão de Em
Busca da Felicidade, já que
seu sucesso fez com que a
narrativa se estendesse entre
1941 e 1943. Os registros so-
noros da versão original, gra-
vados em acetatos à base de
vidro, não resistiram ao tem-
po, mas parte do roteiro con-
tinua preservada no Acervo
da EBC e recebeu o certifi-
cado do Programa Memória
do Mundo da Organização
das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cul-
tura (Unesco).

A recriação comemora a
importância da radionovela
para a história cultural bra-
sileira, já que as novelas con-
quistaram o gosto popular,
pautaram questões sociais e
tiveram papel de destaque
tanto no rádio quanto na TV.
"A gente quer mostrar e valo-
rizar que a EBC tem a memó-
ria do Brasil. São 80 anos de
um evento tão importante
que começou aqui, dentro de
uma empresa pública."

EBC exibe cena recriada 
da primeira radionovela

Geração à remuneração
no segundo encontro da

série online 'Conexões uBC'
nesta terça-feira (15), às 18h,
três grandes nomes do mer-
cado se reúnem sobre o tema
‘isRC: da geração à remune-
ração’. Peter strauus (geren-
te de internacional, distribui-
ção e licenciamento na uBC),
Fabio geovane (diretor de
operações uBC) e Maurício
Bussab (diretor da tratore)
colocam em pauta os deta-
lhes sobre o international
standard Recording Code
(isRC), ou Código de grava-
ção Padrão internacional, de-
finido como padrão interna-
cional de código para identi-
ficar de forma única grava-
ções sonoras e de vídeo.
Quando: terça-feira (15).
onde: sympla.com.br. Horá-
rio: 18h.

Volta da Torre do Relógio
é entregue à população

goiana nesta terça-feira (15),
às 18h, a torre do Relógio da
avenida goiás. testemunha
da história de goiânia (go) e
marco de grandes aconteci-
mentos, o monumento reto-
ma o seu papel de embelezar
o centro da cidade e a fun-
cionar com toda a sua pleni-

tude. a cerimônia celebra a
finalização da obra e conta
com a presença do secretário
especial da Cultura, Mário
Frias; da presidente do ip-
han, larissa Peixoto; do go-
vernador do estado de goiás,
Ronaldo Caiado; do superin-
tendente do iphan em goiás,
allyson Cabral; e demais au-
toridades locais. Quando:

terça-feira (15). onde: Can-
teiro central da avenida
goiás, próximo à Praça Cívi-
ca, setor Central – goiânia.
Horário: 18h.

e depois da graduação?
ocorre nesta terça-feira

(15), às 20h, o evento online e
gratuito 'Formei e agora? Qual
organização financeira preci-

so ter?' realizado pela unial-
Fa - Centro universitário alves
Faria. Com organização dos
cursos de Psicologia e Peda-
gogia da instituição, a pales-
tra visa abordar a emprega-
bilidade, estabilidade e cres-
cimento profissional, algumas
das incertezas geradas no final
de uma graduação.  Crenças
que facilitam ou dificultam a
organização financeira, além
de itens essenciais para um
bom planejamento também
fazem parte da pauta. Quan-
do: terça-feira (15). onde:
unialfa.com.br. Horário: 20h.

Violência contra idosos
o debate 'não enxerga-

mos, Mas é: violência Contra
a Pessoa idosa' desta terça-
feira (15) marca a abertura
de mais uma edição da Cam-
panha de Conscientização
da violência contra a Pessoa
idosa, que o sesc são Paulo
realiza até 22 de junho. o
evento aborda o quanto as
violências interpessoais con-
tra idosas muitas vezes são
fruto de fatores macroes-
truturais. a apresentação e
mediação fica por conta da
Juliana viana Barbosa.
Quando: terça-feira (15).
onde:  youtube.com/sescsp.
Horário: 16h.

A Torre do Relógio da Avenida Goiás é entregue hoje (15)

A recriação comemora a importância da radionovela 
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samantha schmütz ganha
apoio e fala em censura ao
retomar instagram

samantha schmütz recu-
perou sua conta de insta-
gram e fez um desabafo ao
que chamou de 'censura'.
"Por que os meus questiona-
mentos têm incomodado tan-
to?", questionou a atriz, que
nas últimas semanas tem se
mostrado ativa politicamente
na rede social. outros famo-
sos já passaram por situa-
ções parecidas quando tive-
ram fotos nuas excluídas do
instagram. no caso de sa-
mantha, ela recuperou a con-
ta no final da noite deste do-
mingo. (guilherme guidoriz-
zi, Purepeople)

empresário apontado como
novo affair de Juliette é ex
de anitta

Juliette estreou como can-
tora neste domingo (13) ao
lado de gilberto gil, com
quem se emocionou durante
uma live. e ao que tudo indica,

além de subir degraus em
sua vida profissional, a cam-
peã do ‘BBB 21’ também não

tem do que reclamar em sua
vida amorosa. de acordo com
fã-clubes, a paraibana está

flertando com luiz Restiffe.
empresário do ramo de even-
tos, Restiffe é paulistano e
sócio da agência inHaus.(Car-
men Moreira, Purepeople)

ana Maria Braga avalia Tia-
go Leifert à frente do 'Do-
mingão do Faustão'

ana Maria Braga deu sua
opinião sobre a performan-
ce de tiago leifert no co-
mando do 'domingão do
Faustão'. "Queria começar
dando os parabéns ao meu
amigo tiago leifert. show de
talento, carinho, respeito na
difícil missão de substituir o
Faustão. não era uma tarefa
fácil, vamos combinar. são
32 anos do Faustão no ar,
com aquele jeito descom-
promissado, feliz e com uma
característica que é só dele.
a gente, que sabe como é
essa missão do apresenta-
dor, sabe que sem dúvida
nenhuma deu um frio na
barriga", opinou. (Carmen
Moreira, Purepeople) 

CELEBRIDADES

Ex-‘BBB 21’, Sarah An-
drade pode ganhar um
programa no SBT sobre
turismo e gastronomia. A
consultora de marketing
digital foi convidada pela
própria emissora, relata a
coluna "Retratos da Vida",
do jornal 'Extra', nesta se-
gunda-feira (14). A decisão
final caberá a Silvio Santos
após assistir a um piloto
(programa teste). Há al-
guns dias, Juliette, cam-
peã do reality, foi anun-
ciada nova contratada da
Globo. (Guilherme Guido-
rizzi, Purepeople)

Sarah Andrade pode ganhar
programa no SBT após
participar do 'BBB 21'

ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

seu dia pode ter um gosto de
saudade no ar e você pode se pe-
gar meio romântico ou sonha-
dor. vale a pena extravasar as
emoções e buscar atividades que
tragam alegria e que possam
destravar ou incentivar a sua
criatividade. isso pode ajudar, in-
clusive, no trabalho. 

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

existe uma certa preguiça no
seu dia hoje, mas ele segue dinâ-
mico, com novidades, e isso aca-
ba trazendo ânimo e motivação.
Boas surpresas te aguardam. não
se esconda do mundo nem in-
vente desculpas para os compro-
missos de hoje, porque você pode
acabar perdendo oportunidades. 

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

o dia segue seu rumo natural
hoje. existe muito trabalho, mas
ao mesmo tempo a energia está
leve. você conseguirá conven-
cer as pessoas das suas ideias,
então pode acabar fechando
bons negócios. situações pen-
dentes de respostas podem se
concluir no dia de hoje.

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

vênus segue em Câncer, e isso
traz para você boas oportunidades,
mas é preciso sintonizar e pedir
para o universo o que você dese-
ja, senão vai atrair também situa-
ções de caos. sem dúvida, com a
lua em leão, você pode estar
mais criativo do que nunca hoje.

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

os amigos estão em foco. al-
gum amigo pode vir te contar algo
ou pedir sua ajuda. Hoje seu dia
está dinâmico e você está com o
dom de promover mudanças ou de
ser ponte, ou seja, de unir pessoas
ou encontrar soluções. seja como
for, você é a ponte conectora. 

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

é um dia em que vale a pena
se conectar com seus sonhos.
sonhos e desejos, podem ser coi-
sas muito simples, como se dar
algo especial ou, ainda, permitir-
se viver coisas que o dia a dia cor-
rido não anda permitindo. Ques-
tione-se para saber o que pode fa-
zer por si mesmo.

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

aventure-se; este dia te convi-
da a isso. deixe a sua mente voar,
sonhar e crescer. vale a pena man-
ter a positividade na mente, senão
seu dia vai te trazer muitas irrita-
ções e limitações. aceite os convi-
tes de última hora que surgirem de
amigos ou até de trabalho.

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

o dia pode te fazer ter que re-
fazer trabalhos ou exigir de você
um alto nível de concentração, po-
rém o foco não vai estar forte hoje
e o melhor é não forçar a barra,
porque você pode acabar se es-
tressando ou se cansando. aposte
numa postura sociável, amigável.

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

vai ser difícil as pessoas
acompanharem o seu ritmo hoje,
então apenas aceite que a sua
energia está diferente e não ten-
te fazer as pessoas te seguirem.
Mantenha a leveza e a liberdade
como foco, principalmente nas
relações amorosas ou em socie-
dades comerciais.

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

o dia te desafia a liderar, mas
não adianta ser autoritário, porque
será preciso manter o diálogo para
equilibrar as coisas. Pode ser que
você se irrite vez ou outra com a
lentidão das pessoas, então assu-
ma as responsabilidades para si.

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

Hoje o dia traz muita cumpli-
cidade entre você e seus pares.
Para os solteiros, a cumplicidade
pode surgir de onde menos se
espera, e isso é um motivo de
muita alegria, ou seja, pessoas
serão de grande ajuda ou te tra-
rão afeto, criando laços.

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

o dia promete ser produtivo.
existem muitas tarefas e obri-
gações, mas você tende a reali-
zar todas sem muito esforço se
houver uma boa dose de alegria
e bom humor. a família pode ser
um ponto de atenção. Há notí-
cias chegando ou uma necessi-
dade de diálogo.

Tomaz Silva/ABr
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Lanna Oliveira

“Fita embolada virá can-
tará raiz brasileira/Uma pe-
dra na baladeira ligeira a
disparar/Abrirá as mãos pra
arar reparar o que já foi
feito/Eu vim foi pra fazer di-
reito rapadura ceará”, as-
sim o artista RAPadura Xi-
que-Chico se apresenta. O
cantor que há muitos anos
está na estrada, volta aos
palcos goianos como atração
do Terça no Teatro desta
terça-feira (15), às 20h. O
show do rapper é transmi-
tido pelo canal do Teatro
SESI no YouTube (www.you-
tube.com/teatrosesigo) e
tem tradução para Libras.

Conhecido pela mistura de
ritmos nordestinos e rap, o
RAPadura Xique-Chico tam-
bém caminha por outros rit-
mos como jazz, soul, funk e
samba rock. Nascido Francis-
co Igor Almeida do Santos em
Lagoa Seca (FO), desde sempre
esteve envolvido com a arte, já
que o pai fazia parte de uma
dupla de brega com os amigos.
Aos 13 anos se mudou para
Brasília e lá, por meio da
break dance, conheceu o hip
hop de Thaíde, GOG e Câmbio
Negro e se apaixonou. A par-
tir daí, começou a fazer as pró-
prias composições. Com a
mesma idade ganhou o pri-
meiro concurso de rap.

Este show apresentado
nesta terça-feira (15) será um
reencontro do artista com os
palcos goianos. “Já tive o pra-
zer de tocar algumas outras
vezes na terra do pequi (rs).
Fiz amizades e tenho uma

parte da história registrada
por aí, será uma grande hon-
ra poder retornar pra aliviar
um tiquim dessa saudade, tô
ansioso e feliz”, afirma o rap-
per. O público vai assistir o
consagrado primeiro disco
‘Fitaembolada do engenho’ e
alguns feats que o artista fez
ao longo dos anos. A apre-
sentação promete ser nostál-
gica e bem emocionante.

Integrante de uma produti-
va safra da música popular
brasileira, RAPadura é consi-
derado um artista de vanguar-
da e uma das maiores revela-
ções da música brasileira nos
últimos anos. A inusitada ‘em-
bolada’ do rap com o repente,
coco, maracatu, capoeira, forró,
baião e cantigas de roda, fazem
dele um dos precursores de
um movimento em defesa da
cultura popular que surge do
encontro do rap contemporâ-
neo com a música de um Brasil
profundo. Dessa forma, o que
RAPadura faz é trazer esse uni-
verso colorido e multifacetado
para a sua música.

Cearense radicado em Bra-
sília, a saudade do Nordeste o
motivou a compor, inspirado
por Luiz Gonzaga, Heleno Ra-
malho, Banda de Pau e Corda,
Lia de Itamaracá, Patativa do
Assaré e expoentes do rap,
como Thaíde & DJ Hum e
GOG. Essa história com a mú-
sica lhe rendeu uma indica-
ção ao Grammy Latino de
2020 com seu segundo álbum,
o ‘Universo da canto falado’.
Diferente do seu primeiro tra-
balho, este aposta em um RA-
Padura cantor. Sempre com
rimas rápidas e incisivas, ele

se reinventou e deu certo.

Trajetória na música
Em 2010, RAPadura lançou

‘Fita Embolada do Engenho –
Rapadura na Boca do Povo’,
primeiro álbum de ‘RAPente’,
estilo que só ele faz. Em 2014 e
2015, excursionou pela Europa
e, em 2016 e 2017, participou
como convidado da turnê do
grupo O Rappa. Desde o pri-
meiro álbum, RAPadura con-
quistou diversas premiações
no cenário musical brasileiro e
foi indicado ao Grammy Latino

2020. Recentemente, lançou
seu novo disco ‘Universo Can-
to Falado’, disponível nas pla-
taformas via streaming.

“Resistir pra existir! Essa
frase sempre me acompanhou
em todas as fases da minha
vida. Vivo de música há mais
de 15 anos num mercado que
investe no emburrecimento da
população, fazer arte com con-
teúdo virou sinônimo de luta
intensa e revolução. Quando
comecei em 97, o artista tinha
esse compromisso com a ver-
dade e o social, muitas coisas

mudaram no cenário, mas con-
tinuo levando isso como base e
estilo de vida”, explica o artis-
ta. RAPadura pretende deixar
para o público do Terça no
Teatro é criem, pois só assim fa-
remos parte da história. (Lan-
na Oliveira é estagiária do
jornal O Hoje)

Serviço
Show RAPadura Xique-Chico  
Quando: terça-feira (15)
Onde: www.youtube.com/tea-
trosesigo
Horário: 20h

RAPadura Xique-Chico traz para os
palcos goianos toda sua autentici-
dade e música boa

Cearense radicado em
Brasília, a saudade do

Nordeste e inspirações como
Luiz Gonzaga motivou

RAPadura a compor

RAPente como só ele

esTReias

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

Espiral – O Legado de Jogos
Mortais (spiral: From the Book
of saw, 2021, eua). duração:
1h33min. direção: darren lynn
Bousman. elenco: Chris Rock,
Max Minghella, Marisol ni-
chols. gênero: terror, suspen-
se. em espiral – o legado de
Jogos Mortais, o detetive eze-
kiel "Zeke" Banks (Chris Rock)
se une ao seu parceiro novato
Willem (Max Minghella) para
desvendar uma série de as-
sassinatos terríveis que estão
acontecendo na cidade. du-
rante as investigações, Zeke
acaba se envolvendo no mór-
bido jogo do assassino. Cineflix
aparecida: 19h15, 21h10.

eM CaRTaZ

Invocação do Mal 3: A Ordem
do Demônio (the Conjuring:
the devil Made Me do it, 2021,
eua). duração: 1h52min. dire-
ção: Michael Chaves. elenco:
Patrick Wilson, vera Farmiga,
Ruairi o'Connor. gênero: terror.
invocação do Mal 3: a ordem

do demônio revela uma histó-
ria assustadora de terror, as-
sassinato e um desconhecido
mal que chocou até os expe-
rientes investigadores de ativi-
dades 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 marcar
a primeira vez na história dos
estados unidos que um sus-
peito de assassinato alega ter
tido uma possessão demonía-
ca como defesa. Cineflix apa-
recida: 14h05, 14h30, 16h55,
19h, 19h20, 21h30, 21h50.

Godzilla vs Kong (god vs King,
2021, eua). duração: 1h54min.
direção: adam Wingard.  elen-
co: Kyle Chandler, Millie Bobby
Brown, alexander skarsgård.
gênero: ação, aventura, fic-

ção científica. no primeiro cros-
sover do Monstroverso, Kong
e seus protetores embarcam
em uma jornada perigosa para
encontrar seu verdadeiro lar.
entretanto, tudo sai do con-
trole quando um godzilla en-
furecido, começa a deixar um
rastro de destruição pelo pla-
neta. esse combate épico entre
os dois titãs, instigado por for-
ças ocultas, é apenas o come-
ço do mistério que jaz no nú-
cleo da terra. será que o mun-
do sobreviverá ao duelo de
monstros? Cineflix aparecida:
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 fa-
mília, Cole vai em busca de so-
nya Blade seguindo a indicação
de Jax, um major das Forças es-
peciais, que tem a mesma es-
tranha marca de dragão com a
qual Cole nasceu. logo, ele se
vê no templo do lorde Raiden,
um deus ancião e guardião do
Plano terreno, que abriga to-
dos que possuem a marca. no
templo, ele treina com os ex-
perientes guerreiros liu Kang,
Kung lao e Kano, enquanto se
prepara para lutar contra os
inimigos da exoterra em uma
batalha pelo universo. será
que Cole irá longe o suficiente
para desbloquear sua arcana -
o imenso poder da sua alma -
a tempo de salvar não apenas
a família, mas interromper os
planos de shang tsung de
uma vez por todas? Cineflix
aparecida: 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 fil-
me da disney mostra a história
de uma jovem vigarista cha-
mada estella (emma stone).
inteligente, criativa e determi-
nada a fazer um nome para si
através de seus designs, ela
acaba chamando a atenção da
Baronesa von Hellman (emma
thompson), uma lenda fashion
que é devastadoramente chi-
que e assustadora. entretanto,
o relacionamento delas de-
sencadeia um curso de eventos
e revelações que farão com
que estella abrace seu lado re-
belde e se torne a Cruella, uma
pessoa má, elegante e voltada
para a vingança. Cineflix apa-
recida: 15h, 17h45, 20h30.

Em ‘Espiral – O Legado de Jogos Mortais’ os atores Chris Rock e Max Minghella interpretam os detetives parceiros
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Dentre as poucas notícias
boas durante a pandemia,
uma delas é de que o número
de pessoas que investem em
renda variável, como ações e
fundos de investimento imo-
biliário, quase dobrou em ple-
na pandemia do coronavírus.
De acordo com dados divul-
gados pela B3 (Brasil Bolsa
Balcão), havia 3,17 milhões
de contas cadastradas na bol-
sa em novembro de 2020, fren-
te a 1,6 milhão em 2019. Os in-
vestidores que chegaram re-
centemente ao mercado não
só passaram pela fase mais
conturbada da bolsa dos últi-
mos anos, como também mos-
traram ter mais informações
para lidar com os altos e bai-
xos das aplicações, como mos-
tra reportagem da Exame.

Além disso, a pesquisa ain-
da mostrou que a idade média
dos novos investidores é de 32
anos. A maioria (51%) vive no
Sudeste e ganha até 5.000 reais
por mês (56% do total). Os ho-
mens ainda são maioria entre
os que estão chegando na bol-
sa: eles representam 74% do
total. Apesar de serem minoria,
as mulheres vêm ganhando
terreno no mercado. O núme-

ro de investidoras saltou de
179.392 em 2018 para 809.533
em 2020, e a participação delas
no todo foi de 22% para 25%.
Ainda é pouco, mas isso mos-
tra que a inclusão de mulheres
na bolsa de valores está acom-
panhando o próprio cresci-
mento do mercado.

Neste sentido, seguindo a
tendência de crescimento, a
BlueTrade, que está entre as
três maiores operações da XP
Investimentos, anunciou mu-
dança em sua marca e nome,
tornando-se Blue3. A modifi-
cação ocorre para marcar

novo momento em que a em-
presa anuncia seu ambicioso
plano de expansão até 2023:
crescer em 530% o valor de ati-
vos sob custódia, em 350% o
número de clientes e em 189%
a entrada de agentes autôno-
mos de investimentos.

Em maio deste ano, a
Blue3 começou a ocupar uma
laje de mais de mil metros
quadrados na região da Faria
Lima, na capital paulista. A
empresa também inaugurou,
em dezembro de 2020, uma
unidade exclusiva para aten-
dimento digital de renda va-

riável em Franca, a Blue3 Di-
gital, e um Centro de Inteli-
gência, além de um novo es-
critório em Goiás.

Atualmente, são 10 unida-
des no país, mais de 15 mil
clientes ativos, R$ 10 bilhões
sob custódia e mais de 400 fun-
cionários. “O propósito da
Blue3 continuará sendo ofere-
cer possibilidades ao público de
gerenciar o capital da melhor
forma. Com o plano de expan-
são, estamos dobrando de ta-
manho ano a ano, como parte
de um processo robusto de
consolidação no mercado e es-
tamos preparados para atender
essa demanda crescente do se-
tor”, explica Wagner Vieira, só-
cio-fundador da Blue3.

A partir desse novo cená-
rio, toda a identidade visual
da marca foi modernizada,
trazendo horizontalidade, que
simboliza consistência, supe-
ração e segurança, e robustez,
que remete à força e coerên-
cia muito presentes no dia a
dia do negócio da empresa. O
conceito utilizado pela no pro-
jeto de rebrand foi desenvol-
vido pela agência Enredo e
pode ser considerado uma re-
presentação dos três estágios
da vida de um investidor:
acumular (evolução), renta-
bilizar (crescimento) e pre-
servar (estabilização)”.

Leone Cabral, sócio-funda-
dor da Blue3, comenta que “o
novo momento chega com alta
expectativa e reforça que o
propósito da empresa é conti-

nuar contribuindo para que
as pessoas a construam um le-
gado que seja aproveitado em
vida e para as próximas gera-
ções. Estamos muito felizes
com a mudança e prontos para
abraçar novos desafios”.

“Por meio de nossa nova
marca queremos dialogar de
forma mais direta com as pes-
soas que ainda destinam boa
parte de seus investimentos
aos bancos, oferecendo uma
proposta diferente e que o
faça brilhar os olhos. Ao mes-
mo tempo, reforçar nosso po-
sicionamento de mercado
com clientes Private, um dos
focos para os próximos anos”,
destaca Leone.

A Blue3, antiga BlueTrade,
tem uma sólida trajetória de
expansão. Chegou ao seu pri-
meiro bilhão em custódia no
ano de 2018 e alcançou a
marca de R$ 3 bilhões em
2019. Em 2020, com a fusão
com a LHx recém anunciada,
o escritório chegou aos R$
7,6 bilhões. 

De acordo com seus sócios-
fundadores, Leone Cabral e
Wagner Vieira, a expansão da
Blue3 é resultado de uma cul-
tura forte, que prioriza o aten-
dimento ao cliente. Entre os es-
critórios no G-20 da XP, a Blue3
conta com um dos mais eleva-
dos níveis em seu NPS (Net
Promoter Score), índice que
mede o nível de satisfação dos
clientes. A nota atual da em-
presa é 94,5 (o máximo é 100).
(Especial para O Hoje)
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Negócios

Instituições como
a BlueTrade que
passou a se chamar
Blue3 foi uma das
que abriram escri-
tório em Goiás

Expansão de assessorias
animam investidores

Número de
investidores quase
dobrou durante a
pandemia








