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LEia nas CoLunas

Xadrez: Autor da PEC de ex-
tinção do TCM se ausenta de vo-
tação na Alego.
Política 2

Esplanada: Aproximação de
Fernando Henrique e Lula pro-
voca debanda no PSDB paulista.
Política 6

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

Com plaCar
magro, Goiás
vence CRB
Dois tempos distintos na Serri-
nha. O Goiás dominou o primei-
ro tempo e foi nele que saiu o gol
anotado pro Bruno Mezenga. O
CRB quem mandou na segunda
etapa, mas Tadeu não foi vazado,
garantindo os três pontos para o
esmeraldino. Esportes 8

Estado renunciou
R$ 40 bi de receitas
em cinco anos
Na soma de todos os benefícios,
incentivos, créditos outorgados
e perdões fiscais conferidos a
empresas do setor privado entre
2016 e 2020, o Estado deixou de
arrecadar ou abriu mão de re-
ceitas equivalentes a R$ 40,821
bilhões em valores nominais.
Economia 4

Prefeito articula
projeto com
reitoria da PUC
Em reunião, ontem, no Paço Mu-
nicipal, o prefeito de Goiânia, Ro-
gério Cruz (Republicanos) dis-
cutiu parcerias com a reitora
da Pontifícia Universidade Ca-
tólica (PUC-Goiás), Olga Ronchi,
que visem o desenvolvimento da
capital, em várias áreas do co-
nhecimento. Política 2

José Eliton é alvo de operação
por desvio de dinheiro na Agetop
A Polícia Civil de Goiás cumpriu ontem (15),
por meio da Operação Terra Fraca, que
apura desvios de recursos públicos da
Agência Goiana de Infraestrutura e Trans-
portes, antiga Agetop, 12 mandados de
busca e apreensão. O prejuízo estimado aos

cofres públicos com os crimes, que teriam
sido praticados entre os anos de 2013 e
2018, chega a R$ 46 milhões. As diligências
foram realizadas pela Delegacia Estadual
de Combate à Corrupção (Deccor), em Goiâ-
nia e em Palmas, no Tocantins, em investi-

gação que durou mais de um ano e foi ini-
ciada após troca de informações com o Mi-
nistério Público de Goiás (MP-GO). Os des-
vios teriam sido realizados por meio do
superfaturamento na obra da GO-230, que
liga Água Fria a Mimoso de Goiás. Cidades 11

o que a pandemia nos 
ensinou sobre estoques

nas empresas?

VicTor Tubino

Opinião 3

como liderar uma empresa
em um cenário de

constantes mudanças?

HecTor GusMão

Opinião 3

Jota Eurípedes

Bikes compartilhadas
estão sem licitação

O serviço de bicicleta compartilhada está funcionando sem li-
citação com a Prefeitura de Goiânia, segundo informações da
Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM). A previsão é que
o termo seja regularizado neste semestre. Cidades 9

Daniel Vilela
permanece no
comando no MDB
Eleições para o comando do di-
retório do MDB em Goiás deve
reconduzir Daniel Vilela e par-
tido vive divergência. Política 5

Cerco a maníaco
se concentra no
Entorno do DF
Polícia fecha o cerco a acusado de
chacina no Distrito Federal que
dispara contra policial e em-
preende fuga. Cidades 11

Três a cada 10 goianienses
tomaram a 1ª dose da vacina
Três a cada 10 moradores de Goiânia já tomaram a primeira dose da va-
cina contra a Covid-19. A Capital já ultrapassa a marca de 700 mil doses
aplicadas contra a doença. Do total, foram 490.424 de primeira dose e
213.588 de segunda dose, ou seja, o município já soma 704.012 vacinas apli-
cadas contra a doença até a última atualização. Cidades 10

Essência

Essência 13

‘Divina Comédia’ será
enviada para o espaço
em tributo ao autor

Essência 14

Essência 16

Maior frequência de
avaliação médica deve
ser adicionado na vida
das mulheres após os 50

Lucy Alves lança o
álbum 'Avisa', com
releituras de Falamansa
e participação de Tato

Prejuízo aos cofres públicos, segundo a Polícia Civil, chegaria a R$ 46 milhões



O projeto que retoma o pagamento do quinquênio para
servidores municipais foi emendado em plenário duran-
te a segunda e última votação na Câmara de Goiânia. O pro-
jeto revoga o artigo 90, da Lei Complementar 011 de 1992,
e recria o benefício para servidores públicos. A gratifica-
ção de 10% é adicionada ao vencimento dos servidores a
cada cinco anos de trabalhos, com acúmulo por até sete ve-
zes (35 anos). O projeto foi aprovado sem dificuldades, de
forma unânime. O projeto teve parecer favorável com
emenda do vereador Marlon Teixeira (Cidadania), em prol
da contagem do tempo do serviço retroativo a 1º de janeiro
deste ano. Desta forma, o projeto volta a ser analisado na
Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ) antes de
ser novamente analisado em plenário. 

Com a emenda, os servidores não perderão o benefí-
cio referente aos meses que esteve suspenso, ou seja des-
de o final de dezembro do ano passado, em meio a uma
Reforma Administrativa. A Reforma havia revogado a con-
cessão de quinquênio, e com isso a contagem para o pa-
gamento de novos benefícios foi extinta. O projeto de lei
visa o restabelecimento do pagamento. No governo es-
tadual, o quinquênio foi extinto em 2019. Em âmbito fe-
deral, o benefício deixou de existir em 1999. O retorno le-
gal do quinquênio deve custo anual ao Município em tor-
no de R$ 30 milhões. Atualmente, 38 mil dos 50,3 mil ser-
vidores já recebem o pagamento. O quinquênio se resu-
me a um adicional por tempo de serviço. Trata-se de um
acréscimo percentual no salário, calculado sobre o valor
dos vencimentos que o servidor público tem direito a re-
ceber na folha de pagamento, de modo incorporado, a
cada cinco anos em efetivo exercício.
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Projeto do
quinquênio
recebe emenda e
texto volta à CCJ

Raphael Bezerra

Em reunião, ontem, no Paço
Municipal, o prefeito de Goiâ-
nia, Rogério Cruz (Republica-
nos) discutiu parcerias com a
reitora da Pontifícia Universi-
dade Católica (PUC-Goiás), Olga
Ronchi, que visem o desenvol-
vimento da capital, em várias
áreas do conhecimento.

No encontro, Rogério Cruz
destacou o histórico de par-
cerias entre a Prefeitura e a
Universidade, que, ao longo
do tempo, se tornam sólidas,
e que vão continuar em sua
gestão. “Temos já vários pro-
jetos daqui pra frente, apre-
sentado pela reitora Olga Ron-
chi. Da minha parte, a prefei-
tura tem também seus proje-
tos na área da Educação, e,
com isso, podemos continuar
nessa parceria por muito tem-
po”, pontuou o prefeito.

A reitora da PUC relatou
sobre parcerias tradicionais
que pautam o calendário da
instituição de ensino e de Goiâ-
nia, citando a Jornada da Ci-
dadania, considerado o maior
evento comunitário da Uni-
versidade, por promover aten-
dimentos gratuitos à comuni-
dade, nas mais diversas áreas.

“Temos uma comissão tra-

balhando há alguns meses,
sem muitas certezas em rela-
ção à pandemia e como esta-
remos com os protocolos sa-
nitários”, disse Olga Ronchi,
fazendo referência ao projeto
Jornada da Cidadania, que
está previsto para acontecer
em outubro, provavelmente
de forma virtual. “Obvia-
mente devemos obedecer a
todos eles, mas estamos pro-
jetando cenários, alguns deles
favoráveis se a pandemia as-
sim permitir”, arrematou.

Diante das incertezas, a
reitora prevê o evento de
forma híbrida, mas com di-
versas atividades, porque a
Jornada neste ano será con-
comitante ao Congresso de
Ciência e Tecnologia.

Após receber informações
detalhadas dos projetos da
PUC, Rogério Cruz colocou sua
equipe à disposição para dar
continuidade ao trabalho, além
de propor ações futuras. O
prefeito foi convidado para
uma visita ao Campus II da
PUC, no Jardim Mariliza, que
abriga o Memorial do Cerrado,
o Centro de Convenções e o
Memorial São João Paulo II,
como também cursos de gra-
duação vinculados à Escola de
Ciências Agrárias e Biológicas

e Escola de Formação de Pro-
fessores e Humanidades.

O prefeito se mostrou en-
tusiasmado em conhecer o Me-
morial do Cerrado e de qui-
lombolas. “É muito importan-
te conhecermos esses projetos
de perto. Temos outros grandes
eventos a ser realizados em
conjunto com a PUC”, anun-
ciou. “Essa visita de hoje foi
muito produtiva e conto muito
como o apoio da PUC para que
possamos, juntos, fazermos o
melhor para a nossa cidade”.

Cidade Inteligente
O projeto Cidade Inteli-

gente também pautou a au-
diência com a reitora. Rogério
Cruz apresentou detalhes da
proposta que pretende trans-
formar Goiânia em cidade
modelo de inovações, nas
áreas de segurança e mobili-

dade. No projeto estão inclu-
sos o uso de tecnologias, como
sensores, câmeras e drones,
para integração de áreas,
como trânsito, segurança pú-
blica, saúde e transporte. Con-
tém ainda pontos de Wi-Fi
em espaços públicos, como
praças, como forma de de-
mocratizar o acesso à internet.

Por sua vez, a reitora desta-
cou a importância do uso da
tecnologia como ferramenta
estratégica para a gestão pú-
blica. “O pensamento do pre-
feito é bastante inovador, com
propostas diversas para a ci-
dade e, com certeza, encontra-
rá na PUC Goiás grandes par-
cerias para este empreendi-
mento e para o sucesso da ges-
tão pública, que é de interesse
de todos os cidadãos e de todas
as instituições'', frisou Olga Ron-
chi. (Especial para O Hoje)

Prefeito discutiu com Olga Ronchi pro-
jetos conjuntos para Goiânia e, sobre o
Cidade Inteligente

No projeto estão
inclusos o uso de
tecnologias como
sensores, câmeras e
drones para
integração de áreas
como trânsito,
segurança e
transporte

Autor da PEC de extinção do TCM
se ausenta de votação na Alego 

O arquivamento da Proposta de Emenda à
Constituição que extinguia o Tribunal de
Contas dos Municípios, pela Alego, de autoria
do deputado Henrique Arantes (MDB), mar-
cou o epílogo de um processo que vinha se ar-
rastando desde o dia 27 de abril. Mas já era
previsto com a aposentadoria de Nilo Resen-
de, o que sela a indicação de Humberto Aidar
(MDB) para o TCM. A PEC foi ar-
quivada por 26 votos a favor,
mesmo número de assinatu-
ras para a apresentação da
proposta. Major Araújo (PSL)
lamentou o recuo de quem
subscreveu a PEC, inclu-
sive de Henrique
Arantes, que não
participou da ses-
são da Assembleia.
Assim, o TCM resiste,
como aconteceu há 24
anos, quando o MDB
tentou extingui-lo. 

Já esperava 
Com isso, prevaleceu a articulação do PSDB,

através de Talles Barreto, que relatou pela pre-
servação do órgão de contas, atendendo a lob-
by do TCM, preservando três nomes indicados
pelas gestões tucanas. 

Sossego  
Prefeito de Senador Canedo, Fernando Pel-

lozo (PSD) comemorou liminar da Justiça que
suspende processo instaurado pela Câmara de
Vereadores, que prevê o impeachment dele. Pel-
lozo nega irregularidades em sua gestão. 

Chamuscado  
Já cambaleante pelo resultado das urnas,

em 2018, a articulação do PSDB para tentar
chegar a um nome para disputar o governo,
em 2022, é nocauteada, com o presidente da
legenda, Zé Eliton, sendo alvo de buscas da Po-
lícia, que apura suspeita de desvios de milhões
na antiga Agetop. 

Sem manifestação 
A Operação Terra Ronca não mereceu ne-

nhum comentário nas redes sociais de Zé Eli-
ton e de Marconi Perillo, que mapeou o pe-
ríodo de 2013 a 2018, que teria causado pre-
juízos de R$ 46 milhões. 

Indagação  
Alguns deputados governistas querem

saber aonde estava o Tribunal de Contas do
Estado que não investigou supostas irregu-
laridades da Agetop, sobre trecho de rodovia
alvo da operação da Polícia Civil. 

Ao Senado 
O secretário da Fazenda de São Paulo,

Henrique Meirelles, não está no “leilão” ofe-
recido pelo presidente nacional do PSD, Gil-
berto Kassab, para a disputa presidencial, re-
forçando a pretensão dele de disputar o Se-
nador por Goiás. 

Sem acordo 
Em plena disputa interna pelo controle do

Progressistas em Goiás, o deputado federal
Professor Alcides, e o presidente da sigla, Ale-
xandre Baldy, pousaram para foto em en-
contro hibrido do partido, em Brasília. O par-
lamentar avisou que a questão ainda não foi
pacificada. 

Sobrevoo  
Há quem aposte na filiação do deputado

tucano Francisco Oliveira ao Patriota, tão logo
o partido decida pela sua expulsão. Ele man-
tém boa relação com o prefeito de Trindade,
Marden Júnior, que é do Patriota. 

2 A Enel Distribuição garante que está
investindo, em 2021, mais de R$ 180 mi-
lhões na instalação de equipamentos tele-
comandados na rede elétrica do Estado.  
2 Tem audiência pública, hoje, na Câ-
mara de Goiânia, sobre projeto de rein-
clusão da coleta de lixo dos
condomínios horizontais, proposta por
Lucas Kitão (PSL). 

CURTAS
t

Venceslau Pimentel | xadrez@ohoje.com.br

Xadrez

Paço apresenta projeto Cidade
Inteligente à reitora da PUC

Servidores não perderão o benefício nos meses da suspensão
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Como liderar uma empresa
em um cenário de mudanças?

Victor Tubino

Maio de 2021 - As empresas tiveram sua resi-
liência operacional testada durante a pandemia
da Covid-19, tendo que se adaptar internamente
e reavaliar suas relações com fornecedores e par-
ceiros. Devido à redução e à interrupção tempo-
rária do fluxo de transportes, seja por via aérea
ou marítima no âmbito internacional ou nacional,
muitas organizações sofreram impactos de dis-
ponibilidade de insumos. Apesar das empresas se
preparem e gerenciarem seus estoques para va-
riações de demanda, a pandemia trouxe este
tema para uma discussão mais ampla.

Um dos modelos mais difundidos de gestão de
estoque é o Just In Time, no qual a empresa deve
manter o estoque mínimo. Essa estratégia é mui-
to utilizada para reduzir os custos de armazena-
gem e de gerenciamento de estocagem, permitindo
que, em casos de variações negativas na deman-
da, os desperdícios sejam reduzidos. Neste modelo
é necessário que, em casos de variações positivas
na demanda, haja parceiros e fornecedores ágeis
para não perder oportunidades. As organizações
que adotaram este modelo e possuíam estoques
para apenas um dia ou horas ou com cadeias de
suprimentos internacionais foram as primeiras a
sentirem rupturas.

De acordo com a pesquisa The Supply Chain Re-
silience Report 2021 do Business Continuity Ins-
titute (BCI), que foi realizada com 173 respon-
dentes de 62 países, 72% das organizações sofre-
ram algum tipo de ruptura. Dessas, 84% foram mo-
tivadas por problemas alfandegários rodoviá-
rios internacionais, 65% por atrasos em rotas ma-
rítimas e 63% no modal aéreo. Os fluxos interna-
cionais foram os que mais tiveram impacto devi-

do às diferenças entre as políticas sanitárias, as
medidas restritivas e o cenário da pandemia em
cada país. Nessa mesma pesquisa, cerca de 25%
das organizações relataram que a adoção do mo-
delo Just in Time (JIT) foi responsável pela ruptura.

Nesse contexto, conforme o relatório BCI’s Future
of Supply Chain Post-COVID-19 Report, cerca de 20%
das empresas estão reavaliando aumentar seus es-
toques com o objetivo de estarem mais preparadas
para possíveis rupturas, apesar de aumentarem seus
custos de armazenagem. Essa lógica é conhecida
pelo modelo Just in Case, caracterizado por manter
um estoque de segurança maior do que o necessá-
rio para poder suprir rapidamente as consequên-
cias das rupturas. Importante ressaltar que dentro
de um modelo de gestão de estoques é necessário
considerar o viés de riscos computando insumos,
matérias-primas e peças de reposição críticas ao ne-
gócio, além das dependências diretas e indiretas de
parceiros e fornecedores.

No recorte específico das estratégias de ma-
nutenção, muitas vezes não sendo alvo das aná-
lises de riscos, é fundamental que sejam ava-
liadas: máquinas de produção, armazenagem,
equipamentos refri-
gerados, bem como
ativos de TI e Data
Center, entre outros
que afetam direta ou
indiretamente o ne-
gócio. Vale ressaltar
que as restrições ou
dificuldades regula-
tórias e disponibili-
dades com fornece-
dores também são
objetos de análise.

Hector Gusmão

Liderar um negócio nunca foi uma tarefa sim-
ples, sobretudo em um cenário de constante mu-
dança como é o caso dos últimos anos. Desde 2020,
todos nós fomos forçados a sair das nossas zonas
de conforto. Líderes e gestores tiveram de repen-
sar todas as ações e adotar medidas emergenciais
para seguirem no mercado. Um estudo da Gartner
sobre prioridades para líderes em 2021 mostra o
aumento de 13% em relação a 2020 da "redução de
custos" como prioridade dos líderes. E "construir
habilidades e competências críticas para a orga-
nização" é uma prioridade de 68% dos HR leaders
entrevistados. Ou seja, desenvolver skills novas para
o momento atual é prioridade máxima.

Muitos negócios não sobreviveram a tantas os-
cilações e isso é totalmente justificável. Mas afinal,
o que um líder pode fazer para manter a empresa
crescendo mesmo em um cenário de instabilidade?
Costumo dizer que os que saem da crise tendem a sair
mais fortes. São nos momentos de maior mudança
que as empresas se reinventam, reduzem custos, bus-
cam novas fontes de receita, se aproximam de seus
clientes, cuidam das pessoas, desenvolvem seus ti-
mes. Inovam de fato. E com isso saem da crise mui-
to mais preparadas para o futuro que se desenha.

Contudo, acredito que podemos olhar para o fu-
turo com boas expectativas nesse sentido. Com os
últimos acontecimentos, temos observado que
muitos líderes estão se preparando para novas mu-
danças. Uma pesquisa recente da McKinsey &
Company, líder mundial no mercado de consulto-
ria empresarial, realizada com mais de 200 orga-
nizações, aponta que 90% dos executivos esperam
que as consequências da pandemia mudem fun-
damentalmente a forma como fazem negócios nos
próximos cinco anos.

Mas vamos a alguns pontos que podem ser cru-
ciais para um líder ser bem-sucedido mesmo com
instabilidades constantes. Antes de tudo, um líder
precisa estar sempre preparado para minimizar os
impactos negativos de qualquer mudança em sua
organização. Alguns passos podem ajudar a prever
situações complexas.

Conhecimento: é muito importante ter uma vi-
são estratégica, ouvir, mapear e se atualizar sobre
tendências. Um gestor bem informado pode, in-
clusive, se antecipar a potenciais problemas e
evitar parte dos impactos.

Mapeamento de desafios: preparar um time de
inovação que mapeie os desafios da companhia
constantemente e que tenha a possibilidade de bus-
car as soluções de forma ágil é uma excelente for-
ma de se preparar.

Ação: com as informações em mãos, o player
que se posiciona e que age com maior velocidade
pode ganhar vantagem competitiva. Tanto para evi-

tar um impacto negativo quanto para aproveitar
uma oportunidade de mercado.

Conversas com o mercado: troca de informa-
ções, aconselhamento, opiniões de profissionais que
já passaram por experiências similares podem aju-
dar muito na tomada de decisão de um líder.

Relacionamento: a proximidade com clientes e
fornecedores pode facilitar os ajustes necessários
nos produtos e/ou serviços para atender a neces-
sidades pontuais de cada parceiro de negócio, re-
duzir o tempo de reação, fortalecer ainda mais a
confiança entre as partes e consolidar o relacio-
namento no longo prazo. Geralmente soluções ino-
vadoras e criativas, muitas vezes simples e de fá-
cil implantação, podem ter impactos positivos e sig-
nificativos nesse período.

Esses são alguns elementos que podem anteci-
par uma possível crise. Mas se a situação crítica já
chegou, uma atitude simples vem se mostrando va-
liosa em momentos como esses: ter a mentalidade
aberta. Os líderes das empresas devem, antes de
tudo, se mostrar abertos para a mudança e inspi-
rar essa atitude em seus times.

A já citada pesquisa da McKinsey & Company
mostra que em crises anteriores, as empresas que
investiram em inovação proporcionaram cresci-
mento e desempenho superiores. Em 2009, por
exemplo, aquelas que optaram por inovar che-
garam mais fortes ao final da crise, superando a
média do mercado em mais de 30% e conti-
nuando a crescer exponencialmente nos três a
cinco anos subsequentes.

Existe também o desafio de encontrar soluções
criativas. O sucesso vem após algumas tentativas
e é preciso entender isso, internalizar essa realidade
e permitir que o erro aconteça. Com base nessa pre-
missa e com a mente aberta para seus desdobra-
mentos, a necessidade de inovar fica evidente e
deve se tornar parte da rotina e do planejamento
da empresa, com uma estrutura e organização ade-
quada para estimular o processo de inovação de for-
ma contínua e sustentável.

Também vale destacar que a transparência é
muito importante. Manter a equipe informada e fa-
zer com que ela se sinta parte das decisões é ex-
tremamente positivo
para manter um cli-
ma organizacional
saudável. A transfor-
mação digital nos trou-
xe algumas vantagens
muito valiosas, que
contribuem muito em
diferentes aspectos.
Existem hoje ferra-
mentas que facilitam
muito a construção de
processos mais fluidos.

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO

Hector Gusmão é CEO na
Fábrica de Startups Brasil 

Victor Tubino é gerente
sênior da prática de riscos
e performance 

Segurança nos hospitais 
Em um cenário de pandemia, os médicos estão

mais vulneráveis do que nunca. Isto porque eles
podem ser contaminados pela doença a qualquer
momento e até agredidos em certas situações. Por
isso, é fundamental que haja mais segurança nas
unidades de saúde de Goiânia. Trata-se de uma
medida para proteger e orientar os profissionais
e a população em casos de violência. Há diversos
relatos de médicos que foram violentados por fa-
miliares de vítimas da Covid-19 e isso não pode
continuar acontecendo. É uma pena que as pes-
soas tentem desmoralizar os profissionais que
atuam contra a doença. 

Renata Guedes
Goiânia

Povo negro
Percorrer a trajetória do povo negro, reconhecer

as sequelas provocadas na diáspora, tais como o se-
questro da humanidade, os castigos, a impossibili-
dade de culto aos orixás, o banzo e a morte, é pro-
mover o diálogo entre passado e presente, sob as asas
do pássaro africano, a fim de buscar o encontro do
indivíduo com o coletivo e possibilitar um futuro, sus-
tentado por bases mais justas e equitativas. A es-
trutura vigente também corrobora para invisibili-
dade e permanente exclusão da população negra. A
abolição da escravatura não garantiu de fato a li-
berdade. Castigos corporais e outras humilhações se
fazem presentes quando um jovem negro é execu-
tado sumariamente, quando o imaginário coletivo
define o negro como perigoso e incapaz, quando a
cor da pele é uma sentença. É preciso conhecer e
combater qualquer medida que impeça o negro de
sonhar, de respirar, de viver.

Sandro Antunes
Firminópolis

{
Naturalmente que
tratamos de temas
relacionados a 2021,
como a possibilidade de
antecipação de algumas
doses do contrato que
temos até setembro para
100 milhões de doses da
Pfize. O governador
Ronaldo Caiado é um
interlocutor frequente e
sempre nos aconselha em
relação à política de
imunização

O ministro Marcelo Queiroga refor-
çou que o país já tem contratos para
adquirir imunizantes para todos os
brasileiros. “Já temos vacinas sufi-
cientes para imunizar toda a popu-
lação brasileira. Mais de 600 milhões
de doses”, garantiu. 

O que a pandemia nos 
ensinou sobre estoques?

@jornalohoje
“Via de regra, todo crime de homicídio é jul-
gado por júri popular.”, comentou o inter-
nauta sobre o suspeito de matar uma
moradora de rua que será julgado por juri
popular em Goiânia.

Daniel Staciarini Corrêa

@ohoje
“Tem que socorrer os cachorrinhos estão
com sede fome e frio”, comentou o inter-
nauta sobre o vídeo que mostra animais
presos em uma sacada no Jardim Maria
inês, de Aparecida de Goiânia.

João Augusto

@jornalohoje
suspeito de assassinar um casal e dois fi-
lhos em uma fazenda em ceilândia na úl-
tima quarta-feira, 9 de junho, Lázaro
barbosa de sousa está foragido há seis
dias e cometeu série de crimes na fuga.
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Na soma de todos os benefícios, incen-
tivos, créditos outorgados e perdões fiscais
conferidos a empresas do setor privado en-
tre 2016 e 2020, o Estado deixou de arre-
cadar ou abriu mão de receitas equivalen-
tes a R$ 40,821 bilhões em valores nominais,
segundo mostra relatório sobre renúncias
fiscais produzido pelo Instituto Mauro Bor-
ges de Estatísticas e Estudos Socioeconô-
micos (IMB). Numa comparação feita pela
coluna com base em dados oficiais, o valor
das renúncias seria suficiente para pagar
duas vezes e um pouco mais toda a dívida
líquida do setor público goiano, que atingiu
R$ 19,210 bilhões em abril deste ano. O Es-
tado quitaria a dívida e ainda sobrariam
perto de R$ 21,610 bilhões em caixa, hipo-
teticamente.

Considerando a receita corrente líquida
acumulada naqueles mesmos cinco anos,
num total de R$ 111,869 bilhões, as renúncias
fiscais representaram em torno de 36,5%, ou
seja, mais de um terço das receitas foram des-
tinadas a empresas de setores diversos, re-
duzindo a capacidade de o Estado realizar in-
vestimentos e gastos em serviços públicos es-
senciais para a população. A proporção en-
tre renúncias e receita líquida foi reduzida
entre 2016 e o ano passado, saindo de 38,04%
para 34,86%, mas houve crescimento em ter-
mos reais durante o período.

Em 2016, o governo deixou de arrecadar
R$ 7,334 bilhões em impostos, valor que sal-
tou para quase R$ 8,967 bilhões no ano pas-
sado, demonstrando uma elevação nominal
de 22,26%. Descontada a inflação do perío-
do, a perda de receitas causada pelos pro-
gramas de incentivos fiscais e pelas diver-

sas medidas adotadas pelo governo para re-
duzir a carga de impostos das empresas ex-
perimentou variação próxima de 4,70%. A
receita corrente líquida avançou mais ra-
pidamente, saindo de praticamente R$
19,280 bilhões em 2016 para R$ 25,718 bi-
lhões no ano passado, com alta de 33,40%
(em torno de 14,2% em termos reias), o que
poderia sugerir que, ao abrir mão de re-
ceitas, o governo conseguiu gerar mais re-
ceitas. Não foi exatamente o que aconteceu.
No mesmo intervalo, a cada R$ 100 acres-
cidos às receitas, um quarto deixou de ser
arrecadado em função de benefícios fiscais
fruídos pelas empresas.

Concentração
O trabalho do IMB recorre à literatura

disponível sobre a questão dos incentivos
fiscais, defendidos ferrenhamente pelo se-
tor empresarial, como não poderia ser di-
ferente, para apontar alguns pontos crí-
ticos naquele tipo de política, calibrada su-
postamente para atrair investimentos e
corrigir desequilíbrios regionais. “Em re-
lação aos programas fiscais do Estado de
Goiás, diversos estudos sugerem que há
uma concentração na concessão dos be-
nefícios em poucas regiões, o que pode
ampliar as desigualdades regionais”,
aponta o trabalho. “Adicionalmente”,
prossegue o IMB, “estudos da literatura
evidenciam a baixa aderência dos objeti-
vos propostos pelos principais progra-
mas de renúncia fiscal com a sua prática,
o que implica em baixos resultados na ge-
ração de empregos e renda, bem como em
um custo do emprego elevado”.

2 O trabalho aponta uma
concentração muito elevada
na distribuição dos incenti-
vos, favorecendo mais forte-
mente regiões mais desen-
volvidas, “tanto em número
de beneficiários, bem como
em valores monetários. Des-
taca-se a concentração nas
regiões: Metropolitana de
Goiânia, Centro Goiano, En-
torno do Distrito Federal e Su-
doeste Goiano”.
2 Considerandoa conces-
são de crédito outorgados,
outros créditos e deduções
do Imposto sobre a Circulação
de Bens e Serviços (ICMS), os
municípios da região metro-
politana de Goiânia e as re-
giões administrativas do Cen-
tro Goiano e do Sudoeste con-
centraram no ano passado
68,0% dos benefícios, leve-
mente abaixo dos 69,3% re-
gistrados em 2016.
2 Conforme o IMB, no caso
dos programas Fomentar e
Produzir, adotados, respecti-
vamente, em meados dos anos
1980 e em 1999,“destaca-se a
concentração nos municípios
de Anápolis, Rio Verde e Ca-

talão”. Em relação às conces-
sões de crédito outorgado
(uma forma de reduzir a base
de cálculo e, portanto, o im-
posto a ser pago), “destacam-
se os municípios de Goiânia,
Anápolis e Rio Verde” – preci-
samente aqueles que já con-
centravam maior desenvol-
vimento e renda no Estado.
2Ainda de acordo com o tra-
balho do instituto, somados,
Fomentar e Produzir, que têm
foco no setor industrial, dis-
tribuíram incentivos no valor
de R$ 1,742 bilhão em 2016,
valor que experimentou salto
de 59,76% até o ano passado,
alcançando R$ 2,783 bilhões.
Em cinco anos, ou seja, entre
2016 e 2020, os dois progra-
mas distribuíram incentivos
num total de R$ 29,777 bi-
lhões, representando 72,95%
do total de benefícios conce-
didos pelo Estado,“confir-
mando que tais programas
são o carro chefe da política de
atração industrial do gover-
no”, observa o relatório.
2 O trabalho apresenta ain-
da dados da Federação Bra-
sileira de Associações de Fis-

cais de Tributos Estaduais
(Febrafite), mostrando que,
em 2019, proporcionalmen-
te, Goiás foi o segundo Esta-
do mais agressivo na con-
cessão de benefícios fiscais,
ficando atrás apenas do
Amazonas. A comparação
leva em conta a relação entre
renúncias fiscais relaciona-
das ao ICMS e a arrecadação
daquele imposto. Goiás dis-
tribuiu incentivos equiva-
lentes a 44,10% da receita do
ICMS (o dobro da média na-
cional), diante de 70,3% no
Amazonas. Mato Grosso sur-
ge em terceiro lugar, com
34,75%. Na média total do
País, os incentivos lastreados
no ICMS corresponderam a
21,75% da arrecadação.
2 Há problemas de gover-
nança e controle por parte do
Estado em relação aos incen-
tivos distribuídos fartamente
e, ainda, a “manutenção de
renúncias tributárias em vo-
lumes consideráveis aos seg-
mentos que, ao longo do tem-
po, vêm perdendo dinamis-
mo e participação na indús-
tria goiana”.

Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

Estado renunciou a receitas de
R$ 40,8 bilhões em cinco anos

A corrente de comércio - exportações mais importa-
ções - registrou em maio o maior valor na série histórica
iniciada em 1997. O volume chegou a US$ 54,6 bilhões
em maio, crescimento de 58,2% em relação ao mesmo
mês do ano passado. O desempenho se repetiu na ba-
lança comercial que teve saldo positivo de US$ 9,3 bi-
lhões, o maior na série histórica e US$ 2,5 bilhões acima
do valor de maio de 2020.

Os dados são do Boletim de Comércio Exterior (Icomex)
referente ao mês de maio, divulgados pelo Instituto Bra-
sileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV/Ibre).

De acordo com o indicador, a China foi a principal
contribuição para o saldo positivo da balança comer-
cial, com superávit de US$ 19,1 bilhões, o que representa
70,4% do saldo global. Além da China, saldos positivos
foram registrados nos demais países da Ásia e na
América do Sul.

Acumulado
O superávit comercial no acumulado do ano até maio

alcançou US$ 27,1 bilhões, o maior na série histórica. Na
corrente de comércio foi o segundo valor mais elevado,
chegando a US$ 190,2 bilhões, inferior em US$ 1,1 bilhão
ao registrado em 2013. Na comparação com o acumulado
de maio de 2020, o superávit comercial aumentou em
US$ 11,1 bilhões e a corrente de comércio em 26,2%, com
resultado de US$ 42,6 bilhões.

O instituto destacou que os índices de comércio ex-
terior mostram variação positiva nos três grandes setores
da indústria, tanto na comparação interanual mensal
como na do acumulado. “Chama atenção a variação men-
sal acima de 10% em todos os setores, tanto nas expor-
tações como nas importações. O aumento das importa-
ções, mesmo em um cenário de câmbio elevado, será res-
saltado”, disse o o Ibre.

Ainda na comparação interanual do mês de maio, a
principal contribuição para o aumento no valor expor-
tado de 53,8% foi de preços, que cresceram 40,1%. Nas
importações, o valor aumentou em 65,3% e o volume in-
fluenciou o resultado com aumento de 42,1%.

Já na relação entre os acumulados dos anos até maio,
as exportações avançaram 30,6% e as importações 20,9%.

Exportações
Assim como ocorreu em abril, o volume das não com-

modities, que teve variação de 33,8%, puxou o desem-
penho exportador de maio, enquanto o das commodities,
mesmo positivo, ficou em 12,9%. Nos preços, as com-
modities se destacaram com alta de 38,5%.

No acumulado do ano, a indústria de transforma-
ção ficou na frente, com crescimento de 10,3% no vo-
lume exportado. Os dez principais produtos exporta-
dos foram açúcar e melaço, farelos de soja, carne bo-
vina, combustíveis, celulose, carne de aves, semi-aca-
bados de ferro ou aço, ouro não monetário, ferro gusa
e veículos de passageiros.

“Observa-se que, exceto os automóveis, todos os ou-
tros podem ser classificados como commodities. Se
avaliarmos os 20 principais produtos exportados, estão
presentes instalações para equipamentos de engenha-
ria, aeronaves, partes e peças para automóveis e outros
veículos de transporte de mercadorias. Nesse caso, os
produtos do setor de material de transporte lideram as
exportações de maior valor adicionado.”

O destaque na análise mensal ficou com o aumento no
volume da indústria extrativa, liderado pelo minério de fer-
ro, com crescimento de 24,2% em volume e 106% nos pre-
ços. O petróleo foi o segundo principal produto.

Embora tenha registrado queda de volume, hou-
ve aumento de preço de 139%, o que resultou numa
variação em valor de 54%, na comparação interanual
do mês de maio.

A produção de soja explicou 89% das exportações da
agropecuária em maio e 78% no acumulado de janeiro
a maio. Depois da soja, o café e o algodão foram os prin-
cipais produtos.(ABr)

Indicador cresceu 58,2%, atingindo US$ 54,6 bilhões

Aneel prorroga proibição de
corte de luz por inadimplência

BALANÇO

Econômica
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Corrente de
comércio tem
o maior valor
da série
desde 1997

A Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel) deci-
diu que vai prorrogar por mais
três meses a proibição de cor-
te de energia por inadimplên-
cia para os consumidores de
baixa renda. A informação foi
repassada pelo diretor-geral
da Aneel, André Pepitone, du-
rante audiência na Comissão
de Minas e Energia da Câmara
dos Deputados para tratar da
crise hídrica no país.

Em março, a Aneel havia
decidido suspender o corte de
energia por inadimplência
para esta faixa de consumi-
dores até 30 de junho. Com a

prorrogação aprovada nesta
terça-feira, a proibição vai va-
ler até o fim de setembro.

A medida não isenta os
consumidores do pagamento
pelo serviço de energia elé-
trica, mas tem como objetivo
garantir a continuidade do
fornecimento para os que, em
razão da pandemia do novo
coronavírus, não têm condi-
ções de pagar a sua conta.

A iniciativa, segundo a
Aneel, deve beneficiar apro-
ximadamente 12 milhões de
famílias, que estão inscritas
no Cadastro Único, com renda
mensal menor ou igual a meio

salário mínimo por pessoa.
Também terão direito ao be-
nefício famílias com porta-
dor de doença que precise de
aparelho elétrico para o tra-
tamento, com renda de até
três salários mínimos, assim
como famílias com integran-
te que receba o Benefício de
Prestação Continuada (BPC).

“Essas ações vêm permi-
tindo resguardar o consumi-
dor de energia elétrica mais
carente, sem que haja o com-
prometimento econômico e
financeiro das concessioná-
rias dos serviços de distri-
buição”, disse Pepitone. (ABr)
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Samuel Straioto

Está programada para a tar-
de da próxima sexta-feira (18),
eleições para escolha da nova
direção do MDB em Goiás. A
convenção do partido está mar-
cada para as 13 horas às 17 ho-
ras, na sede do diretório esta-
dual, no Setor Aeroporto, em
Goiânia. Com o indeferimento
da chapa encabeçada pelo de-
putado Paulo Cézar Martins, o
atual presidente Daniel Vilela
deve ser aclamado para o car-
go.  Como já informado pela re-
portagem, o esforço de lide-
ranças do partido é de evitar
um novo racha no  MDB e que
isto venha prejudicar o proje-
to do partido visando as elei-
ções para o ano que vem, tan-
to na formação das chapas
proporcionais, quanto a parti-
cipação na chapa majoritária.

O diretório do partido estu-
da a possibilidade de estabele-
cer uma votação remota aos in-
tegrantes do partido que pode-
rão estar em viagem ou em re-
giões mais distantes de Goiânia.
O mandato será válido pelos
próximos dois anos. “Estamos
buscando a possibilidade de
uma votação virtual para aque-
les que estão muito distante ou
até mesmo para aqueles que
não estão no estado, mas que-
rem participar com o seu voto
para que a gente tenha  na sex-
ta-feira uma grande festa de
manifestação, de apoio e de re-
vigoramento do MDB”, relatou
o presidente do partido Daniel
Vilela. Daniel ainda não se ma-
nifestou quanto a construção de
chapa própria ou apoio ao go-
vernador Ronaldo Caiado, pon-
to questionado por Paulo Cézar
Martins. “Essa discussão, agora,
é precipitada. Naturalmente o
partido vai decidir sobre isso,
ouvindo todos os líderes”, rela-
tou Daniel Vilela.

Enquanto ocorre a estrutu-
ração interna no MDB, o pre-
feito de Aparecida Gustavo
Mendanha tem feito movi-
mentações poltíicas, fora dos li-
mites da cidade. Nesta terça-fei-
ra (15), o político esteve na Câ-
mara de Goiânia. Nesta quarta-
feira terá atividade em Formo-
sa, no Entorno do Distrito Fe-
deral. Ele relatou que indepen-
dente do registro da chapa de
Paulo Cezar daria apoio a Da-
niel Vilela. “ Nesse momento te-
nho visitado as cidades para de-
fender a candidatura própria do
MDB, não tenho falado sobre
nomes, nem colocado meu

nome à disposição, até porque
acho que o Daniel tem condi-
ções de disputar a eleição, caso
ele não dispute aí cabe ao MDB
ouvindo os companheiros bus-
car um nome competitivo. Acho
salutar qualquer membro dis-
putar qualquer posição no par-
tido, mas independente meu
apoio é pelo MDB”, disse Gus-
tavo Mendanha.

Como informado pela re-
portagem, um gupo de prefei-
tos emedebistas têm manifes-
tado preocupação. O temor é
que um novo racha no partido
possa prejudicar o planeja-
mento para formação das cha-
pas majoritária e proporcio-
nal. “Um novo racha pode
atrapalhar a formação de cha-
pa. O MDB já perdeu muito
não elegendo nenhum depu-
tado federal em 2018, para
deputado estadual conseguiu
apenas três cadeiras na As-
sembleia”, disse um prefeito.
Por outro lado há reclamação
da pequena quantidad de di-
retórios formalizados, 30 no
total e que há um grande nú-
mero de comissões provisó-
rias. Independente da eleição
de Daniel Vilela por mais um
ciclo no diretório estadual, ha-
verá muitas cobranças para
que o partido não perca fôle-
go e estrutura no interior goia-
no. (Especial para O Hoje)

Goiânia ultrapassa 700 mil
doses de vacinas aplicadas

Capital vacinou
28,6% da
população com a
primeira dose e
14,1% com
segunda dose

Eleições no diretó-
rio estadual do
MDB estão marca-
das para a próxi-
ma sexta-feira, 18

Eleição no MDB deve reconduzir
Daniel Vilela à presidência

Chapa de Paulo
Cezar Martins foi
indeferida pelo
diretório regional da
legenda e chapa de
Daniel Vilela é a
única na disputa A campanha de vacinação em Goiânia

atingiu a marca de 704 mil doses de imu-
nizantes contra a Covid-19 aplicados na
capital. De acordo com a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde (SMS), 490.424 foram
para a primeira aplicação e 213.588 para
a segunda dose. Os números colocam
Goiânia acima da média nacional de va-
cinação. A capital vacinou 28,6% da po-
pulação com a primeira dose das vacinas
e 14,1% com as duas doses do imunizante.
No restante do País, a média é de 26,32%
com a primeira dose e 11,21% com am-
bas as aplicações. O prefeito Rogério
Cruz destaca o trabalho das equipes de
Saúde no avanço da vacinação. "Nossa
equipe está trabalhando diuturnamente.
Não descansaremos enquanto não vaci-
narmos toda a população goianiense.
Esse é o nosso foco", enfatiza.

O prefeito reforça que as medidas sa-
nitárias precisam continuar mesmo que
a pessoas tenham sido completamente
imunizadas. "Precisamos seguir respei-

tando o distanciamento social e usando
máscara. Só com a vacina e com esses cui-
dados vamos conseguir controlar essa
doença e retomar a normalidade”.

Atualmente, Goiânia está vacinando
a população acima dos 52 anos, porta-
dores de comorbidades listadas pelo Mi-
nistério da Saúde e profissionais da
Educação (Infantil, Ensino Fundamen-
tal e Médio), além de profissionais da
Saúde. Foram disponibilizados 26 locais
de vacinação na modalidade pedestre,
das 8h às 17h, além do drive-thru do
Shopping Passeio das Águas para a po-
pulação geral, das 8h às 15h.

Secretário Municipal de Saúde, Dur-
val Pedrosa diz que o ritmo ficará ain-
da mais acelerado, conforme novas do-
ses chegarem à capital. “A população
aderiu à campanha de vacinação. Isso
é importante porque, quanto antes va-
cinarmos a todos, mais cedo consegui-
remos superar a pandemia”, diz. (Day-
rel Godinho, especial para O Hoje)

Fora disso, pode ocorrer improbidade administrativa para mandatários públicos.

Publicidade 

legal 

Depto comercial: (062) 3095-8700       e-mail: comercial1@ohoje.com.br

Somente os Diários Oficiais têm validade para comprovantes digitais.



6 n POLÍTICA
ohoje.com

GOIÂNIA, QUARTA-FEIRA, 16 DE JUNHO DE 2021

Esplanada
Leandro Mazzini | reportagem@colunaesplanada.com.br

Revoada
Começou uma discreta debandada de tucanos

no eixo Rio-São Paulo-Belo Horizonte por cau-
sa da proximidade dos ex-presidentes Fernan-
do Henrique (PSDB) e Lula da Silva (PT). Essa tur-
ma tem dialogado muito com partidos aliados do
presidente Jair Bolsonaro e vai esperar o mo-
mento certo para pedir a desfiliação.

Conselheiro
Advogada do presidente Bolsonaro, Karina

Kufa já não é vista com a mesma rotina de an-
tes no Palácio. O chefe da nação tem tido mais
consultorias de Frederik Wassef.

À mesa
O entra-e-sai de empresários na sede do Go-

verno com demandas para o governador do Rio
de Janeiro, Cláudio Castro, o deixa bem na fita.
Está atendendo a todos os pedidos.

Lá vem o Negão..
É cada vez mais certo entre bolsonaristas pró-

ximos do presidente que ele quer apostar no de-
putado federal Hélio Negão, seu amigo e ex-se-
gurança, para o Governo do RJ.

Quem diria
Não é só a cor da camisa e o discurso que mu-

daram no deputado federal Marcelo Freixo, que
deixa o PSOL pelo PSB para se candidatar ao Go-
verno do Rio de Janeiro. Está em vias de contra-
tar o marqueteiro Renato Pereira para cuidar de
sua campanha. Pereira foi quem tocou a vitorio-
sa campanha de Sérgio Cabral ao Governo, em
2006 – e pelo notório, complicou muita gente na
delação premiada com o MP na Lava Jato.

Radar ligado
Não bastasse a surpresa no metiê político ca-

rioca da proximidade de Freixo com Pereira,
agora o federal depara-se com o estranhamento do
prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. O prefeito
ensaia coalizão pró-Lula da Silva no Estado e sur-
ge como pré- candidato, também, ao Palácio Gua-
nabara. Paes não gostou da parceria, dizem pró-
ximos. Pereira tem nome na praça e requisitado
por pré-candidatos majoritários.

Provocação nessa hora?
Começou a fritura de “um tal de

Queiroga, vocês sabem quem é..”, como
disse Bolsonaro numa coletiva há dias,
gesto deselegante com o médico mi-
nistro da Saúde. O presidente não en-
gole a saída de Pazuello da pasta. E des-
conta a raiva em todos à volta.

Bem longe
Será em terras gaúchas dia 27 a fes-

ta de aniversário do ex-prefeito de Ni-
terói e pré- candidato a governador do
Rio de Janeiro pelo PDT, Rodrigo Ne-
ves. Os pedetistas vão visitar os tú-
mulos de Leonel Brizola, Jango e Ge-
túlio Vargas em São Borja (RS).

Padim
Não há mais dúvida de que Miguel

Coelho (MDB), o prefeito de Petrolina,
será o candidato de Bolsonaro ao
Governo de Pernambuco, mas por ou-
tro partido. Não faltam elogios, mas
sobram críticas ao governador Pau-
lo Câmara (PSB). As bênçãos vieram
com a visita do ministro da Infraes-
trutura, Tarcísio de Freitas.

Além-mar
A imprensa portuguesa abre títulos

diários sobre a caminhada do Brasil
rumo a um cenário obscuro sob Bol-
sonaro. Um articulista citou a contra-
riedade do presidente com o certifi-
cado internacional de vacinação – ele
diz que vai vetar, caso seja aprovado.

Dedo na tomada 2
A Neoenergia Distribuição Brasília

avisa que “não houve qualquer rea-
juste tarifário da conta de energia
para os clientes do DF”, como publi-
cado aqui. Uma conta de um cidadão
que não visita sua casa há meses pu-
lou de R$ 27,55 para R$ 45,13, sem
qualquer consumo na residência. A
CEB foi privatizada há três meses.

O governador Ronaldo Caia-
do e a presidente de honra da
Organização das Voluntárias de
Goiás (OVG) e coordenadora do
Gabinete de Políticas Sociais
(GPS), primeira-dama Graci-
nha Caiado, lançaram, nesta
terça-feira (15/06), em Ameri-
cano do Brasil, no Centro do Es-
tado, o programa Goiás Social.
A iniciativa reúne diversas
áreas do governo em prol da
superação de carências e uma
saída sustentável da pobreza.

Gerenciado pelo Gabinete
de Políticas Sociais (GPS), em
parceria com a Organização
das Voluntárias de Goiás
(OVG), o programa envolve
ações de secretarias estaduais
e municipais, e está em fase
de implantação nos minicí-
pios de Cavalcante, Edeia,
Monte Alegre, Morro Agudo e
Nova América.

Goiás Social vai estender
os benefícios do programa
para todos os municípios do
Estado, promovendo parce-
rias entre as diferentes esfe-
ras do Poder Público, tanto Es-
tadual, quanto nas cidades. O
Governo de Goiás terá ações
ligadas ao programa dentro
de seus órgãos subordinados. 

Por meio de recursos do
Fundo de Proteção Social do
Estado de Goiás (Fundo Pro-
tege), a Agência Goiana de

Habitação (Agehab) vai in-
vestir R$ 90 milhões para a re-
forma de cinco mil moradias
no Estado. Cada uma delas
com investimentos em torno
de R$ 18 mil e R$ 25 mil.

Nesta terça-feira (15/06),
em Americano do Brasil, foi
firmado o projeto piloto, que
entregará 94 casas, de forma
gratuita, para famílias em si-
tuação de vulnerabilidade.
Na área de regularização fun-
diária, serão investidos R$
10 milhões, oriundos do Fun-
do Protege, para a regulari-
zação de áreas urbanas per-
tencentes ao Estado.

A Agência de Fomento de
Goiás S.A. (GoiásFomento)
funcionará como agente fi-
nanceiro das medidas incluí-
das no Goiás Social. Ela será
responsável pela promoção
do desembolso do Crédito So-
cial, benefício dado aos micro
e pequenos empreendedores
inscritos no programa para
aquisição de produtos.

A agência realiza também
a entrega dos cartões do Au-
xílio Alimentação, no valor
de R$ 250, para participantes
de cursos de capacitação. O
repasse é feito graças a uma
parceria com a empresa Geo-
Lab e o dinheiro só pode ser
utilizado no município de re-
sidência de quem recebe o

benefício, em estabeleci-
mentos cadastrados.

Criada para auxiliar no re-
torno às atividades e aperfei-
çoamento de mão de obra du-
rante a pandemia de Covid-
19, a Secretaria de Estado da
Retomada (SER) forneceu cur-
sos de capacitação profissio-
nal nas áreas de auxiliar ad-
ministrativo, produção ali-
mentícia e serviços de beleza.
30 pessoas já concluíram. Ain-
da está em andamento o cur-
so de corte e costura. Todos fo-
ram realizados por meio do
Colégio Tecnológico do Estado
de Goiás (Cotec Goiás).

Sobre benefícios, 10 pes-
soas receberam vales de R$
2.330 no curso de produção ali-
mentícia e outras 17 recebe-

ram R$ 1.640 no curso de ser-
viços de beleza. A pasta ainda
montou tendas de atendi-
mento da GoiásFomento e do
Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas
(Sebrae) para dar orientação
financeira e de planejamento
a quem se interessar, via pro-
grama Mais Empregos.

A Secretaria de Estado da
Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Seapa) realizou dois
cursos de olericultura/horti-
cultura e um de avicultura, e
organizou iniciativas voltadas
para a melhoria do trabalho no
campo. As ações contaram com
parcerias da Agência Goiana de
Assistência Técnica, Extensão
Rural e Pesquisa Agropecuária
(Emater) e do Serviço Nacional

de Aprendizagem Rural de
Goiás (Senar Goiás), 

A pasta forneceu crédito
social para cinco pessoas no
valor de R$ 1.962 no curso de
avicultura e para seis pessoas
no valor de R$ 804,72 no cur-
so de olericultura/horticultu-
ra. Ao todo, 37 pessoas parti-
ciparam dos cursos, sendo 22
no de olericultura/horticultu-
ra e 15 no de avicultura.

A Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social (SEDS)
disponibilizará às famílias
atendidas pelo Goiás Social R$
20 milhões para o auxílio na
recuperação econômica em
função da pandemia de Co-
vid-19. Apenas em Americano
do Brasil, já foram investidos
R$ 62.246,88.(ABr)

A iniciativa reúne diversas áreas do go-
verno em prol da superação de carências
e uma saída sustentável da pobreza

Ex-secretário de Manaus prestou depoimento a CPI

Programa envolve diversas secretarias estaduais e conta com o apoio de secretarias municipais

O Ministério da Saúde deixou sem resposta quatro pe-
didos de ajuda enviados pela Secretaria de Saúde do Ama-
zonas para evitar o colapso de oxigênio no estado. A reve-
lação foi feita nesta terça-feira (15) pelo ex-secretário Mar-
cellus Campêlo em depoimento à CPI da Pandemia. Ele dis-
se ter enviado ofícios ao então ministro Eduardo Pazuello
nos dias 9, 11, 12 e 13 de janeiro. Nos dias 14 e 15, mais de
30 pessoas morreram no estado pela falta do insumo.

“A partir do dia 9 de janeiro, enviamos diariamente ofí-
cio ao Ministério da Saúde, pedindo apoio em relação a essa
questão da logística de oxigênio. Não houve resposta, que
eu saiba”, dsse.

O ex-secretário disse ainda que telefonou para Pazuel-
lo no dia 7 de janeiro e pediu “apoio logístico” para a trans-
ferência de 300 cilindros de oxigênio de Belém para Manaus.
A ligação ocorreu após um encontro em que representan-
tes da White Martins sugeriram a compra do insumo “di-
retamente de outro fornecedor, capaz de aumentar a dis-
ponibilidade do produto

Para o relator da CPI, senador Renan Calheiros (MDB-
AL), há “uma óbvia contradição” entre os depoimentos
de Campêlo e Pazuello. Isso porque, segundo o ex-mi-
nistro da Saúde, o alerta sobre o risco de colapso de oxi-
gênio só ocorreu no dia 10 de janeiro durante uma visi-
ta a Manaus — e não no dia 7.

Campêlo diz
que pediu
apoio após falta
de oxigênio

Governo anuncia fase inicial 
do programa Goiás Sustentável
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Breno Modesto

O Vila Nova sofreu sua pri-
meira derrota na Série B. De-
pois de três rodadas sem co-
nhecer um resultado negativo,
o time comandado pelo técni-
co Wagner Lopes caiu diante
do Náutico, líder da competição
e que manteve os 100% de
aproveitamento. Jogando no
Estádio dos Aflitos, o Timbu
venceu o Tigre por 2 a 0, com
gols de Vinícius e Bryan.

O jogo
Jogando em seus domínios,

o Náutico impôs seu ritmo des-
de o início do jogo. Porém o do-
mínio na posse de bola do time
pernambucano só resultou em
uma oportunidade clara de gol
aos 10 minutos, quando Kieza
aproveitou cruzamento de He-
reda e, de primeira, finalizou
para fora.

Depois, foi a vez de Geor-
gemy aparecer para salvar o Ti-
gre. Primeiro, aos 19, quando
Jean Carlos resolveu arriscar
de fora da área. O arqueiro,
sem dar rebote, fez a defesa.
Depois, aos 21, no chute de
Erick, também de fora da área.
O camisa 1, mais uma vez, de-
fendeu sem soltar a bola.

A pressão do Timbu foi au-
mentando e, aos 27, Bryan

mandou rasteiro, com muito
perigo. A finalização desviou
na defesa colorada e quase en-
ganou Georgemy. Dois minutos
depois, Camutanga chegou a ti-
rar o zero do placar, mas a ar-
bitragem já assinalava uma ir-
regularidade no lance, anu-
lando o tento.

Aos 37, a blitz alvirrubra sur-
tiu efeito. Depois de receber um
bolão de Kieza, Vinícius, livre na
ponta esquerda, cortou para o
meio, invadiu a área vilano-
vense e chutou no canto direito
de Georgemy, que não teve ne-
nhuma chance de evitar o gol.

Ainda no primeiro tempo,
Jean Carlos, que já passou pelo
Colorado, quase fez valer a lei
do ex. O camisa 10 resolveu ar-
riscar de fora da área e viu a
bola desviar no meio do cami-

nho e quase “matar” o arquei-
ro adversário.

Na volta do intervalo a pres-
são dos donos da casa seguiu in-
tensa. Aos seis e aos nove, Jean
Carlos apareceu para incomodar
Georgemy, que salvou o Vila
Nova. Na primeira, o meia tirou
muito do arqueiro na hora da fi-
nalização e mandou para fora. Já
na segunda, o camisa 10 mandou
na trave e, no rebote, viu Pedro
Bambu, em cima da linha, evitar
o segundo.

A única chance clara do Co-
lorado aconteceu aos 23, em
cobrança de falta de Arthur Re-
zende, que Alex Alves fez a de-
fesa. Além dele, Kelvin e Willian
Formiga também arriscaram,
mas mandaram para fora.

No finzinho, quando a der-
rota colorada já era certa, o Al-

virrubro ampliou o marcador.
O lateral-esquerdo Bryan che-
gou à linha de fundo, ganhou
de Fernandinho e mandou

uma bomba, que Georgemy
não conseguiu defender e evi-
tar o segundo gol. (Especial
para O Hoje)

Com uma atuação
apagada, princi-
palmente no ata-
que, Vila Nova é
superado pelo
Náutico e conhece
seu primeiro revés

Contratado no início da
temporada, por empréstimo
junto ao Vasco, o goleiro Fer-
nando Miguel assumiu o posto
de atleta experiente que era es-
perado dele. Com 36 anos, o ar-
queiro passou mais de quatro
temporadas no Vitória e três na
equipe carioca, agora no rubro-
negro rapidamente se tornou o
capitão e referência dentro do
grupo que é comandado por
Eduardo Barroca.

Fernando Miguel soma 17
partidas com a camisa do Atlé-
tico Goianiense e rapidamente
tirou qualquer dúvida por ser o
responsável de substituir Jean,
que está no Cerro Porteño-PAR.
Diante de um bom início de
temporada do rubro-negro, que
perdeu apenas uma vez, o clu-
be trabalha baseado em duas
características consideradas
fundamentais pelo camisa 1,
que serve como base para o de-
senvolvimento de todo o ano.

“Acho que convicção e con-
fiança é tudo na vida do ser hu-
mano, sem isso você não vai a
lugar nenhum. É uma caracte-
rística importante na nossa
equipe, nós somos conscien-
tes, lúcidos e uma equipe que
sabe o caminho que quer per-
correr dentro da partida, que
sabe construir o jogo e isso é
fundamental. O mais impor-
tante é ser uma equipe sempre
equilibrada, não ser eufórica
porque as pessoas viram algo
que não esperava, pois para nós
o que temos feito não é ne-
nhuma novidade. A temporada
tem sido equilibrada com boas
partidas, não podemos ser de-
sesperados e medrosos quando
as coisas não acontecem da
forma que esperamos”, anali-
sou Fernando Miguel

Apesar do bom início, que
resultou em terminar a fase
de grupos da Sul-Americana
invictos, mesmo sem avançar,

e uma vaga nas oitavas de fi-
nal na Copa do Brasil, o go-
leiro espera por adversida-
des. Dentro da grande quan-
tidade de jogos em uma tem-
porada, equipes costumam
passar por oscilações, mas
isso não é algo que preocupa
Fernando Miguel.

“Vamos encontrar dificul-
dades, vamos enfrentar times
que vão nos impor dificulda-
de, mas temos que manter a
tranquilidade para desenvol-
ver e encontrar as saídas ne-
cessárias para ter os resulta-
dos necessários. Somos um
elenco equilibrado, maduro
e que quer muito vencer. Tem
tudo para ser uma boa tem-
porada e quando a gente
olhar, termos orgulho do que
percorremos, é o que espero
que a gente possa desenvolver
em todos os jogos”, completou
Fernando Miguel. (Felipe An-
dré, especial para O Hoje)

Com um ataque pouco produtivo diante do Náutico, o Vila Nova acabou derrotado pelo placar de 2 a 0 nos Aflitos

Experiente goleiro Fernando Miguel explica características do elenco atleticano

Uma carta surpreen-
dente foi enviada a direção
da Confederação Brasileira
de Futebol (CBF) na tarde
ontem. 19 dos 20 clubes
que disputam hoje a Série
A, a única ausência foi do
Sport que está sem um pre-
sidente eleito, enviaram
um documento com a assi-
natura de todos os presi-
dentes com um intuito de
criar uma liga brasileira,
responsável por organizar
a Série A, função que hoje
é da CBF. A intenção é co-
meçar já em 2022.

Com a ausência de Ro-
gério Caboclo, presidente
da CBF afastado por 30
dias e que pode não retor-
nar ao cargo, as conversas
foram retomadas em um
ritmo maior. Os dirigentes
se reuniram na manhã de
ontem, no Rio de Janeiro,
e acertaram os últimos de-
talhes para encontrar com
membros da diretoria da
principal federação brasi-
leira. A reunião com o pre-
sidente interino Antonio
Carlos Nunes, vice-presi-
dentes e diretores da enti-
dade teve outros temas,
mas a criação da liga é
considerada prioritária pe-
los dirigentes dos clubes,
que além disso desejam
maior participação em de-
cisões tomadas pela con-
federação.

““A união dos clubes de
futebol é uma ingenuidade
sua”. Não, não era. Hoje 19
clubes de Série A assina-
ram o compromisso de
criação imediata da Liga de

Futebol do Brasil. Série B já
foi convidada. Pedimos tb
equiparação nos votos na
eleição da CBF e fim dos fil-
tros de candidatura. Há
muito o que fazer, e isso co-
meça já. Por novo calen-
dário, mais planejamento,
investimentos e receitas.
Por democracia, com equi-
líbrio, união e trabalho.
Sem conflitos, sem ressen-
timentos. Nós, clubes de
futebol, queremos chegar
mais próximo do que cada
brasileiro espera de nós”,
disse Guilherme Bellintani,
presidente do Esporte Clu-
be Bahia.

Os clubes só participam
da Assembleia Geral Elei-
toral, que só se reúne para
escolher o presidente e os
vices. E, mesmo assim, eles
têm peso menor nas vota-
ções. Os votos das 27 fede-
rações têm peso 3 (portan-
to são 81), os votos dos 20
clubes da Série A têm peso
2 (40) e os votos dos clubes
da Série B têm peso 1 (ou
seja, 20). É essa concentra-
ção de poder nas mãos das
federações estaduais que
os clubes querem discutir
nesta semana.

Para a criação de uma
liga, segundo o artigo 24 do
estatuto da CBF, é neces-
sário ter a aprovação da
Assembleia Geral Admi-
nistrativa. Ou seja: para
tirar o poder das federa-
ções estaduais, é preciso
ter a aprovação dessas
mesmas federações esta-
duais. (Felipe André, es-
pecial para O Hoje)

Clube se mobilizam para
criação de liga para organizar

a competição nacional

SÉRIE A

Fernando Miguel vê “convicção e
confiança” como características chaves 

ATLÉTICO-GO

Douglas Monteiro / Vila Nova FC

Fim da InvenCIbIlIdade

Bruno Corsini/ACG

Data: 16 de junho de 2021. Horário: 19h. Local: estádio dos Afli-
tos, em recife (Pe). Gols: Vinícius (37’/1T) e bryan (44’/2T) - nÁu. Ár-
bitro: rafael carlos salgueiro Lima (AL). Assistentes: Lennon
Mccartney Farias Paes (AL) e Wagner José da silva (AL)

t
TécnicA

Náutico: Alex Alves; Hereda
(rafinha), camutanga, Wag-
ner Leonardo e bryan; Mat-
heus Trindade (Marciel),
rhaldney (Giovanny) e Jean
carlos; Vinícius (Matheus
carvalho), Kieza e erick (Luiz
Henrique).
Técnico: Hélio dos Anjos

Vila Nova: Georgemy; Pedro
bambu, renato, Walisson
Maia e Walisson Maia; Deivid
(João Pedro), Arthur rezende
(Íkaro) e renan Mota; Kelvin
(Matheus Porto), Henan (Pe-
dro Júnior) e cardoso (Fer-
nandinho).
Técnico: Wagner Lopes

2 x 0Náutico Vila Nova

FICHA
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Victor Pimenta

O fator casa prevaleceu
na noite desta terça-feira
(15/6) e o Goiás voltou a ven-
cer, dessa vez o CRB por 1 a 0
e entrou no G-4 da Série B. O
único gol da partida foi ano-
tado por Bruno Mezenga. Des-
taque também ficou por con-
ta de Tadeu que segurou o re-
sultado na etapa final. Foi o
segundo triunfo em quatro
jogos, o Esmeraldino ainda
não perdeu já que soma tam-
bém dois empates no torneio.
O duelo aconteceu no estádio
Hailé Pinheiro, em Goiânia.

Primeiro tempo
O Goiás assim como nos ou-

tros jogos começou propondo
o jogo e em poucas ocasiões
chegou a sofrer dificuldade
no sistema defensivo. Já no
ataque foi pressão atrás de
pressão e Bruno Mezenga teve
a primeira boa chance, pa-
rando em Diogo Silva. Alef
Manga também teve uma
oportunidade mais clara de
abrir o placar, esbarrando
mais uma vez no goleiro do
CRB. Porém aos onze minutos,
excelente cobrança de falta
de Elvis na cabeça de Mezen-
ga que desviou para as redes.
Minutos depois, mais uma
chance em cobrança de falta e
quase o camisa 10 manda di-

reto para o gol. O meia Diego
saiu ainda no primeiro tempo
com dores na coxa, dando lu-
gar a Dada Belmonte. O clube
goiano voltou a pressionar até
o final da primeira etapa, mas
sem sucesso no último passe.

Segundo tempo
O CRB voltou mais ligado

depois do intervalo e Diego
Torres quem finalizou a pri-
meira. De longe ele caprichou,
mas Tadeu espalmou para es-
canteio. Mais uma vez o clube
alagoano ofereceu perigo e Ta-
deu voltou a defender, dessa
vez um chute colocado de Gui-

lherme Romão. Foi na base da
bola parada que o CRB domi-
nou todas as ações no segundo
tempo, chegando com perigo
em muitas delas. A jogada mais
perigosa do Goiás saiu em um
contra-ataque puxado por Elvis
que o mesmo foi até o gol, mas
na hora de finalizar foi desar-
mado pela defesa. Lucas Black
ainda teve a chance de matar
o jogo, mas Diogo Silva rifou na
linha o que seria o segundo gol.
O goleiro esmeraldino segu-
rou a barra até o fim e enfim o
Goiás voltou a vencer, voltan-
do ao G-4 da competição. (Es-
pecial para O Hoje)

Com gol de Bruno
Mezenga, Goiás
vence o CRB e se
mantém invicto na
Série B

vItórIa para o G-4
Afonso Cardoso

Data: 15 de junho de 2021Horário e local: 21h30, estádio Hailé
Pinheiro, Goiânia. Arbitragem: rodrigo batista raposo (DF); as-
sistentes: Leila naiara Moreira da cruz (FiFA/DF) e Lehi sousa sil-
va (DF); quarto árbitro: rubens Paulo rodrigues dos santos (Go).
Gol: bruno Mezenga 21’1T (Goiás)

t
TécnicA

Goiás: Tadeu; Apodi (ivan),
David Duarte, reynaldo,
Hugo; caio Vinicius, Madison
(Lucas black), élvis; Alef Man-
ga (Luan Dias), bruno Mezen-
ga e Diego (Dadá belmonte).
Técnico: Pintado.

CRB: Diogo silva; reginaldo,
Gum (caetano, Frazan, Gui-
lherme romão (Alexandre);
claudinei (Dudu), Jean Patrick,
Diego Torres; ewandro (erik),
Hyuri (Vitão) e Alisson Farias.
Técnico: Allan Aal.

1 x 0Goiás CRB

FICHA

Bruno Mezenga comemorando com os companheiros de elenco o gol marcado pelo Goiás
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João Paulo Alexandre

O serviço de bicicleta com-
partilhada está funcionando
sem licitação com a Prefeitu-
ra de Goiânia, segundo infor-
mações da Secretaria Munici-
pal de Mobilidade (SMM). A
previsão é que o termo de re-
ferência da licitação seja en-
tregue à prefeitura ainda nes-
te semestre. A expectativa é
que o município faça a con-
tratação de novas bicicletas e
estações e que as mesmas se-
jam disponibilizadas em no-
vos bairros da Capital, assim
como a integração com o sis-
tema de transporte público.

Com tudo isso, a SMM espe-
ra que o serviço seja cada vez
mais integrado com a mobili-
dade urbana e com menos as-
pecto de lazer, como ocorreu
nessas primeiras utilizações. A
licitação, entretanto, ocorre com
um certo período de atraso, já
que era para ter sido realizada
em agosto do ano passado, que
foi quando venceu o contrato da
prefeitura com a empresa Sert-
tel, de Pernambuco.

O serviço estava disponí-
vel em Goiânia desde dezem-
bro de 2016. Porém, é realiza-
do por meio de autorização
do uso de espaço público e foi
feito após um chamamento.
Ou seja, isso significa que não
houve um processo de con-
corrência e um contrato de
vínculo entre as partes, mas au-
torização para que a empresa

opere na cidade usando o es-
paço público para implantar as
estações com as bicicletas.

O contrato com a empresa
pernambucana chegou a ser
aditivado por mais seis meses,
em janeiro de 2020. Nesta
época, o programa de com-
partilhamento estava vincu-
lado à Secretaria Municipal de
Planejamento e Habitação
após sair da Companhia Me-
tropolitana de Transportes
Coletivo (CMTC). Foi nesse
momento que deu-se início
para a discussão da licitação
do serviço. Porém, na época,
o pensado era em manter o

serviço de maneira seme-
lhante ao que está em vigor,
com a disponibilização de bi-
cicletas em pontos mais atra-
tivos da cidade. Atualmente,
são 20 estações instaladas nas
regiões Sul e Central, que são
consideradas mais adensadas
e também com pessoas com
maior pode aquisitivo.

Mudança
Para tentar tirar o viés de la-

zer, uma das medidas aponta-
das para ser incluída no pro-
cesso licitatório é a possibili-
dade de permitir que a bicicleta
passe a noite na casa do usuá-

rio. Ou seja, a pessoa pode pe-
gar o meio de transporte em
determinado horário no ter-
minal, ir para casa, voltar com
ela no outro dia e continuar o
seu trajeto de ônibus. Isso já é
realidade em algumas cidades
brasileiras, como Fortaleza, no
Ceará. Na capital cearense, o
usuário tem até 14 horas para
devolver a bicicleta. Isso per-
mite que o ciclista percorra o
terço final do trajeto, que é
como os especialistas em mo-
bilidade chamam o trecho rea-
lizado entre o desembarque
do ônibus e a residência.

Apesar disso, a SMM ad-

mite que o maior desafio é fa-
zer com que os veículos che-
guem até quem realmente pre-
cisa. A empresa que faz o pa-
trocínio em Goiânia, a opera-
dora de plano de saúde Uni-
med, já demonstrou interesse
em continuar patrocinando o
projeto. Além disso, a opera-
dora já negocia com a Serttel
a continuidade do patrocínio.
Além disso, pediu para o pre-
feito de Goiânia, Rogério Cruz
(Republicanos), mais investi-
mentos na malha cicloviária.

Aplicativo 
O aplicativo para a conti-

nuação do serviço deverá ser
gerido pela própria prefeitura.
Uma das propostas já realiza-
das, mas que ainda não obte-
ve resposta, é que o consórcio
das empresas do sistema de
transporte coletivo (RedeMob)
possa ser parceiro na tecno-
logia de gestão. A ideia é que
haja apenas um aplicativo de
mobilidade em Goiânia. Nele,
será possível comprar passa-
gens de ônibus, BRT e bicicle-
tas. A previsão é que o pro-
cesso licitatório para o serviço
tenha como objeto o forneci-
mento das bicicletas e das es-
tações, o rastreamento e a dis-
tribuição dos veículos.

Além disso, não é descar-
tado que a prefeitura invista
em recursos diretamente no
sistema de compartilhamento
público de bicicletas com sub-
sídio ao programa.

O especialista em trânsito
e mobilidade, Marcos Rothen,
afirma que Goiânia não esta-
va preparada para receber o
serviço de bicicletas compar-
tilhadas. Isso, segundo ele, é
devido à falta de pacificação
no trânsito da Capital. “Não é
a construção de ciclovias que
poderiam ajudar, mas sempre
o ciclista vai precisar conviver
em muitos trechos com o trân-
sito e esse convívio tem que
ser civilizado. Aqui em Goiâ-
nia todos os tipos de usuários
correm risco. Mas também
não é só os carros e motos,
mas os ciclistas também pre-
cisam aprender a usar as ruas
da cidade”, pontua.

Ele destaca alguns cuidados
que os ciclistas devem ter dian-

te do trânsito da Capital. ”O ci-
clista tem que tomar cuidados,
tem que manter uma veloci-
dade adequada com o fluxo. Se
o ciclista quiser passear deve ir
aos parques, para usar como
meio de locomoção as ruas
ele também tem que respeitar
as regras e manter essa velo-
cidade compatível. O ciclista na
legislação tem uma proteção,
mas ele não pode usar essa
proteção de forma abusiva.
Assim o ciclista não pode an-
dar muito devagar, usar o ce-
lular, fazer manobras e ou-
tros abusos e acima de tudo
respeitar os pedestres.”

Para Marcos, a pacificação
no trânsito é necessária para
que haja respeito aos consi-
derados mais vulneráveis no

sistema de mobilidade da Ca-
pital. “Que haja o respeito en-
tre todos os usuários da via,
carros, motos, bicicletas, pe-
destres. Em outros países e
mesmo cidades brasileiras
existem mais respeito aos ci-
clistas. Quanto ao sistema da-
qui, ficou restrito em algumas
áreas. Não houve interesse
em sua expansão. E esse sis-
tema também depende de al-
guém que tenha interesse em
patrocinar, pois só com o pa-
gamento por parte dos usuá-
rios ficaria muito caro. Em
outras localidades sempre tem
algum patrocínio privado ou
até mesmo público”, reforça.

O especialista pontua a
função da bicicleta no trân-
sito da Capital. “A bicicleta é

um complemento da mobili-
dade. O serviço seria impor-
tante para facilitar a loco-
moção das pessoas em per-
cursos de pequeno a médio
comprimento. Seria uma op-
ção a mais, mas desde que o
trânsito fosse civilizado.”

Porém, admite que a cida-
de sofre para levar o projeto
a bairros mais afastados,
onde o serviço poderia se tor-
nar uma alternativa mais ba-
rata de mobilidade. “Como
ele necessita de patrocínio,
possivelmente a empresa que
patrocina atualmente tem in-
teresse que a sua marca fique
exposta em bairros mais cen-
trais com maior número de
pessoas vendo a sua marca, o
que é normal.”

Marcos pontua que muitas
vezes isso não acontece devi-
do ao custo que o projeto tem
aos patrocinadores. “Verifi-
car se haverá demanda de
usuários nesses bairros tam-
bém devem ser locais com
maior concentração de possí-
veis usuários. E se existe al-
guma empresa que tenha in-
teresse em anunciar. O siste-
ma além do custo de aquisi-
ção das bicicletas, tem o cus-
to de manutenção e do ge-
renciamento do sistema. Por
exemplo, quando em algum
momento se concentra muitas
bicicletas em um local a em-
presa que cuida do sistema
precisa mover os excessos o
que representa um custo”, fi-
naliza. (Especial para o Hoje)

Expectativa é que todo o processo ocorra até o final do primeiro semestre deste ano

Goiânia não estava preparada para as bicicletas

São 20 estações nas regiões Sul e Central, consideradas mais adensadas e também com pessoas com maior pode aquisitivo

A licitação era para ter sido realizada em agosto do ano passado

Serviço de bicicleta
compartilhada sem licitação
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Daniell Alves

Três a cada 10 moradores de Goiânia já tomaram a
primeira dose da vacina contra a Covid-19. A Capital já
ultrapassa a marca de 700 mil doses aplicadas contra a
doença. Do total, foram 490.424 de primeira dose e
213.588 de segunda dose, ou seja, o município já soma
704.012 vacinas aplicadas contra a doença até a última
atualização realizada na noite de ontem (15).

O prefeito Rogério Cruz alerta que mesmo as pes-
soas que já tomaram as duas doses precisam continuar
com medidas sanitárias de segurança. "Ainda não é o
momento de relaxarmos, principalmente com o dis-
tanciamento social e o uso de máscara. Só com a vacina
e esses cuidados vamos conseguir controlar essa doen-
ça para podermos retornar com nossas vidas de forma
tranquila e segura”. Em Goiânia, das 294 vagas de UTI,
86% estão em uso. O índice na enfermaria, que tem 250
leitos, é de 73%.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) segue vaci-
nando a população em geral a partir de 52 anos e gru-
pos prioritários. Serão disponibilizados para esses gru-
pos 26 locais de vacinação na modalidade pedestre, das
8h às 17h, além do drive thru do shopping Passeio das
Águas para a população geral, das 8h às 15h.

Uma das goianienses que recebeu, na última segun-
da (14), a vacina foi a artesã Maria Creonice, de 53 anos,
juntamente com o marido José Bonifácio, 54 anos. Eles
foram ao drive thru no Passeio das Águas e se sentiram
aliviados após serem imunizados com a primeira dose.
“Eu esperei muito por esse momento, principalmente por
causa dos meus filhos. Agora vamos aguardar a segun-
da dose”, comemora.

Dentro dos grupos prioritários estão sendo vacinadas
as pessoas com comorbidades e deficiência, trabalhadores
da Saúde e Educação (Infantil, Fundamental e Médio).

Além do agendamento para os postos da modalida-
de pedestre pelo aplicativo Prefeitura 24 horas, é ne-
cessário levar documento pessoal com foto, CPF e do-
cumentação específica de cada grupo.

Estado
Em todo o Estado, foi alcançada a marca de um quar-

to da população vacinada com a primeira dose contra a
Covid-19. Ao todo, 1.758.823 goianos receberam o imuni-
zante. Isso equivale a 25,06% da população do Estado.

O governador Ronaldo Caiado anunciou que, nas pró-
ximas semanas, a campanha deve progredir ainda
mais. “Acreditamos que vamos avançar, rapidamente, na
faixa etária e poderemos chegar ao mês de setembro com
maior tranquilidade, com todos acima de 18 anos 100%
vacinados”, afirmou.

Conforme pactuado em reuniões com gestores mu-
nicipais e estaduais, o cronograma da campanha defi-
ne que 70% das doses serão destinadas para a popula-
ção geral, por ordem decrescente de idade, conforme a
realidade de cada município, e 30% para os grupos prio-
ritários já elencados no Plano Nacional de Operaciona-
lização da Vacinação contra a Covid-19.

“Com essa nova estratégia, a expectativa é a de que
o avanço da vacinação seja mais rápido do que se esti-
vesse estratificado somente pelas categorias classifica-
das como prioridade”, detalhou Alexandrino.

Em relação à segunda dose, há o registro de que
673.297 pessoas foram vacinadas, o que equivale a 9,59%
da população.

Restrições
Três em cada quatro municípios do país mantêm me-

didas de restrição de circulação ou de atividades eco-
nômicas para conter a disseminação da Covid-19 nes-
ta semana. Os dados foram divulgados na pesquisa se-
manal realizada pela Confederação Nacional de Muni-
cípios (CNM) entre os dias 24 e 27 de maio, com 2.831
gestores municipais.

O documento é a 10ª edição do levantamento, que
é divulgado sempre às sextas-feiras desde março
deste ano. Além disso, o estudo aponta que 783 mu-
nicípios (28% dos respondentes) ficaram sem vacina
no período analisado.

Se por um lado houve queda na última semana da va-
cinação, nesta está em falta a segunda dose para comple-
tar o esquema vacinal da população, caindo de 795 para
458, o levantamento constatou o aumento de municípios
sem a primeira dose para aplicação no grupo prioritário,
saindo de 400 para 478. A vacina produzida pelo Butantan
foi apontada por 80% dos gestores que relataram a falta
da segunda dose. (Especial para O Hoje)

Foram vacinadas com a 1ª dose 490.424 pessoas 

Foi inaugurada a restau-
ração da Torre do Relógio da
Avenida Goiás. A cerimônia de
entrega foi realizada ontem
(15). O local, que é um dos
principais cartões postais da
Capital foi restaurado pelo
Instituto do Patrimônio His-
tórico e Artístico Nacional (Ip-
han), autarquia vinculada à
Secretaria Especial da Cultura
e ao Ministério do Turismo.
Com a finalização da obra, o
monumento retoma o seu pa-
pel de embelezar o Centro da
cidade e volta a funcionar
com toda a sua plenitude.

Com recursos de quase R$
678 mil do Governo Federal, a
Torre do Relógio, com mais de
16 metros de altura, passou por
estudos que comprovaram a
necessidade de um completo
reforço estrutural, recuperação

do revestimento em pó de pe-
dra, do piso interno em cimen-
to queimado e pintura interna.

De acordo com a presidente
do Iphan, Larissa Peixoto, a obra
contribui para a preservação
dos patrimônios culturais e fa-
vorece o crescimento do setor no
país. “Além de todo o contexto
histórico, o monumento é des-
taque em uma das principais
ruas de Goiânia, o que mostra a
importância da intervenção de
modo a manter viva as riquezas
da Capital”, afirma. 

O maquinário, que estava
parado, recebeu ação de res-
tauração especializada no va-
lor de R$ 9,8 mil, custeado pela
Caixa de Assistência dos Ad-
vogados de Goiás (Casag), que
ficará responsável pela manu-
tenção do bem cultural.

A Torre foi inaugurada em 5

de julho de 1942, durante o Ba-
tismo Cultural de Goiânia e está
localizada no início do canteiro
central da Avenida Goiás, pró-
ximo à Praça Cívica, que é con-
siderada o marco inicial da
construção da Capital. O mo-
numento possui desenhos geo-
métricos verticais, horizontais e
diagonais e, sobre o mostrador
das horas, um elemento vazado
com curvas sinuosas.

Patrimônio Cultural
Uma parte da história de

Goiânia pode ser contada pe-
las construções antigas que fa-
zem parte da memória de pes-
soas que viveram e vivem na
cidade. Por meio do patrimô-
nio histórico, pode-se conhe-
cer a história e tudo que a en-
volve. (Daniell Alves, espe-
cial para O Hoje)

Torre do Relógio é restaurada
após quase um ano de obra

Três a cada 
10 goianienses
tomaram a primeira
dose da vacina

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 legitimidade
para ajuizar ação declara-
tória de relação avoenga
caso o próprio falecido não
tenha pleiteado, em vida, a
investigação de sua origem
paterna, sendo irrelevante o
fato de ele ter sido registra-
do por outra pessoa que
não o genitor. Com esse en-

tendimento, a Terceira Tur-
ma do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) manteve acór-
dão do Tribunal de Justiça
do Rio Grande do Sul que re-
conheceu a legitimidade
processual ativa de netos
que, após o falecimento do
pai, ajuizaram ação para
que fosse reconhecida a re-
lação 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 Odon-
tologia de Minas Gerais
(CRO-MG). O CRO-MG ape-
lou, sustentando a vigência
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.



Até ontem (15), mais de
200 policiais seguiam nas bus-
cas por Lázaro Barbosa Sousa,
32, investigado por pelo menos
cinco assassinatos e foragido
há sete dias. A força-tarefa
montada entre as Secretarias
de Segurança Pública de Goiás
e do Distrito Federal (DF), com
apoio das polícias Rodoviária
Federal e Federal, seguiu na re-
gião do Entorno do DF. Além
de suspeito pelos assassinatos,
o foragido também é procu-
rado no DF e em Goiás por cri-
mes de roubo, estupro e porte
ilegal de armas de fogo.

O chefe da SSP-GO, Rodney
Miranda, que coordena os tra-
balhos, voltou ontem (15) à re-
gião do entorno do DF para
acompanhar a operação. De
acordo com o secretário, as
equipes se aproximam cada
vez mais do suspeito, que está
praticamente cercado na zona
rural de Edilândia, povoado
de Cocalzinho de Goiás. “Te-
mos boas pistas. Estabelece-
mos um perímetro e estamos
concentrando boa parte dos
esforços ali”, ressaltou.

O suspeito teria invadido
uma propriedade rural da re-

gião e trocado tiros com um
funcionário da fazenda. “Ele
[Lázaro] deu a volta na casa e
efetuou alguns disparos com
uma arma calibre 380, que ti-
nha roubado de uma resi-
dência, onde baleou outras
três pessoas. Eu estive lá, con-
versei com o caseiro. Ele acha
que o baleou, mas acredito
que não, já que não havia
vestígios disso”, detalhou.

Rodney Miranda voltou a

destacar o histórico do indi-
víduo, considerado de alta pe-
riculosidade. “É um psicopata.
Não é a primeira vez que co-
mete crimes. Ele conhece mui-
to bem a área, é nascido e cria-
do ali. É mateiro e está fazen-
do esforço enorme para se
esconder e fugir da polícia.
Mas nós também estamos fa-
zendo um esforço enorme e
vamos conseguir capturá-lo
e apresentá-lo à Justiça o mais

breve possível”, disse.
Ainda de acordo com o

chefe da força-tarefa, os tra-
balhos também estão volta-
dos para a proteção e garan-
tia de segurança aos mora-
dores locais. “Estamos fa-
zendo toda a salvaguarda
para não termos mais víti-
mas. As propriedades que
não podem ficar sem nin-
guém, colocamos policiais
próximos. Aqueles que qui-

seram sair, a gente está fa-
zendo uma escolta, um tra-
balho de vigilância, inclusive
nas propriedades abandona-
das”, frisou.

O secretário destacou o
importante papel que a po-
pulação desempenha, auxi-
liando com denúncias e no-
vas pistas, que possam levar
ao paradeiro do investigado.
“Se tiver informação, passe
para a Polícia. Mas informa-
ção verossímil, que a gente
possa realmente apurar. Apa-
receu informação de que ele
estava em Sobradinho, no DF,
em outros locais, pulando
muro de casa. Então tem mui-
ta conversa”, afirmou.

O indivíduo é suspeito de co-
meter um quádruplo latrocínio
em Ceilândia, no DF, e um quin-
to em Goiás. Ele teria ainda ba-
leado três pessoas no último sá-
bado (12), em Cocalzinho de
Goiás, deixando duas delas em
estado grave. Lázaro Barbosa
Sousa já possui uma condenação
por homicídio, na Bahia. Até o fe-
chamento desta edição, o sus-
peito ainda não havia sido loca-
lizado pela Polícia. (Maiara Dal
Bosco, Especial para O Hoje)
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A Polícia Civil de Goiás
cumpriu ontem (15), por meio
da Operação Terra Fraca, que
apura desvios de recursos pú-
blicos da Agência Goiana de In-
fraestrutura e Transportes
(Goinfra), antiga Agetop, 12
mandados de busca e apreen-
são. O prejuízo estimado aos
cofres públicos com os crimes,
que teriam sido praticados en-
tre os anos de 2013 e 2018, che-
ga a R$ 46 milhões. As diligên-
cias foram realizadas pela De-
legacia Estadual de Combate
à Corrupção (Deccor), em
Goiânia e em Palmas, no To-
cantins, em investigação que
durou mais de um ano e foi
iniciada após troca de infor-
mações com o Ministério Pú-
blico de Goiás (MP-GO).

Segundo a apuração das
autoridades, o esquema cri-
minoso contava com o envol-
vimento de empresas priva-
das, ex-servidores e do núcleo
político que gerenciava os
contratos do órgão. Os desvios
teriam sido realizados por
meio do superfaturamento
na obra da GO-230, que liga
Água Fria a Mimoso de Goiás.
De acordo com o delegado
Luiz Gonzaga Junior, adjunto
da Deccor, eram duas empre-
sas: uma que venceu a licita-
ção e a outra que foi subcon-
tratada de forma ilegal, para
executar a obra.

“Esse núcleo político ga-
rantia os pagamentos das me-
dições realizadas e o núcleo fi-
nanceiro girava esse dinheiro
do grupo, de forma a transpa-
recer um caráter lícito, confi-
gurando lavagem de dinheiro.
É como se você licitasse uma
casa e construísse um prédio.
Nesse caso, aplicado a uma ro-
dovia”, afirmou.

A rodovia, entretanto, não

chegou a ser finalizada e teve
os trabalhos retomados em
2021. “O contrato celebrado foi
anulado pela atual direção da
Goinfra, que já concluiu o pre-
juízo calculado na ordem de
R$ 46 milhões. Hoje passou
por um novo processo, uma
nova empresa assumiu, se não
me engano a empresa que fi-
cou em terceiro lugar na lici-
tação. Ela continua a obra”, in-
formou. Durante as buscas,
os policiais apreenderam a
quantia de R$ 135 mil, em es-
pécie, e mais 3.800 dólares.

Para o delegado-geral da
Polícia Civil, Alexandre Lou-
renço, a nova operação da
Deccor demonstra que o crime
de corrupção havia se insta-
lado nas esferas públicas.
“Uma obra que devia ter sido
concluída em 2013. Nós esta-
mos no ano de 2021 e agora
sim terminando essa obra. É
mais um reflexo de aparelha-
mento do órgão público esta-
tal, com a finalidade exclusiva,
de expropriação do patrimô-
nio público”, ressaltou.

Grupo criminoso
O secretário de Estado da

Segurança Pública, Rodney
Miranda, lembrou que o gru-
po criminoso investigado seria
também responsável pelo
rombo financeiro encontrado
pela atual gestão do Governo
de Goiás. “Conheço bem o his-
tórico desse pessoal e tenho
consciência da quantidade de
recursos que foi tirada do Es-
tado, haja vista que Goiás está
até hoje em condição finan-
ceira difícil”, pontuou.

Os suspeitos e empresas
respondem pelos crimes de
peculato, organização crimi-
nosa, superfaturamento de
obra e lavagem de capitais.
“Iremos proceder a fase de
análise dos objetos apreen-
didos. Não temos um prazo
definido para a conclusão do
inquérito, mas tão logo seja
concluída essa análise, re-
meteremos ao Poder Judiciá-
rio”, concluiu o delegado Luiz
Gonzaga Junior.

Em nota, a Goinfra infor-
mou que a atual gestão da

Agência está à disposição das
autoridades policiais para co-
laborar com a investigação.

Relembre
Em agosto de 2020, o Go-

verno de Goiás retomou a pa-
vimentação asfáltica da ro-
dovia GO-230, que liga Mi-
moso de Goiás ao entronca-
mento da GO-517, em Água
Fria, na região Norte do En-
torno do Distrito Federal, com
obra executada por meio da
Goinfra e com investimento
total de R$ 81 milhões. Ini-
ciada em 2013, a pavimenta-
ção da GO-230 faz parte das
centenas de obras que se ar-
rastaram e foram interrom-
pidas na gestão anterior.  

Além de não se concluída,
a obra foi abandonada e o tre-
cho asfaltado estava deterio-
rado. À ocasião, a Goinfra re-
tomou a pavimentação dos
8,7 quilômetros restantes com
objetivo de executar a manu-
tenção e conservação de todo
o trecho de 53 quilômetros.
(Especial para O Hoje)

Polícia apura desvios
de recursos públicos
na antiga Agetop

Polícia acredita que Lázaro esteja na zona rural de Edilândia

Superfaturamento da GO-230
gerou prejuízo de R$ 46 mi

Buscas se concentram no Entorno do DF
MEDO NO INTERIOR

Trecho de 53 km liga
Mimoso de Goiás ao
entroncamento de
Água Fria, na região
Norte do Entorno do
Distrito Federal
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A AstraZeneca informou
nesta terça-feira (15) que
um teste de estágio avan-
çado não conseguiu forne-
cer provas de que sua tera-
pia de anticorpos protegeu
as pessoas que tiveram con-
tato com uma pessoa infec-
tada com a doença, um pe-
queno contratempo em seus
esforços para encontrar al-
ternativas a vacinas.

O estudo avaliou se a te-
rapia, um coquetel com dois
tipos de anticorpos, poderia
impedir que adultos expos-
tos ao vírus nos oito dias an-
teriores desenvolvessem
sintomas de covid-19.

A terapia AZD7442 foi
33% eficaz na redução do
risco de as pessoas desen-
volverem sintomas na com-
paração com um placebo,
mas o resultado não é esta-
tisticamente relevante - o
que significa que pode ter
ocorrido devido a um acaso,
e não à terapia.

O estudo de estágio
avançado, que não foi ava-
liado pela comunidade cien-

tífica, incluiu 1.121 partici-
pantes do Reino Unido e
dos Estados Unidos. A gran-
de maioria, mas não todos,
não tinha o vírus no início
do teste.

Os resultados de um sub-
grupo de participantes que
não estavam infectados foi
mais animador, mas a aná-
lise principal disse respeito
aos resultados de todos os
participantes. "Embora esse
teste não tenha alcançado o
resultado clínico principal
contra doença sintomáticas,
ficamos otimistas com a pro-
teção vista nos participantes
de PCR negativo após o tra-
tamento com AZD7442", dis-
se Mene Pangalos, vice-pre-
sidente executivo da Astra-
Zeneca, em comunicado.

A empresa está contan-
do com estudos adicionais
para reavaliar o destino
do produto. Mais cinco tes-
tes estão em andamento
para estudar o coquetel de
anticorpos como trata-
mento ou na prevenção
da doença. (ABr)

Coquetel de anticorpos 
da AstraZeneca não evita
sintomas de covid-19

PANDEMIA

O Brasil assinou ontem (15),
em uma cerimônia no Palácio
do Planalto, o acordo de adesão
ao programa Artemis, liderado
pelos Estados Unidos (EUA) e
que planeja enviar a primeira
mulher e a primeira pessoa
negra à Lua em 2024.

Além da cooperação técni-
co-científica, o acordo traz um
conjunto de princípios, dire-
trizes e boas práticas para a
cooperação internacional na
exploração do espaço, incluin-
do do território lunar.

Até o momento, o Brasil é o
único país da América Latina
a assinar o documento e o 12º
do mundo. São signatários:
Austrália, Canadá, Coreia do
Sul, EUA, Itália, Japão, Lu-
xemburgo, Emirados Árabes
Unidos, Nova Zelândia, Reino
Unido e Ucrânia.

Na cerimônia, o presidente
Jair Bolsonaro disse que, além
do objetivo de levar a primeira
mulher à Lua, o acordo servirá
para impulsionar o desenvol-
vimento tecnológico. Bolsonaro
acrescentou que o acordo é
mais um feito da diplomacia
brasileira. Outro feito foi a elei-
ção do Brasil, na última sexta-
feira (11), para um dos assentos
não permanentes no Conselho
de Segurança da ONU, afirmou
o presidente. "Isso é uma prova
irrefutável do bom relaciona-
mento que o Brasil tem com o

mundo todo", disse.
Em sua fala, o ministro

da Ciência, Tecnologia e Ino-
vação, Marcos Pontes, des-
tacou ações recentes na área
espacial, entre as quais o
acordo firmado em 2019 en-
tre Brasil e EUA para o uso
militar e comercial da base
de lançamentos de Alcânta-
ra, no Maranhão.

Pontes disse que, com isso,
o programa espacial brasi-
leiro deve se fortalecer e for-
mar uma nova geração de
especialistas. “Temos cami-
nhos abertos para futuros

cientistas, futuros engenhei-
ros, futuros técnicos e futuros
astronautas, por que não?”,
disse o ministro.

Aviação
Ao discursar na cerimônia,

o embaixador dos EUA no Bra-
sil, Todd Chapman, reconhe-
ceu o pioneirismo de Santos
Dumont no desenvolvimento
da aviação mundial. O diplo-
mata lembrou que o inventor,
no início do século XX, deu à
norte-americana Aída de Acos-
ta a oportunidade de pilotar
um de seus dirigíveis, o que ga-

rantiu a ela o título de pri-
meira mulher a comandar
uma aeronave motorizada.

O ministro das Relações
Exteriores, Carlos Alberto
França, agradeceu o embai-
xador por “evocar a memória
de Santos Dumont”, fazendo
alusão à controvérsia entre os
dois países em torno da in-
venção do avião. Até hoje, en-
quanto a maior parte dos bra-
sileiros considera Dumont o
inventor do primeiro avião, os
norte-americanos afirmam
que o título cabe aos irmãos
Wright. (ABr)

Acordo planeja
enviar a primeira
mulher à Lua 
em 2024

Brasil adere a acordo dos EUA para
exploração pacífica do espaço

O primeiro-ministro do
Reino Unido, Boris Johnson,
adiou em um mês os planos
de suspender as restrições do
lockdown por causa da pan-
demia de covid-19. Ele alertou
que a variante Delta, mais in-
fecciosa, poderia matar mais
milhares de pessoas se ele
não fizesse nada.

No estágio final de um pla-
no delineado em fevereiro,
Johnson esperava descartar
a maioria das restrições no dia
21 de junho, quando pubs,
restaurantes, clubes noturnos
e outros estabelecimentos po-
deriam reabrir totalmente.

A medida muito aguardada
foi adiada para 19 de julho. 

"Acho que é sensato esperar
um pouquinho mais", disse
Johnson em entrevista coletiva.
"No pé em que as coisas estão
e com base no que consigo ver
neste momento, tenho fé de
que não precisaremos mais do
que quatro semanas."

O tempo adicional será usa-
do para acelerar o programa de
vacinação britânico - um dos
mais adiantados do mundo -
encurtando de 12 para oito se-
manas o tempo recomendado
entre doses para pessoas de
mais de 40 anos.

A situação será revista em
28 de junho, o que pode per-
mitir que a reabertura seja
adiantada, mas o porta-voz de

Johnson disse que isso é consi-
derado improvável.

Mais casos
Nas últimas semanas, hou-

ve um crescimento significati-
vo de novos casos provocados
pela Delta, variante descober-
ta inicialmente na Índia. As au-
toridades de saúde acreditam
que essa variante é 60% mais
transmissível do que a linha-
gem antes predominante, e
cientistas alertam que ela pode
desencadear uma terceira leva
de infecções.

Nessa segunda-feira (14), o
Reino Unido registrou 7.742
casos novos e três mortes pela
doença. (ABr)

Premiê britânico adia
flexibilizar em um mês

LOCKDOWN

Boris Johnson citou risco da variante Delta

Até o momento,
o Brasil é o único
país da América
Latina a assinar
o documento e o
12º do mundo

Resultado do teste de estágio avançado foi divulgado hoje
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Lanna Oliveira

Dante Alighieri é considerado o maior dos
poetas, além de ter escrito uma obra prima que
atravessa séculos e permanece intocável. ‘Divina
Comédia’ relata uma viagem de Dante através do
Inferno, Purgatório, e Paraíso, e ao longo do ca-
minho, ele cruza com amigos e conhecidos, figu-
ras públicas ou do universo pessoal do autor, e de-
batem sobre os mais variados temas. Em home-
nagem ao 700º aniversário da morte do poeta a
poesia é revisitada e enviada ao espaço em mi-
croinscrita sob folhas de uma liga de titânio e ouro.

‘Divina Comédia’ será enviada ao espaço para flu-
tuar nos céus acima das estrelas que Dante descre-
veu. A última palavra de cada uma das três partes
é ‘stelle’ (estrelas), incluindo a famosa última linha,
que define Deus como "O amor que move o sol e as
outras estrelas". "Sabíamos que haveria muitas
edições especiais da 'Divina Comédia' saindo para
este 700º aniversário da morte dele, e queríamos fa-
zer algo totalmente diferente", contou Giorgio Ama-
roli, chefe da Scripta Maneant, uma editora de livros
de arte de luxo sediada em Bolonha.

A obra é guiada por Dante, o protagonista que
personifica o homem; Beatriz, que representa a
fé; e Virgílio, que pode ser considerado o símbo-
lo da razão. Pelo seu trabalho desenvolvido,
Dante é chamado de ‘Poeta Supremo’. Seus es-
critos ajudaram a estabelecer o toscano como o
padrão da língua italiana. Para o projeto espacial,
duas folhas de cerca de 29 por 43 centímetros, do-
bradas em quatro como um acordeão, receberão
o poema completo de cerca de 14.200 linhas
contendo cerca de 32 mil palavras.

A trágica comédia 
O poema épico escrito pelo autor Dante Alig-

hieri é um clássico da literatura mundial escrito
durante o Renascimento. A extensa obra, toda
composta em versos, é dividida em três partes: In-
ferno, Purgatório e Paraíso. Cada uma delas pos-
sui exatamente 33 cantos. A ‘Divina Comédia’ foi
escrita em florentino, no início do século XIV, e
pretendeu fazer uma síntese enciclopédica do co-
nhecimento científico e filosófico da Idade Média.
A odisseia é extremamente descritiva e contem-
pla imensos detalhes visuais. 

Enquanto se encontra no inferno, Dante rece-
be a ajuda do poeta romano Virgílio, que serve
como uma espécie de guia. Virgílio, autor dos tem-
pos de Júlio César, foi dos maiores poetas da An-
tiguidade, tendo escrito o clássico ‘Eneida’. Dante
era um admirador profundo da poética de Virgí-
lio, por isso é a ele que pede ajuda para percorrer
o doloroso caminho. Quando está no céu, por sua
vez, quem realiza o trabalho de acompanhamen-
to é Beatriz, uma musa inspiradora que foi a pai-
xão platônica de Dante durante a adolescência. 

A ‘Divina Comédia’ é basicamente a história da
conversão de um pecador ao caminho de Deus. Os
versos sublinham a necessidade de se seguir o ca-
minho do bem e da ética. O protagonista é o sím-
bolo do ser humano vulgar e representa o cidadão

comum, que tem dúvidas, hesita, é tentado pelo
mal. Assistimos ao longo do poema como o prota-
gonista é alvo de tentações e como contorna os obs-
táculos que, aos poucos, vão se apresentando
pelo percurso. Nesse sentido considera-se ela uma
obra que reafirma os valores cristãos.

Como surgiu o gênio italiano
Dante Alighieri nasceu em Florença, Itália, por

volta de 25 de maio de 1265. Filho de Alighieri e Bel-
la, importante família de origem aristocrática, ficou
órfão de mãe ainda menino. Dante cresceu no bair-
ro de San Pier Maggore e com nove anos apaixonou-
se por Beatrice, também de nove anos, e fizeram ju-
ras de amor e projetos para o futuro, mas seu pai
tinha outros planos para o filho. Entre 1275 e
1282, ele estudou em conventos e mostrou interesse
pelos textos bíblicos, e pelos clássicos gregos e ro-
manos, sobretudo as obras dos poetas.

No dia 9 de fevereiro de 1277, por decisão de seu
pai, Dante casa-se com Gemma Donati, filha de ri-
cos aristocratas, que lhe entrega um grande dote.
O casal com apenas 12 anos só passará a viver jun-
tos quando saírem da adolescência, seu casa-
mento só se concretizou em 1285. A ela e aos qua-
tro filhos do casal Dante jamais se referiu em to-
dos os seus escritos. Seu espírito esteve sempre vol-
tado para Beatrice, que morreu precocemente em
1290 e por quem jurou amor eterno.

Com 16 anos Dante Alighieri escreve seus pri-
meiros sonetos. Com 17 anos deixa a escola. Faz
amizade com diversos poetas, entre eles, Brunet-
to Latini e Guido Cavalcanti, e pintores, como Giot-
to. Em 1292, Dante conclui a obra ‘La Vita Nuova’,
uma coletânea de poemas dedicados a Beatrice,
quando descreve seu amor profundamente espi-
ritualista. Logo depois ele voltou-se para a políti-
ca, militando ao lado dos guelfos moderados, os
chamados “brancos”, contrários às ambições do pa-
pado de dominar Florença.

Em 1302, os moderados foram derrotados e
Dante foi acusado de corrução e condenado a pa-
gar uma multa. No dia 10 de março a sentença foi
modificada e Dante seria queimado vivo se ficas-
se em Florença. A partir de então, Dante começou
o longo exílio, a fase mais triste, porém mais fe-
cunda de sua vida. Em busca de hospitalidade e de
proteção, estabeleceu-se em Verona na corte do Can
Grande della Scala, e depois em Bolonha, onde per-
maneceu entre 1304 e 1306. Com a expulsão dos
exilados de Bolonha, Dante começou nova pere-
grinação por terras italianas. 

Dos últimos anos da vida de Dante sabe-se que
o poeta continuou a viajar por muitas cidades ita-
lianas. Em 1318 chegou a Ravenna, lá lecionou e
exerceu atividades diplomáticas a serviço de No-
vello, mas acabou vitimado pela malária contraí-
da nos pântanos de Veneza. Dante Alighieri fale-
ceu em Ravenna, Itália, no dia 13 de setembro de
1321. Sobre sua cabeça, Guido Novello deposita
uma coroa de louros. Até os dias de hoje ele per-
manece no hall dos grandes poetas mundiais com
obras geniais e faz jus as homenagens. (Lanna Oli-
veira é estagiária do jornal O Hoje)

Obra ‘Divina Comédia’ será enviada para o espaço com o intuito de homenagear o poeta criador

Essência

De volta para as estrelas

Até os dias de hoje
Dante é considerado
um dos principais
poetas e com grande
influência nas artes
contemporâneas
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Malhação - sonhos
bianca e Jade ficam cons-

trangidas com a exibição do ca-
pítulo da novela. Lucrécia re-
preende Jade ao vê-la arrancar
seus fios de cabelo. Pedro se
aconselha com nando e rené.
cobra pede para Jade assistir ao
seu exame de grau no muay
thai. Pedro exige que Karina veja
o seu show na Aquazen. rute e
Lincoln chegam com Jeff para se
despedir de Mari. nando perce-
be o clima entre Marcelo e ro-
berta. cobra avisa Gael que os lu-
tadores da Khan assistirão ao
seu exame de grau. Heideguer
chega à academia de Gael. 

Gênesis
Abraão convida Quetura para

morar com ele. na missão dada
por Abraão, eliézer encontra re-
beca. Labão recebe eliézer. Leo-
ra é perdoada por Alom. uriala
tenta seduzir isaque. Abraão se
surpreende com a presença da
moça no quarto do filho. rebeca
se despede de seus pais. uriala
leva uma invertida de Abraão.
Leora e omar seguem para Ge-
rar. Quetura demonstra sabe-
doria diante das outras mulheres.
Leora e omar chegam ao palácio.
omar é surpreendido pela deci-
são do rei. isaque e rebeca se en-
contram.

a Vida da Gente
Ana e rodrigo decidem ir à

terapeuta. Laudelino reclama
de iná querer levá-lo a um mé-
dico. A psicóloga explica como
Ana e rodrigo devem falar para
Júlia que estão juntos. sofia cri-
tica a atitude de Marcos no tra-
balho. Francisco agradece nan-
da pelo trabalho em sua mo-
chila. iná exige que Laudelino se
consulte com o terapeuta indi-
cado pelo urologista. iná acon-
selha Ana a viver sua história
com rodrigo. Miguel fica es-
pantado com o comportamen-
to de cecília. Ana pede para se
afastar da onG. 

Coração indomável
Lúcia comenta com ester

que vai presentear Maricruz com
uma joia valiosa que será sua
perdição. santa previne Mari-
cruz e diz que não deve acredi-
tar na amizade de Lúcia. otávio
está decidido a refazer sua vida
na capital e esquecer o tempo
que viveu na fazenda. o capataz
revista à bolsa de Maricruz e a
acusa de roubo. raiza pergunta
a Alessandro se estaria disposto
a se casar com ela. Alessandro
responde que não tem interes-
se em se envolver com ninguém
e que sua vida está focada em
encontrar sua filha. 

império
enrico é avisado sobre o aci-

dente com sua mãe e Antônio
conta para cláudio, que se de-
sespera. José Alfredo se sur-
preende com a solidariedade de
José Pedro. érika acusa Téo pelo
acidente de beatriz. cristina afir-
ma que cora nutre sentimentos
por José Alfredo. enrico culpa o
pai pelo acidente de beatriz.
Maria Marta tem uma conversa
franca com cláudio. reginaldo
decide levar Karina de volta
para Vila Velha. Jairo e otoniel
chegam ao rio de Janeiro e Ju-
rema pede para Tuane deixá-los
ficar em sua casa. 

RESUMO
t

De noVeLAs

Cuidado
constante
Novo cuidado com a saúde e maior
frequência de avaliação médica
deve ser incorporado na vida das
mulheres após os 50

Elysia Cardoso

A faixa dos 50 anos é
um período na vida das
mulheres que requer um
cuidado maior e constante
com a saúde. O risco de de-
senvolvimento de algumas
doenças aumenta conside-
ravelmente, como osteo-
porose, doenças cardíacas
e alguns tipos de câncer
entre eles, o de ovário.
Grande parte delas pode
surgir de forma repentina,
com poucos sintomas. Por
isso, a importância de se
aumentar a frequência das
visitas ao médico e dos
exames de rotina.

“Dos 50 anos em diante,
os cuidados devem ser re-
dobrados. Os exames de
sangue, de imagem, de
saúde íntima e de coração
devem ser cada vez mais
rotineiros. Podem, inclu-
sive, ser realizados em in-
tervalos de menos de um
ano”, conta a ginecologis-
ta e obstetra do Atalaia
Medicina Diagnóstica/Dasa
Ana Glauce, especialista
em oncologia pélvica e ul-
trassonografia dedicada à
saúde da mulher. “A den-
simetria óssea é outro exa-
me que também deve ser
introduzido para avaliar a
massa muscular, podendo
prevenir assim a osteopo-
rose”, continua.

Entre as doenças que
possuem maior chance de
se desenvolver nessa faixa
etária estão o câncer de
mama, câncer de ovário, de
endométrio, de intestino,
doenças coronarianas e
doenças ósseas (como os-
teoporose e osteopenia). O
câncer de ovário está entre
os tumores ginecológicos
mais comuns e é conside-
rado o mais letal, já que

não costuma dar sinais cla-
ros quando surge.

A especialista explica
que está é uma doença trai-
çoeira. “Ela inicialmente
aparece sem nenhum tipo
de sintomas e, a depender
do caso, tem uma evolução
muito rápida”, conta Ana
Glauce. “O importante é
que, além do exame físico,
sejam feitas ultrassonogra-
fias periódicas e ressonân-
cias magnéticas caso haja
dúvidas. Exames laborato-
riais podem indicar a pre-
sença do câncer, mas não
excluem a possibilidade da
doença existir numa fase
inicial. A prevenção é o me-
lhor caminho”, continua.

Hábitos saudáveis 
Além do acompanha-

mento médico, é importan-
te ainda se atentar para a
vacinação, em especial as
vacinas anuais contra a gri-
pe e a pneumonia já que a
faixa etária é considerada
de risco para essas doenças,
aumentando a chance de
complicações. É essencial
também priorizar os hábi-
tos de vida saudáveis, com
uma alimentação balan-
ceada, exercícios físicos re-
gulares e, em alguns casos,
a suplementação de algu-
mas vitaminas e minerais,
mas sempre com orienta-
ção médica.

“Nós percebemos a im-
portância que todo esse
acompanhamento tem e
como é preciso manter
uma vida saudável”, con-
ta Ana Glauce. “Dormir
bem, se exercitar, hábi-
tos como esses são com-
plementares para manter
a saúde e realizar menos
intervenções ao longo de
toda a vida”, finaliza. (Es-
pecial para O Hoje) 

Exames de rotinas ganham importância maior nessa faixa etária A coluna Estillo voltará a ser publicada neste espaço logo que atravessada a Pandemia do Coronavírus. 

NOTA AO LEITOR
t

Gabriel Sanpêra é escritor,
poeta e performa sobre si,

sobre os seus, sobre o
cotidiano 

LIVRARIA
t

‘A ossada de um moleque’
tem a energia da juventude,
a sabedoria da ancestralida-
de e a força da memória. Fic-
cionalizando lembranças, re-
construindo histórias, invo-
cando ora a espiritualidade e
seus ancestrais, ora o coti-
diano e suas realidades, Ga-
briel Sanpêra prova, em seu
segundo livro, que não está
no mundo a passeio, e que
tem uma missão e um sério
compromisso com sua escri-
ta. Dessa vez, sua obra ganha
forma pela Oríkì Editora, uma
editora independente que
tem foco em publicações e vi-
sibilidade da produção lite-
rária preta, favelada e de-
mais identidades preteridas
do mercado editorial.

Na experimentação das
formas e formatos, poetica-
mente proseando com o lei-
tor, Sanpêra brinca de es-
crever muito a sério sua
mensagem. “Meu processo
de criação envolveu um res-
gate de memórias e fotos
antigas de minha avó que ti-
nha como tradição fazer
anotações atrás dos retra-
tos. Meus contos nascem des-
sa inspiração nessas ima-
gens e textos breves, no en-
tanto, carregados de signifi-
cados e representações de
uma cultura”, conta Sanpêra.

O título, escolhido não
ao acaso, direciona o olhar a
dois dos contos mais repre-
sentativos da obra e revela,
sutilmente, do que o livro
trata: a estrutura desse mo-
leque, menino, moço. A es-
trutura ancestral, emocio-
nal, o racismo estrutural
que o atravessa, a estrutura

física que impacta cami-
nhos, escolhas, imposições.
Há uma tênue linha, invisí-
vel, que transpassa os textos
fazendo uma conexão única,
às vezes quase imperceptí-
vel, entre eles. A ossada é
elemento literal e simbólico,
real e metafórico.

Sobre o autor
Gabriel Sanpêra é escri-

tor e poeta nascido em Bar-
ra Mansa, RJ. Ele escreve e
performa sobre si, sobre os
seus, sobre o cotidiano de
corpos que existem, amam,
lutam, sorriem em diáspora.
Atualmente vive em São
Paulo onde atua como es-
critor e roteirista, estuda Co-
municação e Tecnologias e

facilita processos de cocria-
ção remota. É também autor
do roteiro do curta Baldes,
adaptado para o trabalho
do diretor Thiago Rocha,
também de Barra Mansa-RJ.

Eternizou seu bairro, Vis-
ta Alegre em Barra Mansa
em seu primeiro livro de
poemoas, o 'Fora da Cafua',
que foi premiado e faz parte
do acervo de literatura na
Universidade de Buenos Ai-
res. Esse primeiro trabalho já
apontava para uma linha li-
terária cheia de identidade e
reconhecimento. Um mate-
rial que foi todo escrito no
bloco de notas de um celular,
por um jovem negro en-
quanto se movimentava en-
tre sua casa e seu trabalho.

Transbordo do
existencialismo

Obra de Gabriel
Sanpêra traz contos
que movimentam
temáticas como a
resistência do corpo
jovem negro peri-
férico LGBTQIA+

Bia Ferrer
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Milhares de pessoas par-
ticiparam dos sete dias de
festival. O público goiano
representou 12,8 % de visitas
no site do DIGO, seguido de
São Paulo com 5,8% e Rio de
Janeiro com 3,9%. A votação
do público na escolha dos
melhores filmes ocorreu do
dia 3 ao dia 8 de junho. O
longa-metragem ‘Vento
Seco’, filme goiano de ficção,
de Daniel Nolasco ganhou o
prêmio de melhor filme na
concepção do júri técnico e
também do público.

Na Mostra Mulheres
LGBTI+, o filme dirigido por
Ana Carolina Marinho e Luz
Bárbara (SP) ‘Entre’ recebeu
uma bolsa de estudos da Aca-
demia Internacional de Cine-
ma. Além disso, ganhou o tro-
féu DIGO na categoria melhor
filme pelo júri. Na concepção
do público, ‘Polifonia – mu-
lheres na técnica’ de Thais Ro-
baina (SP) teve 30,8% dos vo-
tos. Por isso, levou para casa

a estatueta do DIGO.
‘Inabitável’ de Matheus

Farias e Enock Carvalho (PE)
foi escolhido o melhor filme
e a melhor atuação da Mos-
tra Nacional. Nessa mesma
mostra, a escolha do júri no
quesito direção de fotografia
foi para o curta-metragem
‘Vagalumes’ de Léo Bitten-
court (RJ). Quem também le-
vou o troféu de melhor atua-
ção foi o filme ‘Fotos Priva-
das’ de Marcelo Grabowsky
(SP e RJ) e a melhor direção

ficou para o documentário
‘Homens Invisíveis’ de Luis
Carlos de Alencar (RJ). Já o
público escolheu como me-
lhor filme, o curta ‘Memória
de quem (não fui)’ de Thiago
Kistenmacker (RJ). 

A Mostra Internacional
premiou dois filmes na cate-
goria de melhor filme. Na es-
colha do júri técnico o esco-
lhido foi ‘Água’ de Santiago
Zermeño (México) e com
44,3% dos votos, ‘Dois homens
ao mar’ de Gabriel Motta (Bra-

sil/Estônia) ganhou o troféu
pela escolha do público. 

Na Mostra Pandemia e
Política, o curta de ficção
‘Café com Rebu’ dirigido por
Danny Barbosa (PB) foi es-
colhido o melhor filme. Na
concepção do público,
(71,6%), o melhor filme foi
para ‘Dois’ de Guilherme Jar-
dim e Vinícius Fockiss (MG).

Homenagens
Nesta edição, o festival

homenageou com o troféu
‘DIGO’ André Fischer pelo
seu desempenho excepcional
na história LGBTI+ brasilei-
ra. O troféu ‘Digo Amigue’ foi
entregue à jornalista e pro-
dutora cultural Amanda Cos-
ta. Ela foi homenageada por
fazer parte da equipe do fes-
tival desde a primeira edição.
Quem levou para casa o ‘tro-
féu Christian Petterman’ foi
a figurinista Carol Breviglie-
ri. Ela atua no audiovisual
desde 2005.

Conheça os vencedores do DIGO 2021

Espetáculo virtual
nesta quarta-feira (16), a

cia Tempo sobe ao palco
virtual do ' #emcasacom-
sesc' com 'Devaneio sinfonia
a Três'. o espetáculo, exibido
às 19h utiliza uma série de
elementos, como a roda cyr
(grande aparelho circular
que permite diversas ma-
nobras acrobáticas), para fa-
lar cenicamente sobre um
homem que vive uma situa-
ção dramática por não con-
seguir falar o que pensa.
Quando: quarta-feira (16).
onde: (youtube.com/sescsp).
Horário: 19h.

Cães de terapia 
Às 15h30 de hoje (16), a

TV brasil exibe mais um epi-
sódio inédito de cães de
Terapia. A série mostra
como animais conseguem
auxiliar humanos em tera-
pias de reabilitação fisioló-
gica e psicológica. com a
ajuda dos bichos, as pes-

soas ainda são capazes de
monitorar a própria saúde e
até obter socorro em situa-
ções de emergência. Ao lon-
go de 12 episódios de 22 mi-
nutos, a primeira tempora-
da visita pessoas que vivem
com um animal de terapia
ou serviço. Quando: quarta-
feira (16). onde: TV brasil.
Horário: 15h30.

sons da festa 
Hoje (16), o cineteatro

são Luiz dá sequência à pro-
gramação ‘sons da Festa’,
um encontro virtual que
aborda temáticas musicais e
formativas sobre o são João
no ceará. As próximas duas
atividades são: 'regional ba-
lanço do rei: música junina
de todos os tempos'.o en-
contro ocorre sempre às
18h, através do site e canal
de YouTube do cineteatro e
conta com intérprete de li-
bras.na ocasião Fábio rocha

e regional balanço do rei
participam de live musical
com mediação de Aterlane
Martins. Quando: quarta-
feira (16). onde: YouTube
(cine Teatro são Luiz Forta-
leza). Horário: 18h.

negócios
nesta quarta-feira (16),

o Manhattan connection re-
cebe brian Winter, editor-
chefe da revista Americas
Quarterly; Marcia cavallari,
ceo do ipec (inteligência
em Pesquisa e consultoria),
e Marcos Ferrari, Presidente-
executivo da conexis brasil
Digital, ex-secretário de As-
suntos econômicos do Mi-
nistério do Planejamento e
ex-secretário adjunto de Po-
lítica econômica do Ministé-
rio da Fazenda. o programa
ainda conta com a partici-
pação especial de eduardo
Mufarej, empresário funda-
dor do renova br. Quando:
quarta-feira (16). onde: TV
cultura. Horário: 22h.

Cia Tempo apresenta hoje (16), espetáculo 'Devaneio Sinfonia a Três'

André Fischer foi homenageado com o troféu ‘DIGO’

AGENDA
t

cuLTurAL HORÓSCOPO
t

João Figueiredo afasta crí-
ticas por casamento 'cedo'
com sasha

João Figueiredo respondeu
dúvidas dos seus seguidores e
falou que tanto ele como a
mulher, sasha Meneghel, são
perguntados frequentemente
sobre a escolha de terem se
casado com pouca idade. o
cantor tem 21 anos e a modelo
completa 23 em julho; a ceri-
mônia ocorreu há cerca de
três semanas na casa de Xuxa
em Angra dos reis, costa Ver-
de do rio de Janeiro. “Quanto
para mim quanto para sasha
já perguntaram várias vezes
sobre casar cedo, da gente
ser muito novo. eu acho que
sobre casamento não tem se-
gredo, quando você tem cer-
teza do amor", iniciou o músi-
co. (Guilherme Guidorizzi, Pu-
repeople)

Carol Celico revela não re-
ceber pensão de Kaká e
abre o jogo sobre fim do ca-
samento

carol celico abriu o jogo
sobre o fim do casamento
com Kaká, em 2015, e revelou
que nunca recebeu pensão
do ex-marido ao responder
perguntas dos seguidores no
stories. "não me sentia feliz,
nem realizada. Precisei tomar
uma decisão difícil depois de
muitos anos tentando me sen-
tir melhor", afirmou sobre a
separação a empresária noiva
desde dezembro do empre-
sário eduardo scarpa. "e, no fi-

nal, a própria decisão me fez
viver experiências que me fi-
zeram crescer, amadurecer,
me amar mais para, aí sim, po-
der me senti livre para amar e
ser amada. não foi fácil, mas
deu tudo certo, graças a
Deus", acrescentou a mãe de
Luca, 13 anos, e isabella, 10,
frutos do casamento com o
ex-jogador, atualmente casa-
do com carol Dias. Também
em relação ao fim da união
com Kaká, carol celico negou
que tenha recebido pensão ali-
mentícia. (Guilherme Guido-
rizzi, Purepeople)

Biel e Tays Reis apontam
para retomada do namoro
menos de um mês após se-
paração

biel e Tays reis ao que
tudo indica retomaram o na-
moro. o funkeiro e a canto-
ra postaram stories no ins-
tagram em um hotel e deta-
lhes apontam para uma se-
melhança. eles se aproxi-
maram durante ‘A Fazenda
12’, porém no último dia 24
anunciaram o fim da relação.
na foto postada pelo intér-
prete de ‘Deixa enguiçada’
aparece deitado em uma es-

preguiçadeira. é possível no-
tar o material no qual foi
confeccionado o móvel de
área de lazer. Já na imagem
que Tays compartilhou é
possível ver que ela tam-
bém está deitada em uma
espreguiçadeira com o mes-
mo material. nas redes, os
internautas passaram a
apontar na reconciliação.
"isso ai foi só para confirmar
o que estava quase nítido,
desde o começo da semana
já tinham indícios da volta",
escreveu um. (Guilherme
Guidorizzi, Purepeople)

CELEBRIDADES

André Marques e Sofia
Starling terminaram o na-
moro após pouco mais de
dois anos, revelam fontes do
colunista Leo Dias, do por-
tal ‘Metrópoles’. Segundo a
publicação, amigos do ator
apontam que a separação
não foi amigável e que par-
tiu do apresentador. Foi no
ano passado que André e
Sofia passaram a morar jun-
tos - na ocasião, eles já eram
um casal havia 12 meses.
Em 25 de março, o apre-
sentador fez uma declaração para a então
namorada pelos dois anos de namoro.
"Dois anos que: de dois corações um só se
fez. Que a gente se escolheu. Que unimos
nossas vidas. Que nos escolhemos todos os

dias, mesmo diante de tantas opções.
Que eu não sei viver sem você", escreveu
André, que nos momentos a dois cozi-
nhava para a modelo e atriz. (Guilherme
Guidorizzi, Purepeople)

André Marques apaga fotos com Sofia Starling
após acabar namoro de 2 anos com a modelo

ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

o dia pede equilíbrio entre or-
ganização e completo caos. ou
seja, não vai dar para conseguir
se organizar totalmente, mas não
se deixe levar pelo desleixo, pelos
excessos e pela bagunça. se não
conseguir se organizar, seu dia
será uma enxurrada de tentativas
de apagar incêndios.

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

o dia pede equilíbrio entre
responsabilidade e diversão. Você
pode se deixar levar pela vibração
da alegria em relação ao que é
positivo, mas ao mesmo tempo
existem desejos em excesso ou
preocupações em excesso.

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

o dia pede equilíbrio entre
criar e realizar, descansar e agir.
o desafio vai ser não se deixar le-
var pelo caos das situações ex-
ternas e não conseguir se orga-
nizar internamente, ou seja, não
conseguir segurar bem a onda
das coisas que vão acontecer ao
longo do dia.

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

o dia pede equilíbrio para to-
mar suas decisões. o desafio vai
ser não se deixar levar pelo exa-
gero de ideias ou pelo medo da
possibilidade da realização do
que realmente quer, pois a reali-
zação do que você deseja vai te
exigir desprendimento e escolha.

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

o dia pede equilíbrio para con-
seguir lidar com suas finanças.
Pode ser necessário fazer negó-
cios hoje, então é importante que
saiba se valorizar, mas perceba
que não pode se deixar levar pelo
exagero, então evite supervalori-
zação e também subvalorizarão.

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

o dia pede equilíbrio para con-
seguir agir com justiça. se fizer
apenas aquilo que lhe der na ca-
beça, sem pensar nas conse-
quências, pode ter um dia desa-
fiador, no qual será extremamen-
te criticado pelas pessoas à sua
volta.

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

o dia pede equilíbrio entre ri-
gidez e fluidez. Hoje é aquele dia
em que disciplina em excesso e
controle demais não trazem boa
sorte. Júpiter em Peixes, traz para
o seu dia a necessidade de ir
além, por isso pode ser que per-
ca as rédeas de alguma situação.

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

o dia pede equilíbrio nas suas
relações de amizade e na sua ex-
posição pessoal. Hoje o dia traz
uma necessidade de se importar
um pouco menos com vozes ex-
ternas, mas nada de radicalis-
mos. é só um dia para dosar a for-
ma como você vem se expondo.

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

o dia pede reflexões a respei-
to da sua carreira e da sua posição
social. é preciso reconhecer falhas
e acertos, por exemplo. Momen-
to de buscar estar mais presente
para a família. seja como for, o dia
pode trazer ideias e compreensão
de coisas do passado que po-
dem ser úteis.

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

Você pode querer avançar,
mas pode ser aquele dia de dar
dois passos para trás para voltar
a seguir em diante. situações ti-
ram seu foco e fazem com que
você coloque atenção em ou-
tras, diferentes. Tudo isso ter-
mina atrasando um pouco o
transcorrer do seu dia.

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

o dia vai trazer realizações,
boas ideias e bons acordos ape-
nas se você também mantiver o
foco, não se deixando levar ape-
nas pelo externo. é importante
manter as emoções de certa for-
ma controladas e o olhar no que
interessa de fato.

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

o dia traz harmonia e equilíbrio,
mas é preciso sair da teimosia e ou-
vir as pessoas e os conselhos delas,
seguindo em conjunto — não ape-
nas sozinho, como bem entender.
o dia pode trazer, inclusive, con-
tratos a serem assinados, bem
como novidades e alegrias.
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Elysia Cardoso 

A cantora, musicista e atriz
Lucy Alves lança seu mais
novo single: ‘Embrasa’. O tra-
balho é uma parceria com
Tato, compositor e vocalista
do grupo Falamansa. Este é o
mais recente single do álbum
de Lucy, ‘Avisa’, que já está
disponível completo em todas
as plataformas digitais. ‘Avisa’,
que é composto por releituras
de canções do repertório do
Falamansa, traz seis faixas
gravadas pelo grupo e a iné-
dita ‘Embrasa’. 

Os seis primeiros singles
do álbum foram lançados se-
manalmente sempre às quin-
tas-feiras desde a primeira
semana de maio. ‘Embrasa’
vem acompanhada de um ví-
deo clipe roteirizado por Lucy
Alves e Edu Peres, filmado
em São Paulo, dirigido por
Edu Peres e produzido pela
Central Sonora Filmes. Ele es-
tará disponível nesta quinta-
feira no canal oficial de Lucy
Alves no YouTube.

O single inédito e o álbum
chegam uma semana antes
do São João, uma das mais im-
portantes festas populares
brasileiras e a favorita de
Lucy, que este ano não con-
tará com comemorações pre-
senciais pelo segundo ano
consecutivo em função do
agravamento da pandemia
mundial. A canção composta

por Lucy Alves, Tato e Marcel
(produtor musical de Lucy), é
a trilha perfeita para essas
festas em casa ou na rua. 

"Fiquei encantado e hon-
rado quando soube que a Lucy
iria gravar músicas do Fala-
mansa", conta Tato, composi-
tor e vocalista do grupo pau-
listano. "A ideia dela de com-
pormos uma música pro EP foi
incrível! Deu muito certo! Essa
parceria nossa, que seria a
cereja do bolo, virou sim um
bolo inteiro (risos). Só gratidão
por participar de um capítulo
da história dessa grande ar-
tista, que além de talentosa e
versátil, tem no seu currículo
também a generosidade, de

colocar a Falamansa numa
posição tão honrosa com essa
homenagem”. 

Sobre ‘Embrasa’, ele conta:
"A música ficou bem a nossa
mistura! O ritmo contagiante
e dançante do forró com uma
leitura mais contemporânea
e universal, somando-se a
isso uma mensagem cheia de
amor, esperança e saudade.
'Embrasa' foi feita para aca-
lentar corações saudosos,
aquecer a alma e esquentar a
pista!", afirma o cantor.  

Releituras de amor 
Segundo Lucy, a ideia pro ál-

bum 'Avisa' foi fazer releituras
de canções bonitas de forró

que ela particularmente gosta.
"Eu gosto e admiro muito o Fa-
lamansa e as composições tra-
zem o balanço do nosso forró
com letras contemporâneas e
cheias de poesia, amor e astral.
O Falamansa tem uma trajetó-
ria que ajudou a difundir ain-
da mais o forró no Brasil e é um
grupo de um som muito since-
ro e que traz positividade em
suas mensagens. Conseguiram
construir uma base sólida de
fãs porque têm um trabalho
bem feito, substancial e que
nunca perdeu sua qualidade”,
conta Lucy. 

Em mais um ano sem festas
de São João presenciais, Lucy
comenta: "Tenho certeza que

vai dar pra dançar dentro de
casa com o álbum, ou só escu-
tar e lembrar de muita coisa
boa, em especial do nosso São
João. Afinal, eu e Falamansa te-
mos isso em comum: fazemos
parte dos festejos desta que,
para mim, é a maior festa do
Brasil. O lançamento desse ál-
bum é de certa forma um jei-
to de aliviar a falta que essa
festa tem nos causado."

O álbum ‘Avisa’ foi produ-
zido por Marcel, parceiro de
Lucy também nos mais recen-
tes trabalhos lançados pela
cantora como o EP ‘Chama’ e o
single ‘Dia de Festa’, em par-
ceria com a banda Natiruts.
(Especial para O Hoje)

Lucy Alves lança o
álbum 'Avisa', com
releituras do Fala-
mansa e faixa iné-
dita 'Embrasa', par-
ceria com Tato

Composto por releituras, trabalho é uma parceria com Tato, vocalista do grupo Falamansa

Em ritmo de forró

EsTREias

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

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

EM CaRTaZ

Invocação do Mal 3: A Ordem
do Demônio (The conjuring:
The Devil Made Me Do it, 2021,
euA). Duração: 1h52min. 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
crossover do MonstroVerso,

Kong e seus protetores em-
barcam em uma jornada peri-
gosa para encontrar seu ver-
dadeiro lar. entretanto, tudo
sai do controle quando um
Godzilla enfurecido, começa
a deixar um rastro de destrui-
ção pelo planeta. esse com-
bate épico entre os dois titãs,
instigado por forças ocultas, é
apenas o começo do mistério
que jaz no núcleo da Terra.
será que o mundo sobrevive-
rá ao duelo de monstros? ci-
neflix 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). Du-
ração: 2h14min. Direção: craig
Gillespie. elenco: emma stone,
Mark strong, emma Thompson.
Gênero:  comédia, drama, fa-
mília. Ambientado na Londres
dos anos 70 em meio à revolu-
ção do punk rock, o filme da Dis-
ney mostra a história de uma jo-
vem vigarista chamada estella
(emma stone). inteligente, cria-
tiva e determinada a fazer um
nome para si através de seus de-
signs, ela acaba chamando a
atenção da baronesa Von Hell-
man (emma Thompson), uma
lenda fashion que é devastado-
ramente chique e assustadora.
entretanto, o relacionamento
delas desencadeia um curso de
eventos e revelações que farão
com que estella abrace seu lado
rebelde e se torne a cruella,
uma pessoa má, elegante e vol-
tada para a vingança. cineflix
Aparecida: 15h, 17h45, 20h30.

tCINEMA

'Cruella' é um filme
norte-americano
baseado na vilã 
mais chique e
elegante da Disney



O consumo de proteína ani-
mal tem sido cada vez maior.
Em especial, quando olhamos
para o segmento da avicultura,
existe crescimento tanto em
ovos, quanto no consumo da
carne, mas isso não se limita
somente ao Brasil, o mundo
também segue esta tendência,
em virtude do aumento cres-
cente da população, que re-
quer mais alimentos e, por
consequência, maior produti-
vidade. "E não é somente essa
a preocupação de produtores,
a necessidade de se ter aves
cada vez mais saudáveis, é re-
quisito número um para que
se possa alcançar e atender a
demanda do mercado, e além
disso, no mesmo sentido, a
exigência por alimentos cada
vez mais saudáveis, priori-
zando o bem-estar animal,
também tem sido uma de-
manda cada vez maior por
parte da população", explica
Luis Otávio Roberto, Consultor
Técnico LATAM em Eubióti-
cos para Aves.

Segundo a Associação Bra-
sileira de Proteína Animal
(ABPA), as exportações brasi-
leiras de ovos totalizaram 3,177
mil toneladas no primeiro bi-
mestre de 2021. Superando

em 150,6% o volume embar-
cado no mesmo período do
ano passado. Já a carne de
frango, totalizou 348,8 mil to-
neladas em fevereiro, volume
0,1% maior em relação ao mes-
mo período do ano passado.

Os produtores têm como
desafios manter a produtivi-
dade e a qualidade na criação
das aves, e ao mesmo tempo
evitar prejuízos, já que os va-
lores investidos são altos. Mas
os cuidados para a produção
de aves de boa qualidade co-
meçam antes mesmo da con-
cepção, no manejo desde a
fase de cria/recria e nos pro-
gramas de alimentação dos
galos que atuam como re-

produtores, como forma de
evitar problemas de inferti-
lidade e problemas genéti-
cos em sua progênie; au-
mentando a fertilidade deles
em lotes de reprodutoras.

Roberto Montanhini, dire-
tor Global para Monogástricos
da Delacon, empresa pioneira
e líder mundial de fitogênicos
para alimentação animal, re-
lata como a aplicação dos ex-
tratos de plantas, conhecidos
como bioativos, podem auxiliar
no metabolismo dos galos ma-
chos através da alimentação. 

“A carga genética que o ani-
mal passa através do sêmen e
dos espermatozoides são mui-
to suscetíveis à oxidação, e por

qualquer estresse que o galo es-
teja passando já que a repro-
dução animal é muito intensi-
va, traz vários níveis de es-
tresse para o animal e pode
acontecer que haja uma perda
da qualidade reprodutiva, ou
seja, da fertilidade desse es-
perma", afirma Roberto. 

Os fitogênicos vêm na dire-
ção de diminuir ao máximo os
efeitos dos radicais livres, e
dessa forma, podem atuar ga-
rantindo uma boa proteção an-
tioxidante. "Naturalmente, tan-
to o sêmen terá uma qualidade
adequada, quanto os esperma-
tozoides e respectivamente a
carga genética que os galos es-
tão transferindo através desses
espermatozoides. E quando
esse material genético chegar às
fêmeas, teremos a garantia de
maior fertilidade, ou seja, uma
capacidade de produzir ovos
férteis, por consequência, te-
remos mais pintinhos e natu-
ralmente, eles terão uma carga
genética adequada, não tendo
sofrido nenhum dano na trans-
ferência dos espermatozoides,
e por fim, teremos uma alta via-
bilidade, que é o que se espera
do frango de corte ao final”,
conclui Roberto.

O estresse citado acima, é re-
ferente ao manejo das aves no
ambiente onde são criadas, e
mesmo dentro dos padrões re-
comendados com toda a estru-
tura necessária, às alterações de
temperaturas podem fazer com
que as aves tenham estresse
pelo calor ou o que chamamos

de estresse térmico. 
Os fitogênicos já são uma

realidade no Brasil, mas para a
avicultura é uma solução ino-
vadora, que ajuda no fortaleci-
mento do sistema imunológico
e digestivo das aves, uma vez
que as restrições ao uso de an-
tibióticos em sua forma tera-
pêutica têm aumentado. 

Muitas pessoas já descobri-
ram os benefícios dos bioativos
para a saúde, as frutas verme-
lhas estão entre as mais indi-
cadas para o combate aos ra-
dicais livres gerados pelos pro-
cessos metabólicos do orga-
nismo, mas elas não estão só, os
flavonoides, também têm pro-
priedades anti-inflamatórias e
podem ser encontradas em
grandes quantidades em al-
guns alimentos como uva, ce-
bola, brócolis e chás.

No entanto, o Luis, refor-
ça: "além de um programa
nutricional adequado, e com
o aditivos fitogênicos bem
posicionados dentro dos pro-
gramas alimentares de ma-
chos, também é necessário
sempre seguir as orientações
de especialistas, e as reco-
mendações específicas de
manejo de criação dos ma-
chos, desde a fase de cria/re-
cria das aves, que possuem
muitas particularidades en-
tre as diferentes linhagens
disponíveis no mercado e,
um rígido programa de bios-
seguridade, para o controle
das principais enfermidades
infecciosas e parasitárias".
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Negócios

Bioativo pode ser
usado na preven-
ção de problemas
genéticos para a
progênie e na di-
minuição de infer-
tilidade de galos re-
produtores

Utilização de fitogênicos gera
resultados na avicultura

Consumo de
proteína animal
tem reduzido ano
pós ano no país








