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Modismos
passageiros, 
os anos 90 
estão de volta 
Negócios 17

Witzel deixa CPI
após pressão de
Flávio Bolsonaro
Após 5 horas de depoimento, ex-
governador do Rio de Janeiro,
afastado do cargo este ano, aban-
donou a sessão após falas de Flá-
vio Bolsonaro. CPI deve realizar
depoimento em segredo de Jus-
tiça para concluir oitiva.
Política 6

�
LEia nas CoLunas

Xadrez:Caiado rebate Ibaneis
sobre grosseria com PM de
Goiás. Política 2

Jurídica: Implantação de em-
brião em viúva depende de au-
torização do falecido. Cidades 10

Esplanada: Dificuldades da
Educação acelera debate so-
bre homeschooling. Política 6

Educação financeira e sua
importância na rotina das

pessoas

RiCARdo HiRAki MAilA

Opinião 3

Renda baixa e
desigualdade
em alta
Alta dos juros básicos, elevados
ontem para 4,25% ao ano, cria no-
vas despesas financeiras e encare-
ce o custo do crédito, principal-
mente para investimentos, e desa-
quece ainda mais a atividade eco-
nômica, agravando o cenário para
o mercado de trabalho e famílias
de menor renda. Economia 4

Disputa pode
causar dispersão
no Patriotas
Nova convenção nacional do Pa-
triotas foi marcada para avaliar
irregularidades no embarque de
Bolsonaro a sigla. Presidente do
partido em Goiás, Jorcelino Bra-
ga, não descarta deixar a legen-
da e o mesmo pode ocorrer com
outras lideranças, como Jânio
Darrot e Romário Policarpo.
Política 2

CCJ aprova
alterações no
Renda Família
Vereadores aprovaram ontem a
inclusão de proprietários de imó-
veis que já abriram processo de
regularização junto a prefeitura
e membros de cooperativas que
tenham se inscrito no programa
até o dia 30 de abril de 2021.
Política 5

Atlético-Go
recebe o Fortaleza
pela Série A
As duas equipes, que estão in-
victas na competição, se en-
frentam no estádio Antônio Ac-
cioly; rubro-negro tem dúvida
no sistema defensivo e conta
com o retorno de dupla no ata-
que para o duelo.
Esportes 8

80% dos municípios
interrompem aplicação
da 1ª dose contra Covid
Cerca de 80% dos municípios do interior já es-
tão sem doses de vacinas contra a Covid-19 há
alguns dias. A informação é da presidente do
Conselho dos Secretários Municipais de Saúde,
Verônica Savatin. Por isso, grande parte deles
teve que interromper a vacinação, a exemplo

de Goianésia e Caldas Novas. Goiânia também
pode interromper o cronograma por falta de
doses. A Capital dipões de cerca de 33 mil va-
cinas no estoque, de acordo com boletim da
Saúde. Em Trindade, a vacinação também foi
interrompida por falta de doses. Cidades 11

Aumento de 20% na conta de energia devido a ban-
deira vermelha assusta comerciante. Efeito em cascata
deverá ser sentido já nos próximos dias com aumen-
to no preço das mercadorias e serviços. Cidades 9

Energia mais alta põe
comerciantes em alerta

Essência 16

Nacionais ganham o
paladar do brasileiro

Essência 13

ATR anuncia EP
com versões
remix de
‘Mundi’ 

Essência 15

Chamamento
público irá
definir diretor
do cinemateca

Essência

Caçada ao suspeito de cometer chacina no Distrito Federal atravessa a noite, segundo secretário de Seguran-
ça Rodney Miranda. Imagem mítica de Lázaro Barbosa e citações a possíveis envolvimento com ocultismo toma
conta das redes sociais e é reforçada por memes e mistério em torno da difícil busca pelo suspeito. Cidades 10

Serial Killer dribla policiais de Goiás e Distrito Federal
Lázaro

Dércio Antônio Fernandes é dono de um bar no Setor Leste Vila Nova e diz ter ficado sem palavras quando soube do aumento
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Após pedido de Wilson Witzel para se retirar do de-
poimento à CPI da Pandemia, senadores governistas afir-
maram que a participação do ex-governador, nesta quar-
ta-feira (16), foi usada para reforçar o que eles consi-
deram uma “tentativa” dos senadores de oposição ao go-
verno de construir uma narrativa para “enquadrar o
presidente da República” como responsável pela crise
sanitária no país.

Durante as mais de quatro horas de depoimento, o ex-
governador do Rio de Janeiro disse que seu impeachment
foi resultado de uma perseguição política para substanciar
o que seria uma narrativa do governo federal de fragilizar
os gestores estaduais por terem tomado medidas restriti-
vas durante a pandemia.

Para o senador Flávio Bolsonaro (Patriotas-RJ), Wit-
zel tentou usar a CPI como palanque político e acabou
prejudicando a credibilidade do colegiado. “Ficou mui-
to ruim, ainda mais, para mim, a imagem do Senado
como tá passando ao todo dessa CPI. Porque nós temos
um relator que responde a 17 processos no Supremo Tri-
bunal Federal, perguntando perguntinhas casadas com
alguém que é investigado por desviar aproximadamente
R$ 700 milhões da Saúde do Rio de Janeiro em plena pan-
demia”, disse. 
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Witzel reforçou
narrativa para
enquadrar
Bolsonaro, dizem
governistas

Samuel Straioto

Foi convocada para o pró-
ximo dia 24 a terceira conven-
ção nacional do Patriota em
menos de um mês.  A convo-
cação foi feita pelo vice-presi-
dente da legenda, Ovasco Re-
sende. O ato foi publicado no
Diário Oficial da União nesta
quarta-feira (16).  Na conven-
ção serão avaliados atos do
presidente do partido, Adilson
Barroso que teria cometido su-
postas irregularidades em ati-
vidade do Patriota, sendo alvo
de questionamentos de várias
lideranças, entre elas, do se-
cretário geral e presidente es-
tadual do partido, Jorcelino
Braga. Braga não descarta dei-
xar o partido e o mesmo pode
ocorrer com o presidente da
Câmara de Goiânia, Romário
Policarpo e o ex-prefeito de
Trindade, Jânio Darrot.

Na convenção do Patriota do
dia 31 de maio, Adilson Barro-
so teria feito a convocação para
a atividade três dias antes do
evento, uma vez que o prazo do
estatuto é seis e ainda há mo-
dificações no sistema do Tribu-

nal Superior Eleitoral (TSE) para
trocar delegados, a fim de apro-
var as alterações. O Patriota
está na iminência de receber a
filiação do presidente da Repú-
blica, Jair Bolsonaro que hoje
está sem partido. No entanto, o
filho do presidente, senador
Flávio Bolsonaro que aderiu à
legenda recentemente, ressal-
tou que o pai só ingressará na si-
gla após resolvida as questões
internas. “O presidente quer
vir com esse cenário, com esse
contexto de tranquilidade, e se-

gurança jurídica, obviamente”,
declarou Flávio.

Jorcelino Braga, tem dito
que não é contra a filiação de
Jair Bolsonaro ao partido, mas
em qual condição o presiden-
te da República ingressará na
legenda. Caso o grupo Bolso-
narista tome conta das direções
nacional e estadual, é cogitada
a filiação do deputado federal,
Major Vitor Hugo que hoje está
no PSL e tem diversas diver-
gências com o presidente do
partido, Delegado Waldir. Vitor

Hugo já procura nova legenda
e aguarda a movimentação de
Bolsonaro para definir futuro.
Após visita do presidente à
Anápolis na semana passada,
líderes bolsonaristas passaram
a considerar uma candidatura
do deputado federal ao gover-
no estadual. Caso Braga perca
o comando do partido, outros
prováveis filiados são: o depu-
tado estadual Paulo Trabalho e
o ex-candidato a prefeito de
Goiânia, Gustavo Gayer, hoje
na Democracia Cristã (DC).

Por outro lado, por conta
da crise interna no Patriota,
dois importantes nomes do
partido podem deixar a le-
genda: o ex-prefeito de Trin-
dade, Jânio Darrot e o presi-
dente da Câmara de Goiânia,
vereador Romário Policarpo.
Recém filiado ao Patriota, Jâ-
nio Darrot pode deixar o par-
tido caso o presidente estadual
do Patriota, Jorcelino Braga,
resolva sair da legenda. Um re-
torno ao PSDB está descartado
por Darrot, que se filiou ao Pa-
triota com a promessa de ser
candidato ao governo esta-
dual no ano que vem. Já Ro-
mário Policarpo também
aguarda posição de Braga para
tomar alguma definição acer-
ca do futuro político dele.

Romário Policarpo já rece-
beu convites de filiação por al-
guns partidos, entre eles o PP e
o MDB. O convite do PP foi fei-
to pelo deputado federal Adria-
no Avelar em nome do ex-de-
putado federal Alexandre Baldy,
que é presidente estadual do
partido. Em relação ao MDB, o
presidente da Câmara de Goiâ-
nia recebeu convite do prefeito
de Aparecida, Gustavo Menda-
nha, assim como do presidente
do diretório Metropolitano, Car-
los Júnior. Os dois fizeram visi-
ta ao legislativo da capital na úl-
tima terça-feira (15). Romário
ainda recebeu convite para fi-
liação ao Cidadania, do vice-go-
vernador Lincoln Tejota. (Es-
pecial para O Hoje)

Caso Jorcelino Braga perca o comando da sigla, Jânio Darrot e Romário Policarpo desembarcam da sigla

Partido está na imi-
nência de receber
a filiação do presi-
dente da República
Jair Bolsonaro

Caiado alerta Ibaneis sobre
grosseria com PM de Goiás

Em mais um round com Ibaneis Rocha
(MDB), o governador Ronaldo Caiado
(DEM) parte para crítica aberta e rebate
declarações do governador do Distrito Fe-
deral, de que o serial killer Lázaro Barbosa
estaria fazendo de bobas as PMs do DF e
de Goiás. Há oito dias, agentes de segu-
rança estão em perseguição ao acusado de
matar quatro pessoas de uma mesma fa-
mília, em Ceilândia, e fugido para a região
próxima a Cocalinho. “Que
Ibaneis não se atreva a des-
respeitar policiais goia-
nos, os melhores do país,
novamente. Não admi-
to”, alertou. Caiado se
solidarizou com os poli-
ciais do DF, “pela
grosseria” de Iba-
neis. “Em Goiás, a
polícia é nosso or-
gulho, trabalha sério
para prender o facíno-
ra sem produzir
mais vítimas”. 

Promoção  
Antes mesmo de o serial killer ser deti-

do, o deputado Major Araújo (PSL) quer que
o governo estadual promova os agentes de
segurança envolvidos na operação, e que
premie quem conseguir alvejá-lo. 

Guilhotina  
Na Câmara de Goiânia, os vereadores

Sargento Novandir (Republicanos) e Cabo
Sena (Patriota) pediram a cabeça de Lázaro
Barbosa, pela crueldade dos crimes de que
é ele acusado de ter cometido. 

Eleição online 
Ignorando críticas do deputado Paulo Ce-

zar Martins (MDB), o presidente do partido,
Daniel Vilela, vai promover eleição do di-
retório, na sexta-feira, de forma remota, com
chapa única encabeçada por ele. 

Pra inglês ver 
Pelo texto aprovado pela Câmara dos Depu-

tados, que revisa a Lei de Improbidade Admi-
nistrativa, fica assim. Agente público só será pu-
nido se tiver intenção de lesar a administração
pública. A questão é: alguém vai dizer que fez
sem querer e que levou grana do erário? 

Patriota em guerra
Novo capítulo na briga pelo comando do Pa-

triota, o grupo dissidente, do qual faz parte o pre-
sidente do partido em Goiás, Jorcelino Braga,
marcou convenção para o dia 24. Tudo por conta
da eventual filiação do presidente Jair Bolsonaro.  

Tá fora 
Enquanto isso, o Patriota vai perder muscu-

latura político-eleitoral, caso o presidente da Câ-
mara de Goiânia, Romário Policarpo, confirme
a sua desfiliação. 

Em resposta 
Em resposta ao deputado Delegado Umberto

Teófilo (PSL), sobre eventual ausência de par-
lamentares nas sessões híbridas, o presidente
da Alego, Lissauer Vieira (PSB), respondeu
que todos são maiores de idade, portanto, res-
ponsáveis por seus atos. 

Alterações 
Com duas emendas, a CCJ da Câmara de

Goiânia aprovou projeto de Rogério Cruz
que amplia alcance do programa Renda
Família, para beneficiar microempreende-
dores e beneficiários do auxílio emergencial
do governo Bolsonaro. 

2 Não soou bem na Alego o projeto do de-
putado Wagner Neto, que declara de utili-
dade pública uma funerária em Itapuranga.
A tucana Lêda Borges diz que toda funerária
visa lucro com a morte. 
2 STJ suspendeu liminar que interferia na
escala para retorno de atividades no serviço
público em Goiás, ou seja, que permitia ser-
vidores com filhos em idade escolar a per-
manecer em home office. 

CURTAS
t

Venceslau Pimentel | xadrez@ohoje.com.br

Xadrez

Indefinições no Patriota pode
provocar dispersão na legenda

Com habeas corpus garantido, Witzel abandonou a sessão
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Nosso luto seletivo

Ricardo Hiraki Maila

Conceituar o significado de educação fi-
nanceira pode ser super desafiador, mas po-
demos dizer que é o conjunto de conhecimen-
tos que produz saúde financeira para cada um
de nós. Isso quer dizer, é muito mais que saber
economizar dinheiro.

É saber se você consegue administrar o seu di-
nheiro e tem consciência do que faz com ele, é con-
seguir produzir através dessa gestão, uma melhor
qualidade de vida no presente e futuro. É como
construir um planejamento financeiro que visa
seu bem-estar e felicidade de modo equilibrado.

Costumo dizer que é um equilíbrio entre a par-
te técnica de organização e planejamento, buscar
eficiência nos consumos e produção de receitas, es-
tabelecer metas e objetivos. Com a parte de controle
emocional e autoconhecimento, onde sabemos
que existem momentos onde é preciso se contro-
lar ou extravasar, saber o que realmente é impor-
tante e te traz bons confortos, é identificar no fu-
turo que tipo de pessoa você deseja ser.

Um exercício importante quando pensa-
mos nas reservas para um futuro de aposen-
tadoria, é ter empatia por pessoas mais velhas
e se imaginar no lugar delas, é pensar como
será importante ter liberdade na terceira ida-

de sem precisar pedir ajuda a familiares ou de-
pender de ajudas do Estado.

Quando pensamos em nossa vida além da
parte financeira, mas refletindo profunda-
mente como uma boa saúde financeira pode im-
pactar indiretamente nossas rotinas, podemos
pensar, por exemplo na grande sensação de se-
gurança que ter reservas financeiras produz, ou
simplesmente não ter dívidas, em eventuais cir-
cunstâncias repentinas de perda de emprego ou
acidentes de percursos. Essa segurança irá nos
dar força para sermos mais produtivos em
nosso trabalho, nos dará liberdade se, even-
tualmente, desejarmos enfrentar novos desafios
em uma possível oferta de emprego ou em-
preendimento.

A sensação de tran-
quilidade produzida
costuma derivar ainda
para dentro dos lares,
gerando um ambiente
familiar super praze-
roso, especialmente
quando há uma cons-
ciência de todos do
equilíbrio que é im-
portante ter na edu-
cação financeira.

João Alfredo Lopes Nyegray

Na atualidade interconectada, não há setor
que escape da onipresença da globalização.
Seja nas oscilações cambiais afetando os preços
da carne, açúcar e arroz; seja na disparada das
ações das companhias farmacêuticas que tive-
ram sucesso na venda de vacinas contra a Covid-
19 para governos pelo mundo. Os negócios – ain-
da que alguns não saibam ou não tenham se
atentado a isso – são todos afetados pelo cená-
rio internacional.

Nesse mesmo cenário de negócios interna-
cionais, as condutas criminosas e corruptas não
são novidade. Alguns ambientes são reconheci-
damente mais arriscados para se internaciona-
lizar, justamente pelos seus elevados níveis de
corrupção. Outros tantos grandes executivos já
foram julgados e condenados por práticas des-
leais (Bernie Madoff, inclusive, faleceu na prisão
há pouco tempo). Há quase vinte anos, o Código
Penal brasileiro foi reformado para tipificar as
condutas de corrupção ativa em transação co-
mercial internacional e tráfico de influência em
transação comercial internacional.

Enquanto acusações são feitas – e enquanto
os destaques a respeito do Covid-19 tomam os
noticiários –, ocorridos escusos se passam com
pouco ou nenhum destaque. A região de Cabo
Delgado, no Norte do país africano lusófono do
Moçambique, tem sofrido há pelo menos qua-
tro anos com o horror terrorista causado pelo
grupo al-Shabab. O grupo – cujo nome traduz-
se para “A Juventude” – diz seguir o quase ex-
tinto Estado Islâmico.

A petrolífera francesa Total explorava as ricas
reservas de gás natural de Cabo Delgado, após in-
vestimentos na casa dos US$ 20 bilhões. Desde mar-
ço, quando os ataques do al-Shabab se intensifi-
caram, a Total deixou o país; e, em abril, suspen-
deu projetos que enfraquecem ainda mais a já bas-
tante frágil economia de Moçambique.

Noutra região da África, o Burkina Faso – país
de cerca de 16 milhões de pessoas – tem no ouro
seu maior produto de exportação. A Suíça é um dos
principais destinos do cobiçado metal minerado em
Burkina. No mês de abril, graves acusações de trá-
fico humano envolvendo mineradoras chegaram
a poucos noticiários. Muitas das mulheres trafi-
cadas vinham da Nigéria, eram forçadamente
prostituídas, e cada homem pagava cerca de US$

2 por uma relação. Sequer é possível encontrar algo
a respeito em português.

O questionamento que deve ser feito, conside-
rando os casos ocorridos no Moçambique e em Bur-
kina Faso, é: se os mesmos fatos tivessem ocorri-
do na Alemanha, França ou Espanha; ou Estados
Unidos, e talvez Argentina, quantos veementes pro-
testos teriam circulado nas redes sociais? Quantos
filtros de imagens de perfil teriam aparecido, no
melhor estilo “Nous sommes Charlie Hebdo”? De-
zenas, para falar o mínimo.

É estarrecedora a seletividade de nosso luto.
Em um mundo absolutamente interconectado, a
proximidade que a tecnologia trouxe parece ter
tido um efeito inverso em relação a nosso senti-
mento de humanidade. No mesmo mês de abril
– caótico para Burquinenses e Moçambicanos –
a operação Harém da Polícia Federal brasileira
prendeu acusados de tráfico de mulheres. No co-
meço do mês de maio, o principal dos acusados
teve sua prisão preventiva revogada. Especula-
se que outro dos acusados gastava cerca de 200
mil reais por mês para relacionar-se sexual-
mente com menores de idade.

Se podemos adquirir produtos de qualquer
pessoa em qualquer lugar do mundo a qualquer
momento; se podemos ficar sabendo em tempo
real de ocorridos do outro lado do planeta; se te-
mos no bolso, na bolsa ou na palma da mão aces-
so a quase toda informação produzida em sécu-
los de história; talvez não estejamos fazendo bom
uso de toda essa comodidade.

Os negócios internacionais ilícitos não são apenas
os mais lucrativos, mas também mais frequentes do
que os lícitos. Infelizmente, no entanto, preocupa-
se pouco com algumas vítimas, cujas faces, nomes ou
histórias não apenas não geram manchete como –
preocupantemente – não geram empatia. Como
percebeu Hannah
Arendt, o mal banaliza-
se facilmente. A luta
contra a corrupção e a
criminalidade, também
enfraquecida no Brasil,
teve um período de
luto surpreendente-
mente curto; mas não
menor, no entanto, que
a tristeza causada pelos
ocorridos em Burkina
ou Moçambique.

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO

João Alfredo Lopes Nye-
gray, advogado, formado
em Relações Internacio-
nais 

Ricardo Hiraki é formado
em Administração pela
FGV e CEO da Plano Con-
sultoria

Senso
Empatia virou a grande palavra dessa pan-

demia, e eu particularmente acho que ela é ne-
cessária, quase que obrigatória. Eu entendo que
nesse momento os pais precisam trabalhar, co-
locar o pão de cada dia em casa, lutar por tudo
que a pandemia tirou (e está tirando) mas é de
uma falta de senso retomar as atividades de
educação infantil nesse momento em que esta-
mos vivendo. Deveríamos presar pela vida des-
ses, não só dos professores, mas também das
crianças e dos tantos funcionários que estarão
presentes nessas instituições. 

André Martins 
Goiânia

Desempenho
O bom desempenho dos cursos da Universida-

de Federal de Goiás mostra o quanto devemos va-
lorizar os espaços de conhecimento, afinal são de-
les que partem inúmeras soluções e até mesmo da-
dos que possibilitam a segurança das decisões to-
madas, foi o que vimos e que veremos nesse período
de pandemia. O conhecimento científico deve ser
valorizado em todas as esferas, isso é um alerta para
que nas próximas eleições a gente opte por nomes
que prezem pela educação.

Alessandro Moreira
Canedo

{
Que Ibaneis não se
atreva a desrespeitar
policiais goianos, os
melhores do País,
novamente. Não
admito. Se ele trata
policiais do DF com
grosseria, minha
solidariedade a eles.
Em Goiás a polícia é
nosso orgulho.
Trabalha sério 
para prender o
facínora sem
produzir 
mais vítimas
Ronaldo Caiado em reposta ao gover-
nador do Distrito Federal que disse
que Lázaro Borges faz polícias de
Goiás e do DF “quase de bobas”. Ner-
vos a flor da pele na busca pelo acu-
sado de uma chacina no DF além de
cometer outros crimes durante fuga
pela mata na região de Cocalzinho.

Ed. financeira e sua importância
na rotina das pessoas @jornalohoje

Assustados, internautas comentam, fazem
meme e compartilham informações e notí-
cias sobre a busca pelo acusado de uma cha-
cina no distrito Federal. A caçada virou
espetáculo na internet e principal assunto
dos jornais no Estado.

@ohoje
“Aí fica complicado pra o povo brasileiro en-
tender,se a intenção era me confundir, con-
seguiram”, comentou o internauta sobre a
compra de vacinas Sputnik V. Anvisa aponta
lacunas de informações sobre o imunizante. 
Cesilio Moraes

@jornalohoje
Assessores ligados ao senador Flávio Bolso-
naro, ao deputado federal Eduardo Bolso-
naro e a outros legisladores bolsonaristas
estão por trás de contas inautênticas no Fa-
cebook e no instagram.

Aos colaboradores do o Hoje: Artigos para este es-
paço devem conter no máximo 4.000 caracteres e
também  podem ser divulgados no portal ohoje.com.
São analisados os textos enviados, com foto e assi-
natura, para editor@ohoje.com.br. Cartas não podem
ultrapassar 800 caracteres e o endereço para envio
é o mesmo dos artigos. Mais informações podem ser
obtidas pelo (62) 3095-8742.
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A retomada da tendência de alta nos
casos de contaminação e de mortes pelo
novo coronavírus deverão piorar as pers-
pectivas para a economia, a exemplo do
que já havia ocorrido entre março e
abril deste ano e, de forma mais severa,
em igual período do ano passado. O pro-
cesso de retomada da alta dos juros bá-
sicos, elevados ontem para 4,25% ao
ano, saindo de 3,50% até ali, além de criar
novas despesas financeiras e pressionar
a dívida do setor público, vai encarecer
o custo do crédito, principalmente para
investimentos, e desaquecer ainda mais
a atividade econômica, agravando o ce-
nário para o mercado de trabalho e para
as famílias – e, entre essas, especial-
mente aqueles de menor renda.

O conjunto de dados até aqui disponíveis
reafirma o evidente descasamento entre os
mercados e o lado real da economia, uma
situação que não é nova. Mas esse distan-
ciamento tem se alargado durante a pan-
demia, assim como as desigualdades entre
os mais pobres e os mais ricos, como de-
monstram os microdados da Pesquisa Na-
cional por Amostra de Domicílios (PNAD)
trabalhados pelo Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada (Ipea). A soma de todos os
rendimentos recebidos pelos trabalhadores,
que os economistas chamam de massa sa-
larial, voltou a apresentar queda, seja
quando se consideram os rendimentos ha-
bitualmente recebidos assim como em re-

lação aos efetivamente pagos.
Abrindo os dados, no entanto, o trabalho

divulgado ontem pelo Ipea mostra que as per-
das de renda foram mais duras para os do-
micílios de renda mais baixa, com ganhos
apenas e exclusivamente para aqueles com
rendimento médio mensal acima de R$ 30,0
mil. O resultado dessa discrepância, que se
agravou no começo deste ano, foi um au-
mento da desigualdade – tendência que já ha-
via sido observada em estudo realizado pelo
diretor da FGVSocial, Marcelo Neri.

Perdas para mais pobres
Na comparação com o último trimestre

do ano passado, o rendimento domiciliar
médio das famílias de renda alta aumentou
6,96% no primeiro trimestre deste ano,
em termos reais (quer dizer, descontada a
inflação). A renda dos domicílios mais po-
bres, com rendimento médio na faixa de R$
1,015 mil, encolheu 0,78%. As perdas mais
severas, nessa comparação, foram sentidas
pelos domicílios com renda média-baixa (ao
redor de R$ 3,354 mil), com retração de
4,08%. O segundo pior resultado atingiu os
domicílios de renda baixa (R$ 2,147 mil
mensais no primeiro trimestre deste ano),
que sofreram com a redução de 3,62% em
seus rendimentos médios. Os domicílios de
renda média e média-alta (com ganhos
mensais médios de R$ 5,954 mil e R$ 11,759
mil, respectivamente) sofreram quedas de
2,89% e de 2,13%, na mesma ordem.

2 Olhando para um hori-
zonte um pouco mais longo,
as famílias de renda muito
baixa sofreram perdas de
6,02% em seus rendimentos
entre o primeiro trimestre
de 2014 e igual trimestre des-
te ano, enquanto os rendi-
mentos nos domicílios de ren-
da baixa caíram 4,01%.

2 Aqueles com renda mé-
dia-baixa, renda média e mé-
dia-alta, as quedas nos ren-
dimentos foram, respectiva-
mente, de 3,67%, de 3,27% e
de 3,03%. A exceção, nova-
mente, foi reservada para os
domicílios de renda alta, que
registraram ganhos de 2,87%
em sete anos.

2 As diferenças entre os
rendimentos médios dos mais
ricos e daqueles muito mais
pobres foram ampliados des-
de o começo de 2014, embo-
ra tenham chegado a recuar
no final de 2020, diante do re-
cebimento do auxílio emer-
gencial pelas famílias.

2 No primeiro trimestre de
2014, o rendimento médio
dos domicílios de renda mais
alta era 27,28 vezes maior
do que o recebido pelas fa-
mílias de renda mais baixa,

saindo de quase 29,0 vezes
em igual trimestre de 2013.
Essa diferença atingiu 30,0 ve-
zes no primeiro trimestre de
2017, refletindo a recessão
de 2015/2016, manteve-se
mais ou menos no mesmo
nível no início de 2019, já
que a atividade econômica
continuava a patinar, sem
demonstrar capacidade para
reagir de forma mais alenta-
da e duradoura.

2 No quarto trimestre do
ano passado, os mais ricos
passaram a ostentar rendi-
mentos médios “apenas”
27,85 vezes mais alto do que
as mais pobres (R$ 28,344
mil diante de R$ 1,018 mil).
Com o fim do auxílio, de-
semprego batendo recordes e
o emprego derrapando, os
mais ricos passaram a rece-
ber R$ 30,317 mil, o que sig-
nificou 29,86 vezes mais do
que os R$ 1,015 mil recebidos
pelos domicílios mais pobres.

2 Àquela altura, em torno
de 29,3% de todos os domi-
cílios não receberam qual-
quer renda proveniente do
mercado de trabalho, uma
proporção ainda muito ele-
vada e apenas levemente in-
ferior ao percentual de

31,5% registrado no segundo
trimestre de 2020 – compor-
tamento influenciado pelas
medidas de distanciamento
adotadas até ali.

2 Ainda de acordo com o
Ipea, as desigualdades de ren-
da no mercado de trabalho,
aferidas pelo “índice de Gini”,
agravaram-se. No caso da ren-
da domiciliar, depois de atin-
gir seu menor nível no quar-
to trimestre de 2014, chegan-
do a 0,514 (quanto mais dis-
tante de um, menor a desi-
gualdade e vice-versa), o ín-
dice havia subido para 0,533
no quarto trimestre de 2019.
Com pandemia, aumentou
para 0,540 no terceiro tri-
mestre de 2020, recuou dis-
cretamente no quarto tri-
mestre do mesmo ano e vol-
tou a se elevar no primeiro tri-
mestre deste ano, para 0,534.

2 No diagnóstico do insti-
tuto, “o aumento da desi-
gualdade no início de 2021
foi causado pelo aumento da
desigualdade entre os tra-
balhadores por conta pró-
pria, em que o índice de
Gini aumentou de 0,505 para
0,529 entre o quarto trimes-
tre de 2020 e o primeiro tri-
mestre de 2021”.

Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

Renda em baixa e desigualdade
em alta no primeiro trimestre

Os rendimentos efetivos dos trabalhadores registra-
ram queda de 2,2% no primeiro trimestre de 2021, na
comparação com igual período do ano passado, devido
ao impacto do “recrudescimento” da pandemia de covid-
19. A avaliação é de estudo divulgado pelo Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) com uma análise so-
bre o efeito da pandemia no mercado de trabalho. A aná-
lise levou em consideração os dados da Pesquisa Na-
cional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Con-
tínua), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE).

“Esse padrão [de queda no rendimento] se repetiu
para trabalhadores com diferentes grupos demográficos,
tendo apenas as mulheres [crescimento de 1,33%] e tra-
balhadores com mais de 60 anos [7,06%] não apresen-
tado uma queda da renda efetiva”, diz o estudo.

No entanto, acrescenta o estudo, a análise por tipo de
vínculo revela que o impacto da segunda onda da pande-
mia nos rendimentos foi concentrado nos trabalhadores
privados com carteira assinada. “Os trabalhadores por con-
ta própria [queda de 3,6%], que de modo geral haviam sido
os mais atingidos pela pandemia, mostraram um cresci-
mento de 3,9% da renda efetiva”, destaca o estudo.

“Os dados da Pnad Contínua apresentam em linhas ge-
rais o mesmo quadro da Pnad Covid-19: um forte impac-
to inicial da pandemia e uma lenta recuperação do mer-
cado de trabalho, que ainda se encontrava incompleta, es-
pecialmente se considerarmos também as informações so-
bre o nível de ocupação ao final do ano, quando o país foi
atingido pelo início da segunda onda de covid-19 – a ex-
ceção fica para os trabalhadores de maior escolaridade”,
comentou o técnico de planejamento e pesquisa na Dire-
toria de Estudos e Políticas Macroeconômicas (Dimac) do
Ipea e autor do estudo, Sandro Sacchet de Carvalho.

Massa de rendimentos
De acordo com a pesquisa, nos primeiros três meses

do ano, a queda da massa de rendimentos habituais che-
gou a 6,7%, atingindo R$ 212,5 bilhões, enquanto a que-
da da massa efetiva alcançou 9,5% se comparado ao ano
anterior, totalizando R$ 225,8 bilhões.

A proporção de domicílios sem nenhuma renda do tra-
balho também sofreu influência da pandemia e passou
de 25% no primeiro trimestre de 2020 para 29,3% no mes-
mo período de 2021. “Essa diferença reforça a avaliação
de que está sendo lenta a recuperação do nível de ocu-
pação entre as famílias de renda mais baixa a patamares
anteriores à pandemia”, indicou o estudo.

Perfil
Nas regiões, o Nordeste teve maior impacto nos

rendimentos por causa da segunda onda da pandemia.
O recuo ficou em 7,05% da renda efetiva. Já o Centro-
Oeste apresentou o menor efeito na renda, com queda
de 0,84%. As mulheres registraram crescimento de
1,3% da renda efetiva, enquanto para os homens hou-
ve queda de 4,7% no primeiro trimestre de 2021.

Na avaliação por faixa etária, a mais atingida pela se-
gunda onda foi a dos jovens adultos entre 25 e 39 anos, com
queda de 7,73% dos rendimentos. Ao contrário, a renda dos
trabalhadores com 60 anos ou mais subiu 7,06%. A expli-
cação é a alta proporção de trabalhadores por conta pró-
pria nessa faixa etária. Quanto à escolaridade, todas as ca-
tegorias apresentaram recuo nos rendimentos, com des-
taque para os trabalhadores que completaram o ensino mé-
dio, que alcançaram 8,37% de queda.

“De fato, enquanto muitos grupos apresentaram
uma queda dos rendimentos efetivos no quarto trimestre
de 2020, as quedas foram amplamente generalizadas no
primeiro trimestre de 2021, sendo as mulheres e os tra-
balhadores com mais de 60 anos as exceções”, apontou
o pesquisador.

Horas trabalhadas
O estudo mostrou ainda que as horas efetivamente

trabalhadas, não foram afetadas significativamente
pela segunda onda da covid-19. No último trimestre de
2019, a diferença entre as horas habitualmente traba-
lhadas e as efetivamente trabalhadas era de 96%. No se-
gundo trimestre de 2020, em razão da primeira onda da
pandemia, a proporção caiu para 78%. Nos primeiros três
meses de 2021, essa relação voltou ao patamar de 2019,
com diferença de 94%.(ABr)

Recuo é devido a impacto da pandemia de covid-9

Monitor FGV vê recuo de
0,7% na atividade econômica

BALANÇO
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Rendimentos
efetivos dos
trabalhadores
têm queda 
de 2,2%

O Monitor do PIB-FGV in-
dicou um recuo de 0,7% na
atividade econômica em
abril, em relação a março, e
crescimento de 0,3% no tri-
mestre móvel terminado em
abril, frente ao concluído em
janeiro. Os resultados ocor-
rem na análise da série sem
os efeitos sazonais.

Já na comparação intera-
nual, a economia avançou
12,3% em abril e 5,3% no tri-
mestre móvel completado no
mesmo mês. Em termos mo-
netários, a estimativa é que o
Produto Interno Bruto (PIB -

a soma de todas as riquezas
produzidas pelo país) atin-
giu, no acumulado do ano
até abril de 2021, em valores
correntes, R$ 2,7 trilhões. Os
dados foram divulgados pelo
Instituto Brasileiro de Eco-
nomia da Fundação Getulio
Vargas (Ibre/FGV).

Para o coordenador do
Monitor do PIB-FGV, Claudio
Considera, o alto crescimento
da economia em abril em re-
lação ao mesmo mês de 2020
deve-se à comparação com
uma base deprimida, uma
vez que, em abril do ano pas-

sado, a economia atingiu a
maior queda na série histó-
rica iniciada em 2000.

“Isso fica evidente quando
analisada a evolução do PIB
contra os meses imediatamen-
te anteriores, onde a atividade
econômica não tem apresen-
tado desempenho tão robusto.
Esses resultados mostram que
ainda é cedo para afirmar que
a economia está crescendo de
forma sustentável. Para que
isso ocorra é necessário que
um percentual maior da po-
pulação esteja vacinado [contra
a covid-19]”, observou. (ABr)
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Os trabalhos da comissão
especial que vai analisar a
Proposta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) 32/20 que trata
da reforma administrativa co-
meçaram na tarde desta quar-
ta-feira (16) com a apresenta-
ção de um roteiro de trabalho
do relator Arthur Maia (DEM-
BA), que propôs a realização
de 12 audiências públicas so-
bre o tema.

Os deputados aprovaram
ainda uma série de requeri-
mentos com convites a autori-
dades para debater a proposta,
entre elas o ministro da Eco-
nomia, Paulo Guedes.

Inicialmente, dois reque-
rimentos, apresentados por
deputados da oposição, que-
riam a convocação de Gue-
des, mas foi firmado um acor-
do e a convocação, cuja pre-
sença é obrigatória, foi trans-
formada em convite, em que a
presença é opcional.

O líder do governo na Câ-
mara, Ricardo Barros (PP-PR),
afirmou que Guedes vai com-
parecer ao colegiado, possi-
velmente na próxima sema-
na. “O ministro virá à comissão.
Virá com prazer e ele fez já esse
debate na CCJ”, disse.

A deputada Sâmia Bom-
fim (PSOL-SP), que havia subs-
crito um dos requerimentos
de convocação, disse que o
partido ia aceitar o acordo,
desde que Guedes se compro-
metesse a responder todas as
dúvidas dos parlamentares.
“Nós, por ora, topamos trans-
formar a convocação em con-
vite, tendo em vista que o líder
do governo se prontificou a
garantir uma data da vinda do
ministro nessa comissão. Mas
é importante registrar que o
ministro precisa cumprir com
o compromisso de responder
as perguntas de todos os de-
putados e ficar até o final da
reunião. Vimos em outras ve-
zes ele se levantar e não res-
ponder ao conjunto das per-
guntas”, disse a parlamentar.

Além de Guedes, os depu-
tados pretendem realizar di-
versas audiência públicas para
debater o impacto da reforma
sobre os serviços públicos fe-
derais, inclusive na educação
pública e também sobre os
serviços públicos incumbidos
do enfrentamento de situações
de emergência e calamidades
públicas, em particular da pan-

demia de covid-19.
Também serão chamados

representantes de diversas
categorias, a exemplo da se-
gurança pública, Receita Fe-
deral, Judiciário, profissio-
nais da educação, entre ou-
tros, além de representantes
sindicais. A comissão tam-
bém aprovou o pedido de in-
formações sobre a reforma a
órgãos do governo e deve rea-
lizar ainda seminários esta-
duais para debater o tema.

O relator tem o prazo míni-
mo, de dez sessões, e máximo,
de 40 sessões, contadas a par-
tir da data de instalação do co-
legiado, para proferir seu pa-
recer. A comissão foi instalada
na quarta-feira (9) da semana
passada. O prazo para apre-
sentação de emendas será de
dez sessões, contado a partir de
quinta-feira (10) passada. Cada
emenda terá de ser assinada
por 171 deputados.

Matéria alterada às 18h
para correção da foto e da li-
nha fina. A foto publicada
inicialmente e o nome cita-
do na linha fina se referiam
a Arthur Lira. O correto é
Arthur Maia.

Vereadores aprovaram nesta quar-
ta-feira (16), na reunião da Comissão de
Constituição, Justiça e Redação (CCJ) da
Câmara de Goiânia, projetos de leis que
integram o pacote de medidas econô-
micas da prefeitura da capital. O pacote
visa favorecer pessoas físicas e jurídi-
cas afetadas pela pandemia da Covid-
19. Foram aprovadas as matérias que
promovem alterações no programa
Renda Família e ainda que autoriza a
diminuição temporária de alíquotas
do Imposto Sobre Transmissão de
Bens Imóveis (ISTI) na capital. Os
projetos estão aptos para serem ana-
lisados pelos vereadores em primei-
ra votação no plenário.

No caso do Renda Família foram aco-
lhidas duas emendas, uma de Pedro
Azulão júnior (PSB) e outra do presi-
dente da Casa, Romário Policarpo (Pa-
triota). Azulão Júnior propôs paga-
mento do Renda Família a proprietários
de imóveis que já possuem processo de
regularização em curso junto à Prefei-

tura de Goiânia, como os do bairro
Tancredo Neves. Já a emenda do presi-
dente Romário Policarpo, inclui entre os
beneficiários membros de cooperativas
que tenham se inscrito no programa até
o dia 30 de abril de 2021.

Quinquênio
A CCJ ainda rejeitou a emenda pro-

posta do vereador Marlon Teixeira
(Cidadania), assinada em parceria com
Romário Policarpo (Patriota) e Ansel-
mo Pereira (MDB). A intenção era de in-
cluir a contagem do tempo de serviço
dos servidores do município a partir do
dia 1º de janeiro de 2021 para o paga-
mento do benefício do quinquênio.
Alegando que esta medida poderia
atrasar e prejudicar o retorno do quin-
quênio aos servidores, os vereadores
membros da CCJ foram contrários à
emenda. Desta forma, o projeto segue
para análise em segunda e última vo-
tação em plenário. (Samuel Straioto,
especial para O Hoje)

CCJ aprova alterações no Renda
Família e redução do ISTI

Comissão de Constituição e Justiça deu parecer favorável a emendas ao Renda Família

Os deputados
aprovaram ainda
um convite a au-
toridades e ao mi-
nistro da Econo-
mia Paulo Guedes

Reforma administrativa tem
plano de trabalho definida

Líder do governo

afirmou que Guedes

vai comparecer ao

colegiado para

discutir a proposta

com os deputados

Conceito 
Freemium

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

Distribuição dirigida com alto conteúdo editorial
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Esplanada
Leandro Mazzini | reportagem@colunaesplanada.com.br

Homeschooling
As dificuldades geradas na educação pública –

em todos os níveis – pela pandemia do Covid-19 fi-
zeram a Câmara dos Deputados dar celeridade ao
projeto de lei, enviado pelo Poder Executivo, de im-
plementação do Homeschooling ( o ensino domi-
ciliar, feito por pais ou professores contratados ).
O requerimento 1.952/20 para urgência entrou na
pauta da Casa ontem. Desde março de 2020, os alu-
nos de escolas públicas estaduais, municipais,
particulares e as universidades (principalmente as
federais) sofrem com as consequências das res-
trições de circulação , ausência de mecanismos para
aulas online, falta de estrutura residencial ou fi-
nanceira, despreparo das instituições e do corpo do-
cente que segue sem opções e sem apoio oficial, ape-
sar do esforço para plano de aula.

Dois anos perdidos
O cenário para a educação desde ano passado

é uma sucessão de erros que poderiam ser evi-
tados se houvesse planejamento para aulas re-
motas diante de emergência como esta.

Eletrobras 1
O senador Álvaro Dias (Pode-PR) fez questio-

namento correto, diante do silêncio de seus pa-
res: um assunto importante como privatização do
setor elétrico nacional não pode ser definido via
Medida Provisória. Teria de ser debatido em Pro-
jeto de Lei.

E aí, São Pedro?
Em vários países – como EUA e China – a gera-

ção de energia é questão de soberania nacional.
Aqui, o presidente Bolsonaro esbravejou, pergun-
tando se deve vender a estatal: Se não privatizar,
vai faltar energia. Falta combinar com o tempo.

‘Debata’ que..
Na segunda-feira a Comissão de Relações Ex-

teriores e Defesa Nacional da Câmara vai rea-
lizar audiência para discutir os projetos e pro-
postas que o Brasil levará à Conferência do Cli-
ma em Glasgow (COP26), em novembro. O de-
putado Camilo Capiberibe (PSB-AP) convidou
seis integrantes de ONGs. Mas se ‘esqueceu’ de
chamar as autoridades do Itamaraty e do Meio
Ambiente da Esplanada.

..eu concordo
Serão ouvidos representantes da

Stocche Forbes/LACLIMA; do Con-
selho Empresarial Brasileiro para o
Desenvolvimento Sustentável; do
Observatório do Clima; do Instituto
Talanoa; do Conselho Indígena de
Roraima; e da Fridays for Future Bra-
sil. Nenhuma dessas entidades tem
conhecimento sobre as propostas e
não participarão da COP26.

Já era
O deputado Bacelar (Pode-BA)

pediu, mas o colega Jorge Solla (PT-
BA), relator da Proposta de Fiscali-
zação e Controle 5/2015, indeferiu
um pente-fino nos gastos da Gover-
no Federal na gestão do PT com pro-
paganda na mídia nacional.

Rumos
O deputado estadual catarinense

Kennedy Nunes ganhou na Justiça elei-
toral o direito de se desfiliar do PSD. En-
tra hoje no PTB. E segue a novela.

PM x povo
Faltavam apenas quatro assinatu-

ras ontem para o deputado estadual de
Pernambuco Alberto Feitosa (PSC) pe-
dir a criação de CPI na Assembleia Le-
gislativa para descobrir de quem par-
tiu ordem para a hostilidade dos PMs
contra os manifestantes no Recife,
que deixou dezenas de feridos. Ele acu-
sa PSOL, PT e PCdoB de silenciarem
para blindar o governador Paulo Câ-
mara (PSB) e o comando da PM.

Oi e tchau
Vale ressaltar que até hoje os tra-

balhadores que estavam no local do
confronto e não participavam de ne-
nhuma manifestação não recebe-
ram nenhuma ajuda do Estado. As ví-
timas já receberam as visitas do se-
cretário de Justiça e de integrantes da
Procuradoria Geral do Estado, e só.

João Gabriel Palhares

Após 5 horas de depoimen-
to para a Comissão Parlamen-
tar de Inquérito (CPI) da Pan-
demia, o ex-governador do Rio
de Janeiro, Wilson Witzel (PSC)
abandonou a sessão, na quar-
ta-feira (16/6), sem encerrar
sua fala. A retirada ocorreu
após um bate-boca com o Se-
nador Flávio Bolsonaro (Pa-
triota), antes da saída, Witzel
disse que não era “porteiro”
para ser intimidado pelo par-
lamentar – fazendo uma su-
posta referência ao caso da
vereadora Marielle Franco.

Em depoimento, Witzel
disse que a situação da pan-
demia de covid-19 no Brasil
poderia ser melhor caso hou-
vesse um diálogo entre os po-
deres estaduais e federal. Se-
gundo o ex-governador, hou-
ve, por parte do Ministério da
Saúde (MS) “zero falta de coo-
peração”. Para ele, se o Brasil
tivesse investido e negociado
com o governo norte-ameri-
cano, chinês e alemão na com-
pra de insumos e equipa-
mentos para a contenção do
vírus, o país não estaria, hoje,
à mercê dos preços dos mer-
cados internacionais.

“Os governadores, prefei-

tos de grandes capitais e pe-
quenos ficaram totalmente
desamparados do apoio do
governo federal, isso é reali-
dade inequívoca documenta-
da em várias cartas que en-
caminhamos ao presidente
da República”, afirmou. Com
a fala, Witzel sugeriu ao rela-
tor, senador Renan Calheiros
(MDB), que todos os contatos
realizados fossem documen-
tos na CPI e também declara-
dos no relatório da comissão.

Em relação aos Hospitais
de Campanha, ele declarou
no depoimento que havia so-
frido uma série de sabota-
gens por parte de alguns de-
putados estaduais. O ex-go-
vernador, declarou que não
tinha nenhuma participação
na gestão dos leitos dos hos-
pitais no Rio de Janeiro, pois,
segundo ele, os mesmos têm
dono. “Os hospitais federais
são intocáveis. Se a CPI que-
brar os sigilos das OS que ge-
rem os hospitais, vai desco-
brir quem é o dono dos hos-
pitais”, afirmou.

Apesar do ex-governador
ter sido liberado de compa-
recer à comissão por conta de
uma convocação para falar
sobre fatos os quais já é in-
vestigado, ele decidiu com-

parecer ao depoimento na
CPI. O documento permitia
que Witzel ficasse calado, as-
sim, não precisando assumir
compromisso de dizer a ver-
dade, podendo também ser
acompanhado por um advo-
gado. O político é réu por cor-
rupção passiva e lavagem de
dinheiro em fraudes que co-
metidas na área da saúde du-
rante a pandemia.

Aos senadores, Witzel re-
forçou que corre risco de vida
ao depor na CPI, em decor-
rência das milícias ligadas à
gestão de Saúde no Rio de Ja-
neiro. De acordo com ele, sua
crucificação teve início quan-
do aprofundaram nas inves-
tigações do caso do assinato

da vereadora Marielle Franco
e do motorista Anderson Go-
mes. O ex-governador refor-
çou, ainda, que o motivo de
seu impeachment teria sigo
ocasionado, também, por
mandar investigar o assassi-
nato da vereadora.

Antes de bater-boca com
Flávio Bolsonaro e abandonar
a sessão da CPI, Witzel estava
sendo questionado pelo se-
nador Eduardo Girão (Pode-
mos) sobre suspeitas de des-
vio de dinheiro na compra de
respiradores na sua gestão.
No momento, o ex-governa-
dor teria pedido ao presiden-
te da comissão, Omar Aziz
(PSD) para deixar o colegiado.
(Especial para O Hoje)

Durante as declarações, o ex-governa-
dor culpou o governo federal pela fal-
ta de cooperação com os governantes
estaduais

Inquérito indica suposto desvio de R$ 43 milhões

Alvo de operação que apura desvio de recursos pú-
blicos na Agência Goiana de Infraestrutura e Transpor-
tes (antiga Agetop) explica que seu nome não é citado ne-
nhuma vez no inquérito. Em nota, o ex-governador José
Eliton aponta que juiz pode ter sido induzido ao erro ao
assinar mandados em sua casa e escritório.  

O ex-governador destaca ainda, conforme mostrado
pelo O Hoje, “que a autoridade policial do Estado, ao re-
querer a cautelar de busca e apreensão, faz referência
unicamente a Operação Decantação 2, de 2019, em que
José Eliton foi ouvido como declarante (não como in-
vestigado) pela Polícia Federal. Naquela oportunidade,
o ex-governador prestou todos os esclarecimentos às au-
toridades, inclusive com entrega de vasta documentação”,
diz a nota.

“Estranhamente, esses relevantes fatos (esclareci-
mentos à PF, com entrega de ampla documentação, e pe-
rícia nos celulares e computadores) não foram referen-
ciados pela Polícia Civil de Goiás ao juiz que assinou a cau-
telar de busca e apreensão. Isto pode ter induzido o ma-
gistrado ao erro na sua decisão”, complementa.

O ex-governador foi alvo da operação Terra Fraca de-
flagrada pela Delegacia Estadual de Combate à Corrup-
ção (Deccor) que apura o desvio de dinheiro  por meio
do superfaturamento na obra da GO-230, que liga Água
Fria a Mimoso de Goiás. O prejuízo estimado aos cofres
públicos com os crimes, que apresenta sido idiotaicados
entre os anos de 2013 e 2018, chega a R $ 46 milhões.
(Raphael Bezerra, especial para O Hoje)

José Eliton diz
que não é citado
em inquérito
sobre Agetop

Após agitação de Flávio,
Witzel encerra depoimento

Ex-governador do

Rio afastado deve

prestar depoimento

em segredo de justiça

a CPI que apura

responsabilidades na

pandemia
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Victor Pimenta

O Goiás conquistou uma vi-
tória importante na última ter-
ça-feira (15), ao vencer o CRB
por 1 a 0, no estádio da Serri-
nha. O gol foi marcado por
Bruno Mezenga, ainda na pri-
meira etapa.

O jogo em questão era de
suma importância para a equi-
pe esmeraldina que além de
voltar a vencer em casa, ganhou
de um concorrente direto na
briga pelo acesso, passando
agora o próprio CRB na tabela
e entrando no G-4. Porém, o
time que começou com muita
intensidade, voltou a apresen-
tar problemas na segunda eta-
pa, caindo o rendimento.

“Nós precisamos seguir tra-
balhando para melhorar a par-
te final do jogo. Acredito que so-
bre o primeiro tempo nem pre-
ciso comentar muito e foi mui-
to bom e no segundo tempo o
adversário nos oferece um
pouco mais de dificuldade e
precisamos encontrar essa so-
lução. Para isso temos que con-
tinuar trabalhando muito, te-
mos que seguir encontrando
essas soluções dentro da equi-
pe, com os jogadores se co-
nhecendo. Estamos tentando
manter a mesma intensidade
no segundo tempo e nessa se-
quência de jogos, é muito difí-
cil e a gente sabe disso, mas
hoje temos que valorizar os

três pontos”, disse Pintado.
O campeonato está somen-

te na quarta rodada, mas o
clube esmeraldino que vinha
sofrendo no início da tempo-
rada com estilo de jogo e pro-
blemas defensivos vem evo-
luindo e graças à Pintado, que
apesar dos placares magros, se-
gue pontuando na Série B,
onde o time está no G-4, com
oito pontos e ainda invicto.

“Falar em evolução em qua-
tro rodadas é muito importan-
te, porque não podemos es-
quecer que sessenta dias atrás
estávamos remontando uma
equipe e hoje nós já temos
uma equipe com alvo de tra-
balho, com algumas ideias,
com uma entrega muito im-
portante, com um grupo novo

e quando se fala em somar
pontos, esse é um campeonato
de pontos e não podemos es-
quecer disso. Claro que a gen-
te quer jogar bonito, jogar no-
venta minutos como nós fize-
mos no primeiro tempo hoje,
mas estamos ainda em cons-
trução, temos muito que me-
lhorar”, ressaltou o treinador.

Se no último jogo contra o
Cruzeiro, a mudança de Pinta-
do em relação à Alef Manga ge-
rou discussão entre os dois e
polêmicas fora de campo, na vi-
tória diante do CRB, o treinador
voltou a substituir o atacante
que após sua alteração foi cum-
primentar o comandante mos-
trando clima de paz.

“Isso para mim é algo su-
perável. A gente se respeita

muito e a gente tem algo mui-
to bom dentro do Goiás que é
o nosso ambiente. A gente se
preserva muito, o respeito en-
tre todos nós é muito grande. O
meu papel aqui é com que o
Goiás vença jogos e não existe
nenhum jogador insubstituí-
vel e não existe ninguém no
Goiás insubstituível e todos
nós vamos seguir trabalhando
e ninguém é maior que o Goiás,
isso está muito claro entre a
gente”, pontuou Pintado.

Sem tempo para descansar,
o Goiás já volta a campo nesta
sexta-feira (18) para enfren-
tar o Brasil de Pelotas, no está-
dio Bento de Freitas, às 21h30.
A partida é válida pela quinta
rodada da Série B. (Especial
para O Hoje)

Pintado destaca
rápida evolução
da equipe, mas
que time ainda
tem “muito que
melhorar”

Na última terça-feira (15), o
Vila Nova sofreu sua primeira
derrota na Série B do Cam-
peonato Brasileiro. Fora de
casa, o time comandado pelo
técnico Wagner Lopes foi su-
perado pelo Náutico pelo pla-
car de 2 a 0.

Na visão do comandante vi-
lanovense, a baixa produção
ofensiva de seus jogadores de
ataque foi um dos fatores mais
preocupantes durante o con-
fronto no Estádio dos Aflitos.

“É difícil explicar. Nós ti-
vemos uma finalização do Kel-
vin, que, se não pegasse no za-
gueiro, iria até a direção do
gol. Na (finalização) do Willian
Formiga, não acertamos o gol.
Então, é um ponto que nos

preocupa bastante, principal-
mente o fato de se enquadrar
melhor e ter a biomecânica do
chute. Agora, temos de des-
cansar. A Série B é duríssima.
Enfrentamos um adversário
duríssimo, mas precisamos
corrigir esses erros”, relatou
Wagner Lopes.

Na sequência, Wagner Lo-
pes admitiu a má atuação de
seus comandados diante da
equipe pernambucana, prin-
cipalmente no um contra um,
onde os atletas não foram fe-
lizes. Na visão dele, no único
momento em que sua equipe
esboçou reação, ela acabou
sofrendo o segundo gol.

“Nós não truncamos o
jogo. Praticamente, nós não

conseguimos jogar. Não tive-
mos circulação de bola e acei-
tamos perder o duelo indivi-
dual. Infelizmente, no um
contra um, nós não consegui-
mos ganhar o jogo. Quando
começamos a trabalhar a bola
e tínhamos melhorado, to-
mamos o segundo gol. E nos
contra-ataques que tivemos
oportunidade de criar, não
conseguimos fazer”, lamentou
o treinador colorado.

Sem tempo para lamen-
tar, o Tigre volta a campo já
no sábado (19), quando re-
cebe o Coritiba, às 21h, no Es-
tádio Anníbal Batista de To-
ledo, em Aparecida de Goiâ-
nia. (Breno Modesto, espe-
cial para O Hoje)

O treinador lamentou a falta de sucesso dos atletas colorados no um contra um

O Goiás não teve tempo
para descansar a cabeça e
a equipe já viajou rumo ao
Sul, onde enfrenta nesta
sexta-feira (18), o Brasil de
Pelotas pela 5ª rodada da
Série B. A partida acontece
no estádio Bento de Frei-
tas, às 21h30.

O time esmeraldino que
tem mostrando o bom fu-
tebol e a intensidade no
primeiro tempo, cai muito
de produção na etapa final
e isso voltou a ser questio-
nado na coletiva desta
quarta-feira.

“A equipe vem em um
começo de campeonato
muito bom, então esses jo-
gos não teremos dificulda-
des para jogar até porque
vimos desse bom momento.
Temos que trabalhar algu-
mas coisas e ressaltando
que em nenhum momento
o professor Pintado pediu
para recuar e foi o jogo que
se desenhou assim. Nesse
começo que o time está sen-
do montado, está em uma
competição é ganhar jogos
e estamos fazendo isso. Con-
tra o CRB o primeiro tempo

foi muito bom e o segundo
tempo muito bom também.
Tivemos que saber sofrer e
Série B é assim, tem que sa-
ber sofrer”, disse Élvis.

O meio-campista que
teve uma excelente atua-
ção diante do CRB, sendo
o autor da assistência
para o gol de Mezenga
acabou sendo o capitão
do Goiás na partida e fa-
lou sobre o revezamento
de Pintado, uma vez que
David Duarte e Tadeu vi-
nham sendo os capitães
da equipe esmeraldina.

“O professor Pintado fa-
lou comigo ontem antes do
jogo. Fiquei muito feliz, li-
sonjeado por jogar com
uma camisa desse tamanho
e ser capitão em um jogo é
um motivo de muita felici-
dade e o motivo do meu tra-
balho dobrado. Ele não fa-
lou quem vai ser capitão na
sequência e creio que ele
vai revezar e fiquei feliz
por ontem ter sido escolhi-
do com capitão e ter ganho
o jogo”, concluiu o meio-
campista. (Victor Pimen-
ta, especial para O Hoje)

Élvis demonstra felicidade
em capitania esmeraldina:
“Lisonjeado”

GOIÁS

Wagner Lopes admite má atuação
do Tigre contra o Náutico

VILA NOVA

Afonso Cardoso 

Evoluindo a cada jogo

Tiago Caldas/C Náutico C

Treinador voltou a

falar do assunto com

o atacante Alef

Manga e destacou:

“Ninguém é maior

que o Goiás”

JOGOS de hOJe

brasileiro - série a
16h - américa-mg x cuiabá

16h - ceará x bahia

19h - atlético-go x fortaleza

19h - fluminense x santos

19h - sport x grêmio

brasileiro - série b
19h - londrina x botafogo

copa américa
18h - colômbia x venezuela

21h - brasil x peru

eurocopa
10h - ucrâna x macedônia

13h - dinamarca x bélgica

16h - holanda x áustria



Willian Maranhão estreou em 2020 e se firmou como titular

Bruno Corsino/ACG
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O Atlético Goianiense en-
tra em campo logo mais, às
19h (horário de Brasília),
pela quarta rodada da Série
A. O rubro-negro goiano vai
receber o Fortaleza, no es-
tádio Antônio Accioly, e o
duelo de invictos na com-
petição vai ser especial para
um atleta em específicio, o
volante Willian Maranhão,
que completa 50 partidas.

Contratado no ano pas-
sado após passagem pelo
Vasco e América-MG, Wil-
lian Maranhão disputou 28
partidas na temporada pas-
sada e nessa vai ser a de nú-
mero 22. A estreia aconte-
ceu diante do Flamengo, na
segunda rodada, entrando
nos minutos finais. O atleta
aproveitou a saída de Edson
e depois de Pereira para se
firmar como nova dupla ao
lado de Marlon Freitas.
“Fico feliz por estar com-
pletando 50 jogos com a ca-
misa do Atlético Goianiense
e estou super motivado
para buscar grandes objeti-
vos com a equipe”, cele-
brou Willian Maranhão.

Com a equipe goiana,
Willian Maranhão dispu-
tou a competição estadual,
nacional e continental, sen-

do que a última foi nesta
temporada a Copa Sul-
Americana. O volante, re-
lembra seus duelos favori-
tos com a camisa do Atlé-
tico Goianiense desde o
ano passado.

“Acredito que fiz bons
jogos com a camisa do Atlé-
tico Goianiense. Apesar dis-
so, me lembro bem do jogo
contra o Santos na Vila Bel-
miro, onde nunca tínha-
mos vencido, também con-
tra o Libertad no Paraguai
pela dificuldade e os jogos
que eliminamos o Corint-
hians da Copa do Brasil”,
analisou Maranhão.

O Fortaleza, próximo ad-
versário do Atlético Goia-
niense, somou três vitórias
nas três primeiras rodadas
da Série A. A equipe elimi-
nou o rival Ceará na Copa do
Brasil e não perdeu ainda
sob o comando do treinador
argentino Juan Pablo Voj-
voda. “Será uma partida
muito difícil, mas temos que
vencê-la para continuarmos
na parte de cima da tabela.
Com certeza será um grande
de jogo de duas grandes
equipes”, disse o volante ru-
bro-negro. (Felipe André,
especial para O Hoje)

Volante chega a marca de 50 jogos
e relembra partidas marcantes

ATLÉTICO-GO

Felipe André

Dois jogos e duas vitórias,
assim começou o Atlético
Goianiense na Série A. Três
partidas e três triunfos, assim
foi como o Fortaleza deu o
pontapé na primeira divisão.
As duas equipes, que estão
com 100% de aproveitamento,
se enfrentam hoje, às 19h (ho-
rário de Brasília), no estádio
Antônio Accioly, em Goiânia.

“O início desse período
sem jogos foi importante para
dar uma recuperada física
aos jogadores, por conta da
sequência, foi importante
para trabalhar algumas coisas
que não tínhamos tido opor-
tunidade até o momento. Uti-
lizamos o tempo para estudar
o adversário, o trabalho feito
no Fortaleza, conhecimento
dos jogadores e a certeza que
vai ser um jogo muito difícil.
Vamos encontrar um time
muito intenso, organizado,
que tem ferramentas impor-
tantes, principalmente no que
diz respeito à definição, ata-
cante com capacidade de fa-
zer gol, bola parada forte. Va-
mos atuar no nosso limite
para conseguir enfrentar esse
grande adversário”, analisou
Eduardo Barroca.

O Atlético Goianiense não
entrou em campo no último
fim de semana. A partida que
estava agendada para aconte-

cer na última segunda-feira
(14), contra o Cuiabá, foi adia-
da já que a Arena Pantanal está
à disposição da Conmebol para
a realização da Copa América.
O rubro-negro teve pela pri-
meira vez desde a chegada de
Eduardo Barroca, teve tempo
para treinar e não precisou
viajar para entrar em campo.

Barroca ainda não sabe se
vai contar com força máxima
para esse confronto. O zaguei-
ro Éder sentiu um desconfor-
to muscular e segue como dú-
vida para enfrentar o Fortale-
za, caso não tenha condição de
atuar, Oliveira deve formar
dupla de zaga com Nathan.
No ataque, Arthur Gomes deve
permanecer como uma opção
no banco de reservas, já que
ainda não se encontra 100%
para aguentar disputar os 90
minutos de uma partida.

Sem a presença confirma-
da de Arthur Gomes, Natanael
pode permanecer como ata-
cante, deixando assim Igor
Cariús como lateral. Os outros
integrantes do ataque rubro-
negro serão Zé Roberto e Jan-
derson, o segundo volta a fi-
car à disposição após o duelo
contra o Corinthians, assim
como André Luis, mas este úl-
timo deve ficar como uma
opção no banco de reservas.

As duas equipes “trocaram”
as opções de camisa 10 da úl-
tima temporada para essa. João

Paulo defendia as cores do For-
taleza e agora está em bom mo-
mento no Atlético Goianiense,
o caminho inverso aconteceu
com Matheus Vargas, que se fir-
mou como titular na equipe de
Voljvoda, após atuar no rubro-
negro em 2020.

“Sabemos que a Série A é
um jogo complicado atrás do
outro. Vivemos um bom mo-
mento, mas sabemos que temos
que melhorar, evoluir dentro
da competição. Temos agora o
Fortaleza que tem um time
bom, vem colhendo os resulta-
dos. Joguei lá e sei da força de-
les. Vamos trabalhar bem para
buscar o resultado positivo”,
analisou João Paulo.

Fortaleza
A equipe comandada pelo

treinador argentino Juan Pa-
blo Vojvoda vive um grande

momento. Além de eliminar o
rival Ceará na Copa do Brasil,
o Fortaleza venceu as três
partidas que disputou na Série
A, contra Atlético-MG, Inter-
nacional e Sport. O coman-
dante possui algumas dúvidas
para escalar o time titular,

pois Lucas Crispim e Matheus
Jussa não tem participações
confirmadas, o primeiro está
com um desconforto e o se-
gundo está na transição. Jack-
son e Osvaldo estão no DM e
não foram relacionados. (Es-
pecial para O Hoje)

Atlético Goianiense e Fortaleza vence-
ram todos os jogos que disputam na
primeira divisão; duelo hoje acontece
às 19h, em Goiânia

duElo dos invictos na Série A

Após classificação na Copa do Brasil, Atlético-GO entra em campo pela Série A diante do Fortaleza

Bruno Corsino

Data: 17 de junho, 2021; Horário: 19h (de Brasília); Local: Está-
dio Antônio Accioly, em Goiânia-Go; Árbitro: douglas Schweng-
ber da Silva (RS); Assistentes: leirson Peng Martins (RS) e lúcio
Beiersdorf Flor (RS); VAR: Jean Pierre Goncalves lima (RS)

t
TÉCNiCA

Atlético-GO: Fernando Miguel;
dudu, Nathan, Éder (oliveira) e
igor Cariús; Willian Maranhão,
Marlon Freitas e João Paulo; Na-
tanael (Arthur Gomes), Jander-
son e Zé Roberto
Técnico: Eduardo Barroca

Fortaleza: Felipe Alves;
Tinga, Benevenuto e Titi;
Yago Pikachu, Éderson, Fe-
lipe, Matheus Vargas e luiz
Henrique; Wellington Pau-
lista e david
Técnico: Juan Pablo Vojvoda

xAtlético-GO Fortaleza

FICHA
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João Paulo Alexandre

O aumento de mais de 20%
no valor da bandeira vermelha
na conta de energia elétrica já
começa a preocupar consumi-
dores em mais um serviço es-
sencial para as pessoas. O
anúncio foi feito pelo diretor-
geral da Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel), André
Pepitone. A decisão foi tomada
devido à seca que atinge o Bra-
sil e levou os reservatórios a te-
rem baixos níveis de água.

Dessa forma, as usinas ter-
melétricas são acionadas e,
por sair de maneira mais cara
ao governo, a conta já é re-
passada diretamente para o
consumidor. O valor de R$
6,24 para cada 100 quilo-
watts/hora já está em vigor.

Questionar sobre o au-
mento já deixa o empresário
Dércio Antônio Fernandes Bar-
bosa sem palavras. Ele é pro-
prietário de um bar que fica
no Setor Leste Vila Nova e,
para ele, esse aumento acon-
tece devido à falta de investi-
mentos em governos anterio-
res. “O Brasil não fez o inves-
timento anterior, em vários go-
vernos, agora vai correr para
onde? Não vou falar se é viá-
vel ou não ter esse aumento
por agora porque ele infeliz-
mente já está ai. Eu acho que
deveria ter tido um investi-
mento que não estaríamos
chegando nesse ponto.”

O bar de Dércio já tem 15
anos localizado no mesmo lu-
gar e ele afirma que esse é o
momento mais complicado
que enfrenta. Além dos salá-
rios de 15 funcionários, tem a
reposição diária de alimentos
e estoque de bebidas. O au-
mento da luz é algo que, para

ele, vai complicar ainda mais
manter o restaurante aberto.
“Se as coisas já estavam difí-
ceis, agora que vai ficar ainda
mais. Alguém vai conseguir
sobreviver, mas muitos não
darão conta”, destaca.

O empresário conta com
freezers, geladeiras, máquina
de chopp, expositores de cer-
vejas e refrigerantes, televiso-
res e um sistema de climatiza-
ção que é ligado na energia elé-
trica. Ele já paga valores na
conta de luz que variam de 3,5
mil a 4 mil. E pelo porte do co-
mércio, já é incluído na ban-
deira vermelha. Ele afirma que
tem interesse em fazer inves-
timento na energia solar.

“Só não faço no momento,
pois eu pago aluguel aqui.
Não tenho sala própria. Eu
acredito que é um custo be-
nefício. Você paga caro pela
instalação, mas com o tempo
você consegue retirar esse va-
lor. O nosso tempo também
nos ajuda com isso. O Sol pre-
domina boa parte do ano. Eu
acho que quem puder partir
para a energia solar é uma al-
ternativa. O que não dá é tra-

balhar sem energia”, pontua.
A alta na energia é apenas

um dos reflexos causados pela
pandemia da Covid-19 e que
assola empresários, princi-
palmente do ramo alimentí-
cio. E o que mais agrava a si-
tuação é que muitos não con-
seguem repassar esses au-
mentos nos produtos que ven-
dem. “Para se ter uma ideia,
antes eu comprava a costela
ponta de agulha por R$ 8 e
conseguia vender o meu pra-
to feito a R$ 10. Hoje, eu pago
R$ 18 pelo quilo da mesma
carne só consigo passar o meu
PF por 15. Ou seja, eu diminuí
a minha margem e estou fa-
lando de uma cadeia de ne-
gócios que também utilizam
muita energia e que eu senti-
rei o impacto disso”, destaca.

Como funciona esse
aumento

O economista Aurélio Tron-
coso explica que as termelétri-
cas são mais caras devido à alta
do preço do diesel, que é o
que movimenta a energia nes-
ses lugares. Porém, o que mais
impacta o consumidor, con-

forme ele explica, é o valor
cobrado ao consumidor para
repor os 7% que as distribui-
doras aumentaram para as
concessionárias de energia. “A
geradora está cobrando das
operadoras um aumento de
7% e as distribuidoras estão co-
brando 20% do consumidor. É
uma diferença gritante de 13%
na cobrança que foi autorizado
pela Aneel”, pontua.

Aurélio explica que o sis-
tema energético brasileiro está
interligado, mas que a seca
está se tornando cada vez mais
presentes em todas as regiões
do país. “A gente conta com
usinas hidrelétricas em todos
os estados brasileiros. Com
isso, acontecia de haver re-
servatórios no Norte e Nor-
deste cheios que transmitiam
energia para o Centro-Oeste,
Sul e Sudeste na época de seca
e vice-versa. Mas essa reali-
dade mudou”, destaca.

Uma possível saída para
essa questão, segundo ele, é a
privatização da Eletrobras. Au-
rélio pontua que o monopólio
de transmissão de energia tra-
va a briga de preços atrás de li-

vre mercado. “Dessa forma vai
cair o preço da energia do país.
Vai chegar em um ponto que
vai ter concorrência muito for-
te do mercado, pois há muitas
empresas na produção. A par-
tir do momento que o governo
vender essas linhas de trans-
missão e usinas, como a de
Itaipu e Ilha Solteira, o custo de
energia vai baratear pela con-
corrência de mercado.

Aurélio explica que esse
mesmo problema se esbarra
na usina eólica - feita pelo
vento. No Brasil já há alguns
pátios com os geradores ins-
talados, mas não há linhas de
transmissão que leve a energia
que é ali gerada para algum lu-
gar. “É como se fosse um teste.
Eu tive um aluno que trabalha
com essas questões no Piauí e
ele tinha acesso a quantidade
de energia que era gerada a
todo momento ali. Mas não ti-
nha transmissão. A energia
era desperdiçada. O que é tris-
te e uma possível saída para
essa crise energética pois o
clima brasileiro é favorável
para esse tipo de geração de
energia”, explica.

No caso do Dércio, Aurélio
destaca que ele deve levar em
consideração muitos fatores
para tentar reduzir a energia,
mesmo sendo difícil se tra-
tando de um comércio. “Veri-
ficar se as lâmpadas utilizadas
são de led. Trocar alguns apa-
relhos elétricos para outros
que possam funcionar de ou-
tra forma. Evitar abertura de
freezers e afins sem necessi-
dade, buscar alternativas
como promover uma noite de
jantar à luz de velas. Tudo
isso contribui com que haja re-
dução de energia”, finaliza.
(Especial para O Hoje)

A Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel) deci-
diu prorrogar por mais três
meses a proibição de corte de
energia por inadimplência
para os consumidores de bai-
xa renda. A informação foi
repassada pelo diretor-geral
da Aneel, André Pepitone, du-
rante audiência na Comissão
de Minas e Energia da Câma-

ra dos Deputados para tratar
da crise hídrica do país.

A Aneel havia decidido
suspender o corte de energia
por inadimplência para esta
faixa de consumidores até o
próximo dia 30 de junho. Com
a prorrogação aprovada na
última terça-feira (12), a não
realização de cortes é viável
até o fim de setembro. A me-

dida, entretanto, não isenta os
consumidores do pagamento
do serviço, mas, sim, com o
objetivo de garantir a conti-
nuidade do fornecimento
para que os que não têm con-
dições de pagar energia de-
vido à pandemia do novo co-
ronavírus.

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 portador
de doença que precise de apa-
relho elétrico para o trata-
mento, com renda de até três
salários mínimos, assim como

famílias com integrante que
receba o Benefício de Presta-
ção 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 distribui-
ção”, disse Pepitone. (ABr)

Agência anunciou 20% a mais no valor da bandeira vermelha na conta de energia

Aneel prorroga proibição de corte de luz

Com uma conta de luz de R$ 4 mil por mês, o empresário Dércio Antônio acredita que o novo aumento ocorre devido à falta de investimentos

Foi prorrogado proibição de corte para consumidores de baixa renda

Aumento na conta de luz pega
consumidores de surpresa  

Jota Eurípedes
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Maiara Dal Bosco

A força-tarefa que reúne mais de 200 policiais de
Goiás e do Distrito Federal (DF) na busca por Lázaro
Barbosa Sousa, 32 anos, já dura nove dias. Ele é sus-
peito de matar quatro pessoas de uma mesma família
em Ceilândia, no DF, na quarta-feira da semana pas-
sada (09). Desde então, policiais tentam localizá-lo na
região do Entorno do DF, e, enquanto não é localiza-
do, o homem segue cometendo crimes na região, ren-
dendo famílias, fazendo reféns e atirando contra os
agentes de segurança pública.

Para o especialista em Segurança Pública e profes-
sor do Centro Universitário de Brasília (CEUB), Julio
Hott, a demora para localizar Lázaro coloca em “che-
que” a competência policial. “Trata-se de um criminoso,
foragido, identificado, que se encontra em uma área
pequena, conhecida, que busca abrigo e alimentos nas
propriedades, portanto não poderia ser tão demorada
essa prisão”, afirma.

O especialista destaca ainda de que forma a ação po-
deria ser mais efetiva. “Complementar as buscas ter-
restres e aéreas com esperas veladas nas propriedade
rurais e cidades circunvizinhas, às vezes a melhor for-
ma de  capturar é colocando armadilhas. Ele precisa de
alimentos, abrigo e já buscou isso várias vezes. Além do
que seria uma proteção para os moradores”, destaca Ju-
lio. Para o professor, a demora para localizar o foragi-
do se deve ainda à falta de planejamento, integração en-
tre as polícias e precipitação.

Na manhã de ontem (16), a base de comando das For-
ças de Segurança mudou para Girassol, povoado de Co-
calzinho de Goiás, local onde reside o pai do foragido e
que tem visto seus moradores aterrorizados com o fo-
ragido à solta. De acordo com o Secretário de Estado da
Segurança Pública de Goiás, Rodney Miranda, as equi-
pes só deixarão a região após a captura de Lázaro. A ope-
ração de busca segue com apoio da Polícia Rodoviária
Federal e Polícia Federal.

“Temos equipes 24 horas por dia fazendo os cercos
e dando proteção para os moradores”, disse. “Estamos
nos reorganizando. Temos uma área um pouco menor
para trabalhar. Não estamos descartando nenhuma in-
formação que tem chegado. Tudo indica que ele ficou na
mesma região. Parece que agora cedo [ontem] ele andou
se movimentando, mas estamos no encalço dele”, com-
pletou o titular da Miranda.

Acompanhando a força-tarefa, o governador de Goiás,
afirmou, sobre o caso: “É um facínora, um assassino pe-
rigosíssimo, que tem requintes de crueldade. O ser humano
para ele não tem significado algum”, disse Ronaldo Caia-
do sobre o foragido. Para o Governador do DF, Ibaneis Ro-
cha, a caçada ao foragido impressiona. “São quase 300 ho-
mens que estão atrás desse marginal e não conseguem lo-
calizá-lo. Espero que isso aconteça o mais rápido possível,
para que possamos tranquilizar as famílias daquela região
e que vem fazendo a polícia do Distrito Federal e do Goiás
quase como de bobas”, afirmou.

Crimes
Suspeito de matar uma família inteira, em Ceilândia

Norte, no último dia 09, de invadir e fazer reféns nas re-
dondezas, Lázaro espalhou terror por outras partes do
país. Em 2007, ele foi preso em Barra do Mendes (BA),
onde nasceu, após cometer um duplo homicídio. Dez dias
depois, o acusado fugiu e só foi preso após se apresen-
tar na delegacia do município. Desde que fugiu da cadeia,
ele voltou ao status de procurado.

Edenaldo Barbosa Magalhães, 57 anos, pai de Lázaro
Barbosa, disse em entrevista a um jornal de Brasília que
o filho é um monstro. “O que mais me dói é o desespero
que aquela família sentiu e o que ele fez com aquela po-
bre mulher. Isso não é gente. Isso é um monstro da pior
espécie”, afirmou, ressaltando que deseja vê-lo preso. “Não
quero ele solto jamais. Porque estou com medo dele fa-
zer mal a mim e a minha família. Olha só o que ele está
fazendo com todo mundo", afirmou. “[Ele] só me visitou
e foi embora. Foi quando ele teve uma fuga aí. E eu com
o coração na mão, doente. Só não morri ainda porque acho
que Deus não quis. O demônio se apoderou dele”, com-
pletou. (Especial para O Hoje)

Polícias procuram há 9 dias por Lázaro Barbosa

O Instituto Butantan abriu
o pré-cadastro de voluntários
interessados em participar
de estudos clínicos com a Bu-
tanVac, a vacina contra a co-
vid-19 que está sendo desen-
volvida pelo Butantan e um
consórcio internacional. Os
interessados em participar
de testes com essa vacina po-
dem se inscrever por meio do
site do Instituto.

Para uma vacina ser apli-
cada na população, ela passa
por uma fase de estudos em
laboratório, uma fase pré-clí-
nica de testes em animais e
três etapas clínicas de testes
em voluntários humanos, que
avaliam a produção de anti-
corpos, a segurança e a eficá-
cia do imunizante. Os testes
em humanos com a ButanVac
foram divididos em três fases:
fase A, fase B e fase C.

A Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa)
autorizou, neste momento,
apenas a realização da fase
A, a primeira etapa dos testes
em humanos, da qual vão
participar 418 voluntários.
Os testes serão realizados
pelo Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina de
Ribeirão Preto.

Poderão se cadastrar pes-
soas com idades acima de 18
anos. Nesses testes poderão
fazer parte, inclusive, adultos
já vacinados ou que já tive-
ram covid-19.

O processo de recruta-
mento dos interessados terá
início assim que houver a au-
torização dos ensaios clínicos
por parte do Conselho Nacio-
nal de Ética em Pesquisa (Co-
nep), o que, segundo o Butan-
tan, deve ocorrer em breve.

O estudo clínico inicial vai
avaliar se a vacina é segura e
qual a quantidade de doses
suficiente para a vacinação.
Segundo Dimas Covas, diretor
do Instituto Butantan, essa
primeira fase de testes con-
tará com grupos de controle,
ou seja, parte dos voluntá-
rios poderá tomar placebo,
uma substância que não é a
vacina. Mas isso só vai ocor-
rer nessa primeira etapa: nas
demais fases, o estudo com a
ButanVac será de comparação
com as demais vacinas.

As fases 2 e 3 do estudo vão
envolver 5 mil voluntários. Es-
sas duas etapas, que ainda es-
tão aguardando autorização
da Anvisa, vão avaliar a imu-
nogenicidade da vacina, ou
seja, a resposta imunológica
que os participantes do estudo
vão desenvolver. (ABr)

Instituto Butantan abre 
cadastro para testes com vacina

Caçada coloca
em cheque
competência
policial, diz
especialista

tRÁPIDAS

Implantação de embrião em viúva
depende de autorização do falecido

Por mais irreverente que possa parecer
ser, à primeira vista, a Quarta Turma do Su-
perior Tribunal de Justiça (STJ), por maioria,
restabeleceu sentença que proibiu a im-
plantação de embriões criopreservados em
uma viúva, por entender que tal procedi-
mento, para ser realizado após a morte do
cônjuge, depende de consentimento ex-
presso e inequívoco. Na origem do caso, os
filhos do primeiro casamento pediram ju-
dicialmente que fosse impedida a utilização
do material genético do pai – morto em 2017
– pela madrasta viúva, sustentando não
existir documento que comprovasse auto-
rização dada em vida. O falecido e a viúva
eram casados desde 2013 sob o regime legal
de separação absoluta de bens, já que ele ti-
nha 72 anos na época da celebração do ma-
trimônio. Em testamento particular, o fale-
cido teria deixado a parte disponível da he-
rança para os filhos do primeiro casamen-

to e, para a esposa, o valor de R$ 10 milhões,
além do dinheiro necessário para a compra
de um apartamento. A viúva alegou que ha-
veria autorização do marido para a crio-
preservação e posterior implantação dos em-
briões, e que não existiria exigência legal
quanto à forma de manifestação desse con-
sentimento.O ministro Luis Felipe Salomão
– cujo voto prevaleceu na Quarta Turma –
destacou que o ordenamento jurídico bra-
sileiro possui regulamentação insuficiente
para a resolução de conflitos sobre repro-
dução assistida. O Código Civil de 2002, por
exemplo, é omisso quanto à possibilidade de
utilização do material genético de pessoa fa-
lecida. De acordo com o magistrado, a Reso-
lução 2.168/2017 do Conselho Federal de Me-
dicina (CFM) preceitua ser possível a repro-
dução assistida póstuma, desde que haja au-
torização prévia específica do falecido para o
uso do material biológico criopreservado.

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

Jurídica

A Terceira Turma do TST
determinou à Justiça do
Trabalho da 4ª Região que
dê prosseguimento a uma
ação civil pública movida
contra empresas de treina-
mento que emitiram certi-
ficados irregulares para tra-
balhadores que atuam em
espaços confinados. Para o
relator, ministro Maurício

Delgado, a conduta ilícita
das empresas que promo-
vem o treinamento obriga-
tório com vistas a burlar as
disposições expressas na
NR-33 é passível de ser
questionada, equacionada e
julgada pela Justiça do Tra-
balho, independentemen-
te da presença dos empre-
gadores na ação.

Burlando regras trabalhistas

Abuso sexual contra subordinado

O Superior Tribunal Mi-
litar (STM) manteve a con-
denação imposta no julga-
mento da primeira instância,
de 3 meses de detenção, a
um ex-cabo do Exército acu-
sado de ter atacado sexual-
mente um soldado. Segundo
a denúncia, o denunciado
tentou constranger a víti-

ma, mediante violência, a
permitir que com ele se pra-
ticasse ato libidinoso diver-
so da conjunção carnal. Ain-
da segundo o MPM, o solda-
do reagiu imediatamente à
tentativa, momento em que
o denunciado o derrubou
no colchão em que ele dor-
miria e começou a asfixiá-lo.

2 Assembleia Legislativa de
Goiás – A CCJ derruba, inte-
gralmente, o veto do governa-
dor Ronaldo Caiado ao projeto
que cria desembarque espe-
cial para mulheres no trans-
porte coletivo intermunicipal
de ônibus em Goiás.
2 Terceira Turma do STJ - A
entidade responde de forma
objetiva e solidária pelos atos
ilícitos praticados pelo profis-
sional indicado para prestar as-
sistência jurídica aos sindica-
lizados.

A Sexta Turma do TRF1
manteve a sentença que in-
deferiu a posse de uma can-
didata com transplante de
rim, em uma vaga destinada
a pessoa Portadora de Ne-
cessidades Especiais (PNE).
Ela faz um concurso público
da Caixa Econômica Federal,
para formação de cadastro
de reserva para o cargo de
Técnico Bancário Novo —
Carreira Administrativa.

Para TRF1,
transplante de
órgãos não se
enquadra em PNE

Ministro Gilmar Mendes faz duras
críticas à realidade das prisões

O ministro Gilmar Men-
des encerrou a audiência
pública convocada para de-
bater o monitoramento do
sistema prisional brasileiro.
Durante dois dias represen-
tantes de órgãos públicos,
magistrados, Defensoria Pú-
blica, organizações sociais e
sociedade civil falaram sobre
fiscalização do sistema pe-
nitenciário e problemas
como a superlotação carce-
rária. Segundo o ministro,
"esses dois dias ficarão con-

sagrados nos anais desta Se-
gunda Turma como dias de
redenção de grupos margi-
nalizados que foram e sem-
pre deverão ser tratados
como os protagonistas do
Sistema de Justiça brasileiro".
Para o ministro, "a melhoria
das condições dos presídios,
além de constituir um dever
em termos humanitários e
de proteção de direitos, pode
promover a melhoria do ní-
vel de segurança pública
como um todo".



Duas advogadas foram
presas em uma operação da
Polícia Civil de Goiás que co-
locou na cadeia, nesta quarta-
feira (16), 33 suspeitos de in-
tegrar uma quadrilha que
atua no tráfico internacional
de cocaína. Além das prisões,
a polícia conseguiu, junto à
Justiça, o bloqueio de quase
R$ 50 milhões em bens dos in-
vestigados.

Iniciadas em 2019, as in-
vestigações, conduzidas pela
Delegacia Estadual de Re-
pressão às Ações Criminosas
Organizadas (Draco), apon-
taram que um grupo crimi-
noso, que tinha entre seus
membros pelo menos cinco
advogados, faturou mais de
R$ 150 milhões, entre 2017, e
2020, com o tráfico de drogas
vindas da Bolívia, bem como
com a venda e aluguel de ar-
mas para criminosos.

As advogadas presas, se-
gundo o delegado Klayter Ca-
milo, titular da Draco, tinham
ligação direta com líderes de
facções criminosas que atuam
em Goiás. “São profissionais

que aproveitavam do acesso
que tem aos detentos para le-
var e trazer mensagens e
orientações sobre o tráfico de
drogas, a venda de armas, a
execução de rivais e até mes-
mo para batizar e cadastrar
novos membros”, destacou.

Os agentes cumpriram,
além das 33 prisões, 39 man-

dados de busca e apreensão
em Goiânia, Trindade, e Se-
nador Canedo. Três destes
mandatos de busca, ainda
de acordo com Kalyter Ca-
milo, foram cumpridos na
casa de outras três advoga-
das, que não tiveram as pri-
sões solicitadas.

Por meio de nota, a Ordem

dos Advogados do Brasil seção
Goiás (OAB-GO) criticou a ação
e manifestou ‘indignação com
a conduta panfletária da Polí-
cia Civil do Estado de Goiás na
divulgação da Operação Pa-
trocínio Infiel. A começar pelo
nome, agressivo e desrespei-
toso de toda a advocacia goia-
na e brasileira, pois que não se

dedica a separar o joio do tri-
go. Trata-se de uma conduta
completamente incompatível
com a seriedade devida a uma
operação policial’.

A OAB complementa ainda
que ‘é certo que há maus ad-
vogados, assim como existem
os maus policiais. São, porém,
a exceção, não a regra, e a glo-
riosa Polícia Civil do Estado de
Goiás lamentavelmente não
se esforçou para fazer essa
indispensável distinção’.

A entidade informa ainda
que acompanha com muita
atenção o desenrolar da ope-
ração desde sua deflagração
por meio de sua Comissão de
Direitos e Prerrogativas, e
aguarda o desfecho das in-
vestigações para adotar as
providências cabíveis e ne-
cessárias que o caso requer.

O nome da operação, Pa-
trocínio Infiel, é uma refe-
rência ao crime de patrocínio
infiel, previsto no Código Pe-
nal, relacionado à conduta
do advogado que, no exercí-
cio de seu ofício, trai o seu de-
ver profissional.

Advogadas são suspeitas de integrar quadrilha
INTERNACIONAL

Entre os presos estão dias advogadas goianas acusadas de integrarem grupo 
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Daniell Alves

Cerca de 80% dos municí-
pios do interior já estão sem do-
ses de vacinas contra a Covid-
19 há alguns dias. A informação
é da presidente do Conselho dos
Secretários Municipais de Saú-
de, Verônica Savatin. Por isso,
grande parte deles teve que
interromper a vacinação, a
exemplo de Goianésia e Caldas
Novas. Goiânia também pode
interromper o cronograma por
falta de doses. A Capital recebeu
até o momento 743.387 e apli-
cou 709.885 doses. 

Verônica aponta para a ne-
cessidade do Estado de fazer
uma redistribuição de doses
nas cidades para que Goiás
atinja o mesmo percentual de
vacinação em todos os muni-
cípios.  Isto porque algumas ci-
dades já vacinaram 50% da
população e outras não chega-
ram a 20%. “Os municípios se
organizaram para realizar a
campanha com o maior nú-
mero de pessoas vacinadas em
um dia. Podemos equiparar a
distribuição de vacinas”, diz. 

A presidente explica que a
distribuição das doses é rea-
lizada proporcionalmente aos
dados do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística
(IBGE). Entretanto, como os
dados estão desatualizados, os
números podem não bater.
“Não é possível fazer um di-
mensionamento com núme-
ros de 10 anos atrás. Nós te-
mos municípios que tiveram
um acréscimo populacional
significativo”, ressalta. 

Com relação à estimativa
apontada pelo governador
Ronaldo Caiado de vacinar
toda a população goiana aci-
ma de 18 anos até setembro,
ela diz que é possível. “Se nós

tivermos regularidade de do-
ses semanalmente acredito
que conseguiremos chegar
nesse quantitativo no final
de setembro”, avalia. 

A reportagem entrou em
contato com a Secretaria Mu-
nicipal (SMS) de Goiânia para
um posicionamento sobre uma
possível falta de doses. Em
nota, a Secretaria esclarece
que para que a estratégia do fi-
nal de semana seja criada, é ne-
cessário aguardar a quantida-
de de doses que serão aplicadas
hoje, bem como o recebimen-
to de novas vacinas por parte
do Ministério da Saúde. “Só
assim será possível verificar a
possibilidade de continuar o
processo de vacinação neste fi-
nal de semana”, diz. 

Gestão das doses
A gestão das doses na Ca-

pital obedece a orientação do
Ministério da Saúde (MS) de
reservar 30% das doses rece-
bidas para os grupos prioritá-
rios, enquanto os outros 70%
são dirigidos para o público ge-
ral, por idade, em ordem de-

crescente, de acordo com o
recebimento de doses. Refor-
çando a importância de com-
pletar o esquema vacinal para
ampliar a resposta do sistema
imunológico, a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde (SMS) orien-
ta aqueles que estão com atra-
so na segunda dose da vacina
Coronavac a ir até a UPA Jar-
dim América. Até ontem (16),
a SMS ainda estava imuni-
zando pessoas sem comorbi-
dades a partir de 52 anos. 

Goiânia já ultrapassou a
marca de 700 mil doses apli-
cadas contra a doença. Do to-
tal, foram mais de 490 mil de
primeira dose e cerca de 215
mil de segunda dose.

Sputnik
O governador Ronaldo

Caiado celebrou a autoriza-
ção, da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa),
dada ao Governo do Estado
para importação excepcional
de 142 mil vacinas Sputnik V,
produzidas pela Rússia. Goiás
tornou-se um dos estados do
Centro-Oeste a avançar na ne-

gociação de imunizante al-
ternativo para a população. 

Mas mesmo com o aval da
Anvisa, ainda não há previsão
para chegada da vacina Sputnik
V a Goiás. “É uma vitória que di-
vido com toda minha equipe da
Secretaria da Saúde, após arti-
culações que vinham de longa
data”, disse, durante coletiva de
imprensa, após vistoria da re-
forma e ampliação da Praça
de Esportes do Setor Pedro Lu-
dovico, em Goiânia.

Os imunizantes vão ser uti-
lizados em 71 mil goianos com
a primeira dose e o reforço, o
que equivale a 1% da popula-
ção. “Esse é o limite permitido
pela Agência para estados que
pediram autorização. O im-
portante é vacinar a nossa gen-
te”, disse Caiado. “A Anvisa im-
põe regras que, enquanto não
forem atendidas, não se pode
falar em datas de recebimento
das vacinas”, afirmou. Ele tam-
bém disse que outras negocia-
ções estão em andamento, mas
só adiantará detalhes quando
estiver munido de acertos con-
cretos. (Especial para O Hoje) 

Goiânia também
deve interromper a
vacinação a qual-
quer momento por
falta de doses 

Vacina acaba em 80% 
dos municípios goianos

Goiânia também

deve interromper o

cronograma de

vacinação hoje por

falta de doses
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A China planeia enviar
nesta quinta-feira (17) os
três primeiros membros de
uma tripulação para a nova
estação espacial construí-
da pelo país, informou on-
tem (16) a agência espacial
chinesa. Dois dos astronau-
tas participaram de mis-
sões anteriores, enquanto o
terceiro vai para o espaço
pela primeira vez, disse aos
jornalistas o diretor assis-
tente da Agência Espacial
Tripulada da China, Ji Qi-
ming, no Centro de Lança-
mento de Satélites de Jiu-
quan, no noroeste do país.

A seção principal da es-
tação Tianhe, ou Harmo-
nia Celestial, foi lançada em
órbita em 29 de abril.

Os três homens que vão
partir para a estação espa-
cial planejam permanecer
por um período de três me-
ses, para realizarem cami-
nhadas no espaço, traba-
lho de manutenção e expe-
riências científicas.

Os astronautas vão via-
jar na nave Shenzhou-12,
lançada pelo foguete Longa
Marcha-2F Y12.

Trata-se da terceira de
11 missões previstas até
o final do próximo ano
pela China, para cons-
truir e manter a estação
espacial e enviar tripu-
lantes e suprimentos.
Mais dois módulos da es-
tação devem ser lança-
dos no próximo ano.

Trata-se da primeira mis-
são chinesa tripulada em
cinco anos. A China enviou
11 astronautas para o espa-

ço desde que se tornou o ter-
ceiro país a fazê-lo, em 2003.
Todos eles eram pilotos do
Exército de Libertação Po-
pular, o braço militar do
Partido Comunista Chinês.

Embora a primeira tri-
pulação do Tianhe seja toda
masculina, as mulheres vão
integrar futuras tripulações,
disseram as autoridades.

O Tianhe baseia-se na
experiência adquirida pela
China ao operar duas esta-
ções espaciais experimen-
tais no início do seu pro-
grama espacial.

Astronautas chineses
passaram 33 dias na se-
gunda das estações ante-
riores, fizeram uma cami-
nhada no espaço e deram
aulas de ciência que foram
transmitidas para estudan-
tes de todo o país.

A China pousou uma
sonda, a Tianwen-1, em
Marte no mês passado,
que transportava um ro-
ver - veículo de exploração
espacial.

Nos últimos anos, a
China também trouxe
amostras lunares, as pri-
meiras do programa es-
pacial de qualquer país
desde os anos 70, e pousou
uma sonda e um rover no
lado oculto da lua.

Pequim não participa da
Estação Espacial Interna-
cional, em grande parte de-
vido às preocupações dos
Estados Unidos com a falta
de transparência do pro-
grama chinês e às suas re-
lações com as Forças Ar-
madas. (ABr)

China envia esta semana
primeiros astronautas
para sua nova estação

Um avião israelense atin-
giu localizações do Hamas,
em Gaza, nesta quarta-feira
(16), após balões incendiários
serem lançados do enclave
palestino. Foi o primeiro ata-
que desde que um frágil ces-
sar-fogo encerrou 11 dias de
conflitos no último mês.

A violência é um teste para
o governo do novo primeiro-
ministro israelense, Naftali
Bennett, cuja coalizão chegou
ao poder no domingo (13) com
a promessa de focar em ques-
tões socioeconômicas e evitar
escolhas sensíveis de políti-
cas em relação aos palestinos.

Uma trégua mediada pelo
Egito, que interrompeu os con-
flitos entre Israel e militantes
de Gaza, não parece imedia-
tamente ameaçada pela ex-
plosão. Os ataques aéreos de
Israel durante a noite deram
lugar à calmaria de manhã.
Não houve relatos de mortes
em qualquer um dos lados.

A violência ocorre depois
de uma marcha de naciona-
listas judeus em Jerusalém
Oriental nessa terça-feira,
que havia atraído ameaças
de ação por parte do Hamas,
o grupo militante no coman-
do de Gaza.

O Exército israelense disse

que sua aeronave atacou com-
plexos armados do Hamas na
cidade de Gaza, na cidade de
Khan Younis, ao sul, e estava
pronto para qualquer cenário,
incluindo novos conflitos, dian-
te dos contínuos atos terroris-
tas que procedem de Gaza.

Segundo o Exército, os ata-
ques foram resposta ao lança-
mento de balões carregados
com materiais incendiários,
que, segundo o Corpo de Bom-
beiros, causou 20 incêndios

em comunidades próximas à
fronteira com Gaza.

Um porta-voz do Hamas,
confirmando os ataques de Is-
rael, disse que os palestinos
continuariam a buscar sua "re-
sistência corajosa e a defesa
dos seus direitos e locais sa-
grados" em Jerusalém.

Analistas sugerem que o
Hamas se absteve de atirar fo-
guetes no momento da mar-
cha e depois dos ataques de Is-
rael, para evitar escaladas de

violência em Gaza, que foi
devastada pelos bombardeios
aéreos de maio. "(O cessar-
fogo) é muito frágil. A calma-
ria do momento pode dar aos
egípcios a chance de tentar
consolidá-la", disse Talal Okal,
um analista em Gaza.

De acordo com a Rádio do
Exército de Israel, o país havia
informado mediadores egíp-
cios que o envolvimento di-
reto do Hamas no lançamen-
to dos balões colocaria em

risco negociações de uma tré-
gua de longo prazo. Autori-
dades israelenses não confir-
maram a informação.

Horas antes dos ataques
noturnos, milhares de israe-
lenses com bandeiras se reu-
niram em torno do Portão de
Damasco, na Cidade Velha
de Jerusalém, antes de se di-
rigirem ao sagrado Muro Oci-
dental do Judaísmo, atraindo
raiva e condenação de pa-
lestinos. (ABr)

Foi o 1º ataque
desde que um
cessar-fogo en-
cerrou 11 dias 
de conflito

Israel desafia trégua e ataca
localizações do Hamas em Gaza

A violência ocorre depois de uma marcha de nacionalistas judeus em Jerusalém Oriental

Um ataque terrorista, nas
últimas horas, contra uma bri-
gada militar em Cúcuta, na Co-
lômbia, deixou  36 feridos, in-
cluindo dois civis, disse o mi-
nistro da Defesa, acrescentan-
do que a primeira hipótese é
que foi cometido pelo Exército
de Libertação Nacional (ELN).

Diego Molano foi para Cú-
cuta, capital do departamento
de Norte de Santander, que
faz fronteira com a Venezuela,
onde afirmou que, na sequên-
cia do ataque com uma viatu-
ra carregada de explosivos, no
quartel-general da Trigésima
Brigada do Exército, 36 pessoas
ficaram feridas, das quais três
em estado grave.

Segundo o ministro, a pri-
meira hipótese indica a res-
ponsabilidade dos guerrilhei-
ros do ELN numa ação que
chamou de "ato insano e vil",
embora também seja investi-

gado o envolvimento de "dis-
sidentes das Forças Armadas
Revolucionárias da Colômbia
(Farc) e dos Grupos Armados
Organizados) 33 (GAO)".

No departamento de Norte
de Santander, há forte presen-
ça do ELN, dissidentes da guer-
rilha desmobilizada das Farc e
outros grupos criminosos que
lutam pelo controle das cultu-
ras de coca e das rotas do trá-
fico de droga.

Molano afirmou que uma
viatura branca, carregada de
explosivos, entrou nas instala-
ções militares com dois ho-
mens passando por funcioná-
rios públicos. Duas explosões
ocorreram pouco depois. "Re-
jeitamos e repudiamos esse ato
terrorista e vil que procurou
atacar os soldados da Colôm-
bia", disse Molano, acrescen-
tando que os autores "são ca-
nalhas que procuram afetar a

integridade dos soldados".
Dada a gravidade da situa-

ção, o presidente colombiano,
Iván Duque, decidiu também
deslocar-se a Cúcuta para se en-
contrar "com a liderança das
forças de segurança, as autori-
dades da cidade e do departa-
mento a fim de supervisionar
diretamente a situação".

Em algumas imagens apa-
rentemente registradas den-
tro da brigada que foi atacada,
um soldado pode ser visto com
um uniforme norte-americano
e um pouco de sangue no ros-
to, mas o ministro recusou-se a
confirmar aos jornalistas a pre-
sença de militares dos Esta-
dos Unidos (EUA).

A Embaixada dos EUA na
Colômbia expressou solidarie-
dade ao Exército colombiano,
mas também não fez qualquer
referência a uma possível pre-
sença militar estrangeira.(ABr)

Ataque terrorista contra
militares deixa 36 feridos

COLÔMBIA

Exército de Libertação Nacional é primeiro suspeito da autoria



Elysia Cardoso

O projeto de música ele-
trônica ATR anuncia um EP
com versões remix do álbum
Mundi (2020), lançado em
agosto do ano passado. Assim
como o disco, o EP também
tem patrocínio do Edital Na-
tura Musical e vem com gran-
des participações: DJ Nyack,
Chico Corrêa, Malka, STRR,
Érica e BADSISTA, com quem
a banda lança hoje o single Co-
razón pelo selo Let’s Gig e dis-
tribuição da Altafonte.

Originalmente, Corazón é
uma parceria com a argentina
Michu, letrista e vocalista da
canção. A faixa também conta
com a participação do músico
Maurício Candussi do Duo Fin-
lândia, que toca acordeom.

Para o remix, BADSISTA
trouxe toda a sua bagagem
com fortes influências do
GQOM, gênero de EDM origi-
nário da África do Sul conhe-
cido pelas batidas que pos-
suem um som minimalista e
repetitivo, com graves pesa-
dos. Além disso, elementos da
eletrônica, house e vogue mu-
sic, principalmente, embalam
o som que traz nas referências
MikeQ, LSDXOXO e Uniiqu3 .

A capa do single é assinada
por João Pedro Pellegrino que
comenta a ideia por trás da
arte: "A construção da peça
surge a partir de uma reflexão
sobre como o coração, como fi-
gura ativa e centralizada é ca-
paz de emanar toda sua ener-
gia e calor através de ondas
pelo espaço à sua volta".

Mundi Remix
O EP, que será lançado dia

7 de julho, não estava pro-
gramado à princípio, mas foi
a alternativa que a banda en-
controu para encerrar a par-
ceria com a Natura Musical,
já que os shows de lança-
mento de ‘Mundi’ que esta-
vam previstos não foi possí-
vel serem realizados. "Nossa
ideia foi adaptar uma das
contrapartidas do edital, os

shows de lançamento do dis-
co. Como não poderíamos fa-
zer esses shows ao vivo por
conta da pandemia, preferi-
mos criar um disco de remi-
xes convidando produtores
que admiramos para traba-
lharem nas tracks do álbum
lançado em 2020", comenta o
baixista Juliano Parreira.

A banda também é for-
mada por Gustavo Koshiku-
mo na guitarra e Eduardo
Porto na bateria, que comen-
ta a escolha dos DJs e produ-
tores selecionados para cria-
rem suas versões das seis fai-
xas do EP: "Já acompanháva-
mos e admirávamos o traba-
lho deles. E na hora de sele-
cionar as faixas, escolhemos
as que acreditávamos que ti-
nham mais a cara de cada
um". E Juliano completa:
"Com o Chico Correa, Érica e
a Malka já nos encontramos
em inúmeros festivais e feiras
de música, o Strr conhece-
mos nas nossas circulações
por Belém, a BADSISTA e o
Nyack também foram encon-
tros na estrada e pesquisando
pelos trabalhos deles".

O projeto ‘Mundi’, que en-
globa o álbum e o EP de remi-
xes, foi selecionado pelo pro-
grama Natura Musical, através
do Edital, ao lado de nomes
como Linn da Quebrada, Bia
Ferreira, Juçara Marçal, Ku-
numi MC, Rico Dalasam. Ao
longo de 16 anos, Natura Mu-
sical já ofereceu recursos para
mais de 140 projetos no âm-
bito nacional, como Lia de Ita-
maracá, Mariana Aydar, Jards
Macalé e Elza Soares.

"Nós acreditamos no im-
pacto transformador que a
música pode ter no mundo. E
os artistas, bandas e projetos
de fomento à cena selecio-
nados pelo edital Natura Mu-
sical têm essa potência de
mobilizar o público na cons-
trução de um mundo com
mais diversidade, equidade e
igualdade social", afirma Fer-
nanda Paiva, Head of Global
Cultural Branding.

ATR anuncia EP com versões remix
de ‘Mundi’ e lança single em parceria
com a produtora BADSISTA Minimalista 

e enérgico

ATR atualmente é um projeto de música eletrônica com banda. Com gran-
de histórico de música instrumental e experimental, teve início em 2008 em
São Carlos, interior de São Paulo, e explorou formações e sonoridades diversas
em seus 13 anos de carreira.

Foram 4 discos e 4 EPs lançados e mais de 400 shows realizados no Bra-
sil e também América Latina e Europa com participação em feiras e fes-
tivais importantes como Primavera Pro (Espanha), Circulart (Colômbia),
SIM SP, Sesc Instrumental, Virada Cultural, Universo Paralello, Festival Ba-
nanada e Festival DoSol.

Sua estética sonora transitou principalmente entre vertentes do rock
e jazz no início de sua trajetória e evoluiu para o eletrônico em um pro-
cesso instintivo. Nos trabalhos mais recentes se destacam faixas mais dan-
çantes, com forte influências da EDM e house, que compõem o disco Mun-
di. (Especial para O Hoje)

Projeto ATR

Capa do single é
assinada pelo artista

visual João Pedro
Pellegrino
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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 percebe o clima entre
Marcelo e Roberta. Heideguer
chega à academia de Gael. 

Gênesis
Fátima ameaça debra. isa-

que e Rebeca se encantam
um pelo outro. leora implora
para o rei Abimeleque mudar
de decisão. No acampamento,
todos se impressionam com a
beleza de Rebeca. labão briga
com Betuel. leora enfrenta o
rei.omar se emociona com a
notícia dada pelo rei. Abraão
se irrita e enfrenta Efrom. leo-
ra e omar se entendem com o
rei. Fariuza discute com Betuel.
Ele dá as últimas orientações
aos seus familiares.

a Vida da Gente 
Eva fica enfurecida com

Rodrigo. lúcio reencontra lau-
ra, uma antiga amiga de es-
cola. Ana consegue um em-
prego em uma escola de tênis.
Rodrigo avisa a Ana que con-
tará para Manuela que eles es-
tão juntos. lui compõe uma
música para Francisco. Rena-
to ouve dois funcionários fa-
lando mal dele na concessio-
nária. Jonas sonha com Ânge-
la e acorda assustado. Ana
começa sua primeira aula.
Nanda encontra lourenço.

Coração indomável 
Miguel, diante e lúcia, ras-

ga a escritura da parte da fa-
zenda que pertence a seu ir-
mão e que otávio cedeu a
Maricruz. lúcia prepara uma
armadilha para Maricruz e Mi-
guel acusa a jovem de ter ati-
rado contra seu irmão. lúcia
comenta com Ester que vai
presentear Maricruz com uma
joia valiosa que será sua per-
dição. Santa previne Maricruz
e diz que não deve acreditar
na amizade de lúcia. otávio
quer refazer sua vida.

império
Enrico é avisado sobre o

acidente com sua mãe e An-
tônio conta para Cláudio, que
se desespera. José Alfredo se
surpreende com a solidarie-
dade de José Pedro. Érika acu-
sa Téo pelo acidente de Bea-
triz. Cristina afirma que Cora
nutre sentimentos por José Al-
fredo. Enrico culpa o pai pelo
acidente de Beatriz. Maria
Marta tem uma conversa
franca com Cláudio. Reginal-
do decide levar karina de vol-
ta para Vila Velha. 

RESUMO
t
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Imersão na
dualidade da
existência
Baseado em fatos reais, o curta ‘Tran-
se’ revela nuances da vida de dois ga-
rotos atormentados por suas reaidades

Lanna Oliveira

Viver em sociedade re-
quer jogo de cintura e mui-
tas vezes se faz necessário
criar personas para se rela-
cionar com as situações im-
postas. Civilidade é a regra,
mas até que ponto estamos
apenas vivendo em harmo-
nia com o mundo ou ultra-
passando o limite do seu
próprio eu? Questiona-
mentos como este faz parte
do enredo do experimento
cênico ‘Transe’, que estreia
nesta quinta-feira, dia 17
de junho. O drama tem exi-
bição pelo YouTube até o dia
18 de julho, disponível para
ser assistido no horário em
que o espectador preferir.

Quem é você? Você
sabe? Ninguém consegue
viver em sociedade sem re-
presentar. A criação de per-
sonas é necessária para que
o indivíduo se adapte ao
mundo e consiga manter
relacionamentos saudáveis.
O problema é quando sua
essência começa a se perder
no caminho e você já não
sabe mais quem é o seu
‘verdadeiro eu’. Com rotei-
ro de Pedro Henrique Lopes
e direção de Diego Morais,
‘Transe’, põe em cena esses
conflitos de personalidade a
partir da história de um ga-
roto que cria um persona-
gem de si mesmo ao entrar
na prostituição.

O drama acompanha o
embate entre João (Pedro
Henrique Lopes), um jovem
inseguro e receoso de seus
desejos libertinos, e Nicolas
(Oscar Fabião), um ‘michê’
extravagante e cheio de lu-
xúria. Junto com o dinheiro
rápido da prostituição co-
meçam a vir os remédios
psiquiátricos para reverter
os danos da vida de exces-
sos de Nicolas. As crises, as
vozes, as alucinações e o
fato de não se reconhecer
afetam o modo de pensar,
sentir e agir de João. Numa
espécie de transe, eles mer-
gulham um no outro para
tentar encontrar sua ver-
dadeira essência.

“Quis criar uma trama
de embate entre duas per-
sonalidades, sem cair no
óbvio do conflito mani-
queísta entre o anjinho e o
diabinho. Colocamos em
oposição momentos dife-
rentes da carreira do pro-
tagonista, como o começo
cheio de pudores, quando
ele tinha medo de dar va-
zão aos desejos, até uma
fase mais libertina e liber-
ta. E questionamos o quan-
to as nossas inseguranças
nos impedem de viver
como queremos”, analisa
o autor e ator Pedro Hen-
rique Lopes sobre a cons-
trução do registro. 

Já Oscar Fabião diz que
encontrou dificuldades em
se desprender de concei-
tos que fazem parte do seu
eu para dar espaço para a
personalidade libertadora
do personagem. “O Nicolas
é um jovem sem pudores,
instintivo, que se joga e não
tem medo de consequên-
cias. O maior desafio foi
ter que me despir das cen-
suras e dos pudores porque
o personagem não tem essa
trava. Ele não deixa de fazer
algo por receio do que os
outros vão pensar, o que
acaba acontecendo a todos
nós em algum momento”,
acrescenta o ator. 

O curta-metragem foi fil-
mado em uma única loca-
ção: um apartamento em
Santa Teresa. Com os desa-
fios impostos pela pande-
mia e a consequente pes-
quisa sobre novas lingua-
gens artísticas, ‘Transe’ se
propõe a investigar as pos-
sibilidades da união entre o
teatro e a tela, na utilização
de diferentes enquadra-
mentos, projeções e o jogo
cênico entre dois atores. “O
Transe foi um projeto idea-
lizado para o teatro. Quan-
do a gente se deparou com
a necessidade de explorar o
audiovisual, buscamos as
interseções possíveis entre
as duas artes”, diz o diretor
Diego Morais. (Lanna Oli-
veira é estagiária do jor-
nal O Hoje)

Pedro Henrique Lopes e Oscar Fabião são protagonistas de ‘Transe’ A coluna Estillo voltará a ser publicada neste espaço logo que atravessada a Pandemia do Coronavírus. 
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Diana Wynne
Jones tem

alguns livros
traduzidos,

porém grande
parte de sua

obra ainda não
tem versões em

português

LIVRARIA
t

Abdullah levava uma vida
simples e monótona. Comer-
ciante de tapetes, passava a
maior parte dos dias sonhan-
do acordado, imaginando
como seria caso tivesse nas-
cido no seio de uma abastada
e rica família. Na sua imagi-
nação, Abdullah é, na verda-
de, um príncipe que foi se-
questrado ao nascer e adota-
do por um pobre mercador de
tapetes... Até que, certo dia,
um estranho aparece em sua
tenda e lhe vende, por uma
bagatela, um tapete mágico.
Nessa noite, sua vida se trans-
forma completamente.

Pouco depois de adorme-
cer, o jovem comerciante
acorda e percebe que não
está mais em sua tenda, mas
em um enorme e luxuoso pa-
lácio, onde conhece e logo se
apaixona pela bela e inteli-
gente Flor da Noite. Em se-
gredo, os dois planejam fugir
juntos, mas, na noite da fuga,
Flor da Noite é levada por um
terrível demônio, deixando
o jovem Abdullah com uma
única escolha: reunir forças
para encontrá-la.

Esta não é, no entanto,
uma missão fácil. Mas, deci-
dido a salvar a vida da moça,
Abdullah contará com o
apoio de personagens um
tanto quanto inusitados: um
gênio da lâmpada, um sol-
dado desertor egoísta e um
gato preto de muita perso-
nalidade. Em meio a toda
essa aventura e longe da mo-
desta e pacata vida que viveu
até então, será que Abdullah
conseguirá, finalmente, res-
gatar sua princesa?

A autora
Diana Wynne Jones nas-

ceu em Londres no dia 16 de
agosto de 1934, filha de Mar-
jorie e Richard Aneurin Jones,
ambos professores. Quando
foi anunciada a Segunda
Guerra Mundial, às vésperas
de seu quinto aniversário,
Diana foi levada à casa dos
avós no País de Gales e dali
em diante se mudou várias
vezes, incluindo períodos em
Coniston Water, York, vol-
tando a Londres e se fixando

em Essex. Cursou Inglês em
Oxford, onde teve aulas com
C. S. Lewis (autor de Crônicas
de Nárnia) e J. R. R. Tolkien
(autor de O Senhor dos
Anéis), formando-se em 1956.

Parte de sua série de li-
vros ‘Os Mundos de Cresto-
manci’ e da série de ‘O Cas-
telo Animado’ foram publi-
cados em português no Bra-
sil, porém grande parte de
sua obra (que soma mais de
quarenta livros) ainda não
tem versões em português.

Universo mágico 
e misterioso
‘O castelo no ar’ conta a história de Abdullah, um humilde
vendedor de tapetes que tem sua vida transformada após
comprar um tapete de um estranho

Diego Morais



Faustão surge com filho
caçula em 1ª foto após in-
ternação e mulher avisa:
'Está ótimo!'

Fausto Silva surgiu em foto
com o filho Rodrigo, de 13
anos, após ter alta médica
depois de quase uma semana
internado por conta de infec-
ção urinária. A imagem foi
compartilhada pela mulher
do apresentador, luciana Car-
doso, em seu instagram, nes-
ta quarta-feira (16), confir-
mando que Faustão retorna-
rá ao ‘domingão’ - no final de
semana, Tiago leifert o subs-
tituiu no dominical. "obrigada
por todos as mensagens.
Fausto já está ótimo e pronto
para o próximo 'domingão' na
sua televisão", legendou. (Gui-
lherme Guidorizzi)

Whindersson nunes tatua
lágrima no rosto e web
reage: 'Dá pra ver que ele
não está bem'

Whindersson Nunes fez
novas tatuagens no rosto.
Após eternizar as iniciais do
filho, João Miguel, entre uma
cruz e um sorriso, o humo-
rista agora tatuou, no lado
oposto da face, uma carinha
triste e uma lágrima. Ao ve-
rem o desenho, feito pela
tatuadora Bruna Martins, in-
ternautas comentaram:
"Tristeza no olhar chega a
doer a alma", disse uma.
"dá pra ver na carinha dele
que ele ainda não esta
bem", opinou outra. "Está ní-
tido que está triste", lamen-
tou uma terceira fã. (Car-
men Moreira, Purepeople)
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Um chamamento público
vai definir que será o novo
gestor da Cinemateca Brasi-
leira, localizado no bairro
Vila Mariana, em São Paulo.
Segundo a portaria intermi-
nisterial anunciou o chama-
mento público, será contra-
tada uma entidade privada
sem fins lucrativos, uma Or-
ganização Social (OS), para
assumir as atividades de guar-
da, preservação, documenta-
ção e difusão do acervo au-
diovisual da Cinemateca.

O acervo da Cinemateca é
o maior da América Latina,
com aproximadamente 240
mil rolos de filme, 41 mil títu-
los diferentes e 1 milhão de
itens não fílmicos (como pos-
ters, roteiros e outros). Para o
secretário especial da Cultura,
Mario Frias, a escolha do novo
gestor é importante para a
manutenção e difusão do acer-
vo. “A Cultura tem trabalhado
com total dedicação a este as-
sunto, com o objetivo de pre-
servar o maior acervo do au-
diovisual da América Latina,
onde possui documentos re-
lacionados, todos eles, à his-
tória brasileira”, disse Frias.

A portaria foi publicada
no Diário Oficial da União no

dia 8 de junho e o início do
chamamento público deverá
começar em até seis meses da
data de publicação. O Minis-
tério do Turismo ficará res-
ponsável pela adoção dos
procedimentos para divul-
gação das regras para seleção
e qualificação da OS que vai
gerir a Cinemateca. 

Uma organização social
ficou responsável pela ges-
tão da Cinemateca nos pri-
meiros três meses de 2021. A
Cinemateca foi reabsorvida
pelo Ministério do Turismo
em novembro de 2020, após
um impasse na gestão da
Cinemateca na metade do
ano passado após a saída da

Associação de Comunicação
Educativa Roquette Pinto
(Acerp), que fazia a gestão
da entidade.

Cinemateca Brasileira
A Cinemateca Brasileira é

a instituição responsável
pela preservação da produ-
ção audiovisual brasileira.
Desde 1940, desenvolve ati-
vidades em torno da divul-
gação e da restauração de
seu acervo, com cerca de
250 mil rolos de filmes e
mais de um milhão de docu-
mentos relacionados ao ci-
nema. Fisicamente, está si-
tuada no Largo Senador Raul
Cardoso, 207, em São Paulo,

onde de 1887 a 1927 encon-
trava-se o Antigo Matadouro
Municipal de São Paulo.

Possui o maior acervo de
‘imagem em movimento’ da
América Latina, uma das
maiores instituições do gê-
nero do mundo. Ela preserva
grande parte do conteúdo
cinematográfico nacional, e
por conta disso abriga a
maior difusão do cinema
brasileiro, com mais de dois
mil rolos de filmes, os quais
correspondem a 30 mil títu-
los entre as obras estrangei-
ras produzidas desde 1895.

Sendo assim, o acervo da
biblioteca é formado por
aproximadamente 4 700 do-
cumentos como certificados
de censura, convites e tam-
bém uma enorme coleção
com cerca três mil roteiros e
outros oito mil cartazes de fil-
mes, dos quais 2,6 relaciona-
dos ao cinema nacional.
Além disso, possui também
um amplo acervo de docu-
mentos dos quais fazem par-
te livros, revistas, roteiros
originais, fotografia e carta-
zes. Sua base de dados ofe-
rece a possibilidade de aces-
so online através do site da
Cinemateca Brasileira.

Definição de novo gestor 
da Cinemateca Brasileira

são João de Dominguinhos
uma live com cerca de 40

artistas está marcada para
esta quinta-feira (17), como
parte da programação do
São João de Campina Gran-
de, em tributo a domingui-
nhos. A data marca os oito
anos da morte do artista, e
por isso, a 'super live' tem
oito horas de duração. Já es-
tão confirmadas as partici-
pações de artistas como Flá-
vio José, Santanna, Waldonys
e liv Moraes, filha de do-
minguinhos. Cezinha do
Acordeon, Capilé, Fabiano
Guimarães, Biliu de Campi-
na, os 3 do Nordeste, e ou-
tros artistas também com-
põem a programação do
evento. um QR Code será
disponibilizado na tela para
que os internautas possam
realizar doações ao Hospital
da FAP, em Campina Grande,
referência em tratamentos
contra o câncer na Paraíba.
Quando: Quinta-feira (17).
onde: youtube.com/pmcgo-
ficial. Horário: 18h.

Bate-papo e música
o mês de junho será agi-

tado no Multishow. Nesta
quinta-feira (17), Ferrugem
recebe Jojo Todynho para
conversar sobre seu novo
talk show, ‘Jojo Nove e Meia’,

que estreia na mesma data,
às 21h30. o TVZ tem tam-
bém a presença de MC don
Juan e as interações ficam
por conta da #McdonJuan-
NoTVZ. Além de muita mú-
sica com o MC don Juan,
também rola uma boa con-
versa sobre música e sobre
os projetos que o cantor
tem pela frente. Quando:
Quinta-feira (17). onde: Mul-
tishow. Horário: 21h30.

Cinema italiano
Em sua edição 2021, o 8 ½

Festa do Cinema italiano traz
um foco especial ao trabalho
das cineastas italianas. Nes-
ta quinta (17), Emma dante,
que é cineasta, dramaturga
e diretora de teatro de pres-
tígio, conversa com o públi-
co do festival sobre sua obra,
sua carreira, suas paixões e
sobre os desafios de adaptar
sua peça de sucesso, ‘As ir-

mãs Macaluso’, para o cine-
ma. A conversa vai ao ar às
19 horas no canal do YouTu-
be do 8 ½ Festa do Cinema
italiano e institutos italia-
nos de Cultura do Rio de Ja-
neiro e de São Paulo. Quan-
do: Quimta-feira (17). onde:
youtube.com/8emeioFCi.
Horário: 19h.

Primeiro hardcore
o documentário ‘30 anos

- Crucificados pelo sistema’,
disco inaugural do Ratos de
Porão, ganha exibição nacio-
nal nesta quinta-feira (17), às
10h, no canal de TV por assi-
natura Music Box Brazil. o au-
diovisual reúne a formação
original da banda, que gravou
aquele que é considerado o
primeiro álbum de hardcore
da América latina, sob a li-
derança do vocalista João
Gordo. A produção é inter-
calada por imagens de ar-
quivo e depoimentos de Jão,
Jabá, Mingau e do João Gor-
do. Além de nomes impor-
tantes do punk, entre eles o
baterista Pierre (Cólera), o vo-
calista Fábio Sampaio (olho
Seco) e a baixista Sandra
Coutinho (Mercenárias). o
documentário tem direção
de Fábio Rick e produção da
Black Vomit. Quando: Quim-
ta-feira (17). onde: Music
Box Brazil. Horário: 10h.

Dominguinhos é homenageado em live hoje (17) a partir das 18h

O acervo da Cinemateca é o maior da América Latina

AGENDA
t

CulTuRAl HORÓSCOPO
t

CELEBRIDADES

Na última terça-feira,
15 de junho, Viih Tube usou
a sua conta no Instagram
para fazer uma reflexão
sobre autocobrança. Na
rede social, a youtuber
compartilhou uma foto em
que aparece deslumbrante
em um vestido preto e afir-
mou que costuma se cobrar
muito. "Eu sou uma pessoa
que me cobro muito, vicia-
da em trabalho, que tenho
10 ideias e não descanso
enquanto não tirar todas
do papel e fazer dar certo,
mas às vezes esqueço de

curtir a vida, então saibam
o equilíbrio de tudo sem-
pre, para sua mente, seu
corpo e sua felicidade”, es-
creveu ela. (Giovanna Pris-
co, Ofuxico)

Viih Tube reflete sobre
autocobrança: ‘Esqueço de curtir’

ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

Hoje o dia te desafia a falar
muito e justamente por isso vai
ser muito cansativo. Será preciso
lidar com atrasos, conflitos e me-
diar situações entre pessoas. Mas
é por meio do diálogo que as so-
luções serão encontradas. Ver-
dades podem vir à tona também.

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

o dia pode trazer surpresas
desagradáveis a respeito de si-
tuações sobre seu trabalho ou
a respeito do lado financeiro. É
muito importante não se dis-
trair com compromissos que
não são prioritários. Tome cui-
dado para não perder objetos
materiais ou documentos im-
portantes.

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

o dia te desafia a ser extre-
mamente sincero, mesmo que
isso possa trazer conflitos entre
você e as pessoas. o lado positi-
vo desse dia está em encontrar
no caos a inspiração para trazer
soluções criativas para o seu tra-
balho. o dia pede equilíbrio en-
tre criar e realizar.

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

o dia te desafia a estar aten-
to para não sucumbir a qual-
quer situação duvidosa. É im-
portante refletir antes de agir e
pesquisar a veracidade das si-
tuações antes de atestá-las como
verdadeiras. Você pode acabar se
metendo em situações delica-
das por outras pessoas.

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

Hoje não é um bom dia para
fazer negócios como comprar
ou vender qualquer coisa, o me-
lhor neste dia é organizar a vida:
debruçar-se sobre suas respon-
sabilidades e tarefas já assumi-
das. Suas emoções podem estar
instáveis e você pode estar mais
fechado do que o normal.

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

Suas emoções estão instá-
veis, mas ao mesmo tempo você
está muito popular, portanto per-
mita que essa energia de mag-
netismo traga as soluções que
você deseja. Procure também
auxiliar as pessoas à sua volta.
Cuidado com a manipulação para
atingir os seus objetivos.

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

o dia está cheio de conflitos,
confusões e atrasos, por isso é
importante manter a calma. Seu
dia está cheio de mudanças que
levarão você a fazer coisas com-
pletamente opostas àquelas que
você imaginou fazer. o lado bom
disso é que você vai aprender
coisas novas.

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

Este dia te desafiar a encarar
mudanças mesmo a contragosto,
pode ser necessário enfrentar si-
tuações e se relacionar com pes-
soas com as quais não gostaria de
precisar lidar, mas por trás do de-
safio existem lições a serem
aprendidas: com certeza você vai
conseguir mudar a sua visão.

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

Hoje o dia tem muitos desa-
fios, portanto o alerta é para as
relações. Você pode se desen-
tender com pessoas de autori-
dade, com clientes ou com pes-
soas com quem trabalha, e isso
pode te trazer críticas e até pu-
nições. É um dia em que você
precisa ter muita paciência.

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

Este dia te desafia a ter que li-
dar com atrasos, portanto o dia
não avança nem é tão produtivo.
É importante ter uma postura
mental de fluidez e tentar não se
preocupar tanto, deixando de
querer assumir o controle de
tudo. outra coisa é não ficar
tentando achar culpados.

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

Hoje o dia te desafia expandir
limites. É um dia caótico, em que
as coisas não são o que parecem
ser e tudo está estressante, por-
tanto o melhor desse dia será fa-
zer as suas tarefas sem se preo-
cupar com os resultados e os
prazos. É importante que você se
entregue ao processo.

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

o dia pode trazer falta de vi-
talidade e ânimo para os piscia-
nos, portanto este dia te desafia
a vencer esse estado de espírito.
É possível que exista uma sen-
sação de não saber para onde ir
nem o que fazer. É preciso ter
foco e organização. organize o
seu dia: escreva as tarefas. 

Rovena Rosa/ABr
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Com o isolamento social e uma
ajudinha da alta do dólar, o vinho bra-
sileiro ganhou notoriedade, princi-
palmente o tinto como a bebida da
quarentena. Uma pesquisa recente
realizada pela Ideal Consulting mostra
que, enquanto a demanda pela bebida
caiu 10,5% no mundo todo, no Brasil o
caminho foi inverso.

Com a ajuda dos supermercados,
que ficaram abertos e do e-commerce,
houve crescimento de 27,8% no volu-
me de vinho vendido no primeiro se-
mestre em relação ao mesmo período
de 2019. O consumo per capita, que
fica normalmente na casa de 1,8 litro
a 2 litros por ano, subiu para 2,37 no
período analisado. Ainda segundo a
mesma pesquisa, houve aumento de
39% na venda de vinhos de mesa e
50% na de vinho fino.

No Brasil, ficamos muito divididos
entre os vinhos de mesa, elaborados
com uvas que não encontram muito
açúcar (uvas americanas) e os finos,
cujas uvas de origem europeia con-
centram açúcar em torno de um terço
do peso — uvas viníferas européias. Es-
tas últimas exigem mais cuidados,
desde o cultivo à elaboração. E isso tem
como consequência preços maiores,
mas os vinhos de mesa coloniais, po-
dem também ser muito expressivos.
Desde que os vinhedos sejam muito
bem tratados e a elaboração cuidado-
sa. A abertura dos paladares brasilei-
ros aos vinhos nacionais vem aconte-
cendo lentamente, sem um vínculo de-
terminado a algum fenômeno ou de-
terminado momento. À medida que os
produtores brasileiros de vinhos finos
expõem seus produtos ao grande pú-
blico, os preconceitos começam a cair.

A expansão das fronteiras vitiviní-
colas de vinhos finos a outros estados
do Sul e do Sudeste foi fundamental.
Existem também iniciativas de feiras,
como a Vinum Brasilis e a Vini Bra
Expo, como grandes incentivos ao
contato do produtor com o consumi-
dor, quebrando barreiras.

Sem dúvida, o isolamento social e a
vida doméstica incentivaram o costume
dos vinhos como alimento, o que é
muito saudável. Se associarmos isso à
alta do dólar e à exposição dos produ-
tores brasileiros de vinhos finos, temos
o ótimo resultado de crescimento nas
vendas dos vinhos nacionais.

Os produtores brasileiros de vi-
nhos finos, em sua esmagadora maio-
ria, optam por oferecer pequenos vo-
lumes dos vinhos que chamo ‘vinhos
brasileiros de terroir‘. Com isso, o ou-
tro grupo, que denomino ‘vinhos finos’
é pouco oferecido.

O que é um e o que é outro? Vinho
brasileiro de terroir (VBdT) é o vinho
fino que tem uma elaboração muito
cuidadosa, do vinhedo à cantina e,

portanto, excede os parâmetros le-
gais. As uvas são rigorosamente sele-
cionadas em todo o processo. Equipa-
mentos e técnicas sofisticadas são uti-
lizados na elaboração.

O vinho fino corrente é aquele
elaborado de acordo com as determi-
nações legais, não necessitando de
atenção excessiva. A maioria absolu-

ta dos importados, que figuram em
nossas lojas, é de vinhos finos cor-
rentes. Em inúmeras degustações às
cegas que participei, nossos vinhos
sempre foram os escolhidos.

Outro fenômeno que ganha espa-
ço no país é o e-commerce. Sem dú-
vida, o e-commerce, cresceu e per-
manecerá. Mas somos seres coletivos,
gregários, gostamos do contato dire-
to. Em grande parte, preferimos pegar
uma garrafa e observá-la. 

Os vinhos finos brasileiros, tanto
os vinhos brasileiros de terroir,
quanto os vinhos finos correntes,
podem disputar qualquer mercado.
Tal como outros, de regiões vitiviní-
colas consagradas, muitos de nossos

espumantes e vinhos tranquilos
brancos, rosados e tintos vêm mos-
trando cores, aromas e sabores úni-
cos. Em resumo, o equilíbrio que se
exige de um vinho de qualidade, em
qualquer parte do mundo

Já visitei Bento Gonçalves algumas
vezes, e na minha última viagem, es-
tive em algumas vinícolas pouco co-
nhecidas no mercado e fiquei mara-
vilhada com o que vi. Tive o prazer de
degustar alguns vinhos incríveis.  En-
tão, a minha dica é fazer um tour pe-
las vinícolas da região,não desperdi-
çando a oportunidade de conhecer as
médias e pequenas, que produzem vi-
nhos de altíssima qualidade.

Almaúnica
Fácil acesso, atendimento profis-

sional, vinhos que agradam e que tem
boa infraestrutura. Vinhos interes-
santes com destaque para o Merlot e o
4 Castas”, diz O local é lindíssimo! Os
vinhos são imperdíveis, de altíssima
qualidade, e o tour e a degustação
são completados pelo carinhoso aten-
dimento de familiares e funcionários.

Angehben
O que eu posso dizer: Sensacio-

nal! Ótima visita e vinhos. Os vinhos
do topo de gama são feitos para serem
lançados com certo tempo de matu-
ração. Produz apenas 15 mil garrafas
mas são sensacionais, destaco um
blend de várias safras de Pinot Noir,
incrível!. Vinhos familiares de ótima
qualidade. Produzem vinhos artesa-
nais e únicos com as castas europeias
Barbera, Teroldego, Touriga Nacio-
nal, Pinot Noir, Gewurztraminer além
de espumantes Método Champenoise.
Não deixem de visitar esta vinícola. Eu
não me esqueço dos vinhos.  

Barçarola
Além dos vinhos, tem um lado cul-

tural impressionante. Vale dizer que
foi tombada pelo Patrimônio Histó-
rico do município. Tem um vinho no
estilo Recioto muito interessante.
“Local pitoresco em uma casa colo-
nial e ótimos vinhos. Localizada no
casarão centenário da família Pe-
trolli, desde 1913. Degustação gra-
tuita de vinhos das castas Lagrein,
Rebo, Teroldego e Merlot.

Calza
Se destaca pela excelência ao ela-

borar seus vinhos com as castas San-
giovese, Alicante Bouschet, Merlot, Ca-
bernet Sauvignon e Tannat.

Cave Antiga
Fundada em 1948, pelo enólogo

João Carlos Tafarel, a vinícola está
num local bucólico, próximo à Igreja
de São Gabriel, retratada nos rótulos.
Os vinhos ícones Iridium, Marselan ou
Sangiovese assim como espumantes
são oferecidos em visita guiada ou em
jantar harmonizado, em que os pro-
prietários recebem os turistas e enó-
filos, expressando o amor ao ato de vi-
nificação.Muito interessante!

Estrelas do Brasil
Fundada em 2005, no belíssimo

Vale Aurora, Bento Gonçalves, pelos
enólogos Irineu Dall’Agnol e Alejandro
Cardozo, a casa tem por proposta se-
mear mensagens de paz e glamour
com seus surpreendentes espumantes
safrados utilizando-se de uvas como
Chardonnay, Pinot Noir, Viognier,
Trebbiano, Riesling Itálico e Moscatel.
Destaque também para os vinhos das
castas Fumé Blanc, Cabernet Franc,
Tannat e Merlot. 

Larentis
Os 100% dos vinhedos são pró-

prios, o vinho Mérito, por exemplo,
espelha a grandiosidade desta pe-
quena vinícola familiar. Muito bom!
Produz vinhos potentes e de guarda.
Nos meses de setembro a março,
ocorrem os famosos Piqueniques nos
Vinhedos. (Especial para O Hoje)

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

Vinhos
Nacionais 
ganham o 
paladar dos 
brasileiros
A abertura dos
paladares
brasileiros aos
vinhos nacionais
vem acontecendo
lentamente, sem
um vínculo
determinado por
algum fenômeno 
ou modismo
momentâneo



Victoria Lacerda 

Tendências vêm e vão e,
dessa vez, as que marcam
presença foram baseadas na
moda dos anos 90. Nessa dé-
cada, o conceito urbanístico
estava totalmente em alta,
não é à toa que foi nessa épo-
ca que o street style ganhou
notoriedade e passou a fazer
parte do dia a dia da maioria
das pessoas. Desde roupas até
acessórios, as peças estão bem
mais visíveis entre as ten-
dências, e algumas até de
uma forma bem repaginada,
mas sem perder a essência da-
quela década icônica.

Nos anos 90, era comum
notar elementos fortes, como
cores chocantes, estampas,
cortes inusitados, maiores me-
didas, cintura alta e muitos
acessórios. Atualmente, muitas
dessas tendências voltaram a
estar presentes em diversas vi-
trines e guarda-roupas, tra-
zendo junto o clima nostálgico
do fim do século XX.

Uma das maiores tendên-
cias entre os acessórios nos úl-
timos anos, com certeza, foram
as peças feitas com miçangas.
Apesar de ser um material
que nunca saiu completa-
mente das ruas, o que chama
a atenção agora é o visual mui-
to parecido com o dos anos
1990, quando as bijoux feitas
com elas eram usadas com a
proposta de compor visuais
mais animados e divertidos.

Miçangas, elas voltaram! 
Depois do  lançamento do

clipe "Golden", de Harry Styles,
as miçangas ficaram ainda
mais em alta. Os dois colares
de miçanga usados pelo cantor
deram o que falar e logo di-
versas marcas de acessórios
começaram a replicar as peças.
Manu Gavassi e Duda Beat são
outras referências de estilo
que não tiram seus colares de
contas coloridas do pescoço.

O que não falta atualmente
são lojas virtuais com foco to-
tal em miçangas. Fora as mar-
cas mais antigas que também
estão apostando na tendência,
parece que a quarentena fez
muitas pessoas decidirem ex-
plorar seu lado artesão e em-
preendedor e lançarem suas
próprias marcas de acessórios
apostando nessa mistura ri-
quíssima do artesanato com a

diversão que as contas colori-
das trazem. Logo, são muitas as
opções para quem quer se jo-
gar nessa tendência.

Diretamente de Goiânia e
fundada por duas irmãs, Maria
Vitória e Bruna tiveram que se
reinventar na pandemia e de-
ram uma repaginada no Artes
da Mavi, lançando alguns mo-
delos de acessórios feitos com
miçangas. As duas começaram
apenas com 5 modelos dife-
rentes, hoje o vasto catálogo
está disponível no instagram

@artesdamavi, elas vendem
desde colares, pulseiras e até
acessórios para celular. 

“Quando fundamos o artes
da mavi a intenção era fazer
apenas arquinhos e alguns
acessórios para festas uni-
versitárias, vendemos muito
no carnaval de 2019 e 2020,
porém a pandemia nos impe-
diu de continuar com essa
ideia. Para não ficarmos pa-
radas e como nós já tínha-
mos um público no instagram,
resolvemos começar a fazer os

acessórios com o dilema de le-
var mais cor a vida das pes-
soas, mostrando sempre feli-
cidade”, contou Maria Vitória. 

A proposta das miçangas
também revive o passado hip-
pie, quando a bijoux era um
sucesso absoluto. “Minha irmã
ama moda e eu sempre amei
os produtos artesanais, acre-
dito que eles carregam uma
história e por isso o nosso
lema é: levar mais cor a vida
das pessoas, mostrando sem-
pre felicidade”, completou. 

Hippies, praia... essas são as
primeiras coisas que vêm à
cabeça quando falamos em
colares, pulseiras e brincos
feitos com miçangas, sempre
todos coloridos. Elas nunca
desapareceram das vendas de
rua dos artistas e das feiras de
artesanato em geral. Mas a
sua origem é bem antiga. 

Aqui no Brasil, as miçangas
chegaram no século XVI pelas
mãos de grupos franceses que
comercializavam com os ín-
dios Tupinambá da costa bra-
sileira. Logo, diversas tribos se
apropriaram das miçangas em
suas culturas e começaram a
criar seus próprios costumes e
mitos em torno delas. O mes-
mo aconteceu em outras re-
giões do mundo, o que contri-
buiu para que essas contas se
tornassem um material extre-
mamente versátil e diverso.

Naquele período, as mi-
çangas eram utilizadas na
produção de acessórios usa-
dos por quem não podia arcar
com joias feitas com mate-
riais mais nobres, como pe-
dras preciosas. Sua durabili-
dade, seu brilho e sua diver-
sidade de cores, tamanho e
formas sempre foram seus
maiores atrativos, assim como
a sua versatilidade para criar
os mais variados ornamentos.

Fitas de elástico e miçangas
sortidas são o suficiente para
fabricar peças incríveis e ale-
gres. (Especial para O Hoje)
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Negócios

Um revival dos
anos 1990 na moda
como um todo

Modismos passageiros, 
os anos 90 estão de volta 

Desde roupas e
até acessórios, as
peças estão cada
vez mais visíveis
entre as
tendências








