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Caçada chega ao
10º dia com apoio
da Força Nacional

Paço prioriza asfalto,
mas atrasa sinalização

Cronograma de entrega de asfalto é mais rápido que a instalação de sinalizações deixando
ruas e avenidas importantes sem faixa de pedestres. O volume de obras de recapeamento
e do BRT tem atrasado a implementação dos ítens de segurança nas vias. Cidades 9

Nova remessa 
de vacinas não
suprime déficit
nos municípios
Saúde estuda fazer com que, nas
próximas remessas, haja um ni-
velamento de doses para os mu-
nicípios que estão abaixo de 50%
de cobertura vacinal.
Cidades 11

Câmara aprova
ampliação de
grupo prioritário
Deputados Federais estabelece-
ram 16 novos grupos prioritá-
rios para receber a vacina
contra a Covid-19, apesar de
maioria já constar no PNI.
Política 2

Construção civil
sinaliza retomada
da economia após
2 anos em baixa
Em 2019, o Produto Interno
Bruto (PIB) do país cresceu 1,4%,
o terceiro valor positivo seguido
após a retração observada em
2015 e 2016. A construção havia
retraído em 2017 e 2018 e voltou
a crescer em 2019, alcançando

1,5%. A criação de empregos no
setor também voltou a subir,
após anos de queda ou estagna-
ção. Segundo o IBGE, o setor to-
talizou R$ 288 bilhões, sendo R$
273,8 bilhões em obras e servi-
ços de construção. Economia 4

o feeling do empreendedor
só é útil se for

transformado em ciência

RodRIgo BeRnaRdInellI

Opinião 3

Governo Federal avalia extin-
guir o pagamento anual do
abono salarial do PIS/PASEP
para poder ampliar a médio do
valor do Bolsa Família de R$ 190
para R$ 300. O abono é pago a
25 milhões de pessoas e o valor
pode chegar a R$ 1.100.
Negócios 17

�
Leia nas CoLunas

Xadrez:Secretária critica PSDB

e destaca aprovação de contas

da gestão de Caiado.

Política 2

Jurídica: Nova Lei de Improbi-

dade retira o excesso de subje-

tivismo do Ministério Público.

Cidades 10

Livraria: Escritor e psicólogo

sinaliza o que afasta e aproxi-

ma o leitor da autoestima.

Essência 14

Prorrogação do
auxílio adia
PIS/PASEP

Mesmo com o record de expor-
tações sentido pelo agronegócio
nos últimos balanços, a previ-
são para os próximos meses é
de turbulência. Economia 4

Exportações do
agronegócio
batem record

Após descartar o apoio do Exér-
cito para auxiliar nas buscas por
Lázaro Barbosa Sousa, que  com-
pletam 10 dias, a força-tarefa
composta pelas secretarias de
Segurança Pública de Goiás e do
DF contam com o reforço da
Força Nacional.
Cidades 10

Jota Eurípedes

A Rua T-64 foi revitalizada e as pistas liberadas na semana passada, mas a sinalização não foi instalada. Veículos avançam em espaço que a faixa estava

Essência 13

Gloria Groove vira ‘bonequinha’ em single
do albúm ‘Lady Last’ que conta com clipe

Essência 16

Chefe conta como a imigração
influenciou na paixão nacional
pelos pratos orientais

Essência 14

Museu do Ipiranga e
Wikipédia realizam nova
maratona do ‘Casa Brasileira’

Essência



O Tribunal de Contas do Estado (TCE) aprovou,
na quarta-feira (16/06), o Balanço Geral do Esta-
do de 2020, segundo ano do governo Ronaldo Caia-
do. O parecer pela aprovação, do relator Sebastião
Tejota, foi o voto vencedor, baseado pela área téc-
nica do órgão, e não houve ressalvas. Com ele vo-
taram os conselheiros Celmar Rech, Saulo Mes-
quita e Helder Valin.

“A aprovação das contas do Governo do Estado, se-
guindo o voto do conselheiro Sebastião Tejota, sem
ressalvas, foi importante”, afirma a secretária da Eco-
nomia do Estado de Goiás, Cristiane Schmidt. “O re-
sultado mostra que estamos no rumo certo, que fize-
mos o dever de casa”, destaca. “Estabelecemos diálogo
todo o ano com o TCE e realizamos uma gestão ética,
transparente e eficaz”, pontua.

O Estado aplicou 12,77% na saúde, acima do limi-
te mínimo constitucional de 12%. O mesmo aconteceu
na educação (25,24%).

A secretária da Economia, Cristiane Schmidt, afir-
ma que outro avanço registrado no balanço se re-
fere aos Restos a Pagar (RAPs), herdados da gestão
anterior. Sobre esse tema, ela afirma que “descon-
siderando o grupo de despesas com juro e amorti-
zação, houve redução de 70% no saldo em relação
a 2018, último ano da gestão anterior, e de 45%,
comparado a 2019”. 
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TCE aprova
contas da
gestão de 2020,
sem ressalvas

A Câmara dos Deputados
concluiu, ontem (17), a votação
do Projeto de Lei (PL) 1011/20,
estabelecendo prioridade de
grupos no plano de vacinação
contra a covid-19. O texto-base,
aprovado em março, estabele-
ce prioridade para 16 grupos,
mas na votação desta quinta-
feira (17) foram incluídos os
bancários, as empregadas do-
mésticas e os motoristas de
aplicativos. A proposta segue
agora para análise do Senado.

O texto original, do depu-
tado Vicentinho Júnior (PL-
TO) e outros, incluía nos gru-
pos prioritários os caminho-
neiros autônomos e profissio-
nais do transporte de cargas e
mercadorias, mas foi alterado
pela relatora deputada Celina
Leão (PP-DF) para abranger
mais categorias.

O projeto aprovado tem
como grupos prioritários para
vacinação contra a covid-19 os
profissionais de saúde; os ido-
sos; as pessoas com deficiência
e com doenças crônicas e as
que tiveram embolia pulmo-

nar; os povos indígenas; os ca-
minhoneiros e demais moto-
ristas de transporte rodoviário
de cargas; os trabalhadores de
transporte coletivo rodoviário
e metroviário; os trabalhadores
de transporte aquaviário de
cargas e passageiros; os agentes
de segurança pública e privada;
os trabalhadores do Sistema
Único de Assistência Social e
das entidades e organizações de
assistência social, bem como
dos conselheiros tutelares; os
trabalhadores da educação
do Ensino Básico; os coveiros

e agentes funerários; os ta-
xistas e os mototaxistas; os
profissionais que trabalham
em farmácias; os profissio-
nais de limpeza pública e os
oficiais de justiça.

Encceja exterior
Os deputados também apro-

varam o projeto que altera o
Plano Nacional de Educação
(PNE), para incluir entre suas
metas a realização de exame
nacional no exterior, a fim de
certificar competências de jo-
vens e adultos. O texto também

segue para análise do Senado.
A proposta estabelece que

caberá ao governo ampliar e
garantir a realização do Exame
Nacional para Certificação de
Competências de Jovens e Adul-
tos aplicado no exterior (Enc-
ceja Exterior) e também coletar
dados a respeito do nível de es-
colarização dos brasileiros re-
sidentes no exterior.

O Encceja é aplicado no Bra-
sil desde 20021 pelo Ministério
da Educação. O exame serve
para conceder o diploma de
conclusão do ensino funda-

mental ou médio para os jovens
e adultos que não consegui-
ram obter na idade adequada.

De acordo com a relatora do
projeto, deputada Soraya Santos
(PL-RJ), o exame no exterior
vai se voltar para países que
abrigam comunidades de bra-
sileiros emigrados, como Japão,
Estados Unidos e Portugal. “Esse
projeto vai servir para o gover-
no orientar políticas públicas
destinadas a promover o direi-
to à educação de seus cidadãos
residentes em outros países“,
disse a relatora.

Matéria estabelece novas normas para vacinação contra a Covid-19 no país e amplia para grupos já listados no PNI

Deputados esta-
beleceram 16 no-
vos grupos priori-
tários para rece-
ber a vacina con-
tra a Covid-19

Câmara aprova ampliação
de categorias prioritárias

Restos a pagar da gestão passada provocou recomendações

Secretária critica PSDB e destaca
aprovação de contas de Caiado 

A aprovação das contas governador Ro-
naldo Caiado, pelo segundo ano consecutivo,
foi comemorada pela secretária da Economia,
Cristiane Schmidt. “Para nós, técnicos do go-
verno, que trabalhamos 24 horas por dia e sete
dias por semana, é gratifi-
cante ver a recompensa
de todo o esforço da
equipe”, pontua. Ao
contrário de 2018,
quando as contas da
gestão de Marconi Pe-
rillo e José Eliton,
ambos do PSDB,
foram reprovadas,
Schmidt assegura
que o atual gover-
no tem uma traje-
tória de responsa-
bilidade fiscal e de
mudança substantivas
na parte orçamentá-
ria, de planejamento,
de patrimônio e da par-
te fiscal muito grande”. 

Sub judice?  
Além de tentar manter sua candidatura à pre-

sidência do MDB, via judicial, o deputado Pau-
lo Cezar Martins trabalha para suspender a rea-
lização da convenção marcada para hoje, por
descumprimento de trâmites legais. 

Cobrança  
E por falar no imbróglio no MDB, a ex-de-

putada Iris de Araújo cobrou de Daniel Vilela de-
fesa de Iris Rezende de “ataques injustos” des-
feridos pelo prefeito de Catalão, Adib Elias (Po-
demos), um ex-irista. 

No estaleiro 
Com o pedido de afastamento por 121 dias,

do deputado Julio Pina (PRTB) para tratamento
de saúde, assume mandato o advogado Maycl-
lyn Carreiro, de Morrinhos, que obteve 9.303 vo-
tos nas eleições de 2018. 

Com Covid-19 
Com quadro leve de Covid-19, o deputado

Jeferson Rodrigues (Republicanos) vem se tra-
tando em casa, mas Henrique Arantes (MDB)
encontra-se internado em um hospital de
Goiânia desde ontem. 

Eletrobrás 
Dos três senadores goianos, apenas Jorge

Kajuru (Podemos) votou contra a privatiza-
ção da Eletrobrás. Vanderlan Cardoso (PSD)
e Luiz do Carmo (MDB) disseram sim à esta-
tização da empresa de energia elétrica. 

Pegou mal 
A visita do prefeito de Goianira, Carlão

da Fox (DEM) ao ainda presidente da Asso-
ciação Goiana dos Municípios, Paulo Sergio
Rezende (PSDB), não foi vista com bons
olhos por palacianos que apoiam o prefei-
to de Gameleira, Wilson Tavares (DEM), para
presidir a AGM. 

Com o adversário  
O prefeito de Aparecida de Goiânia, Gus-

tavo Mendanha (MDB), teve que se explicar
sobre encontro com o senador Vanderlan Car-
doso (PSD), em Brasília. Foi para retribuir o
apoio recebido por ocasião da morte de seu
pai, Léo Mendanha. 

Em tempo real 
Secretário de Segurança Pública, Rod-

ney Miranda vem registrando em suas redes
sociais o passo a passo da operação para cap-
turar Lázaro Barbosa, e diz que as forças de
segurança não vão descansar até que o cri-
minoso seja capturado. 

2 O combate ao assédio é tema de mini-
curso realizado na Câmara de Goiânia,
proposto por Aava Santiago (PSDB) e
Mauro Rubem (PT). 
2 Alego aprovou projeto do deputado Zé
Carapô (DC) que institui a campanha de
prevenção de doenças respiratórias deno-
minada "Junho Violeta”. 

CURTAS
t

Venceslau Pimentel | xadrez@ohoje.com.br

Xadrez
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O feeling do empreendedor só é
útil se transformado em ciência

Glauco Farnezi

Mesmo com o anúncio do terceiro aumento con-
secutivo da taxa básica de juros (Selic), passando
de 3,5% para 4,25% ao ano, o mercado imobiliário
deve continuar não tendo impacto. Isso significa
que o setor continuará seguindo em pleno cresci-
mento sem afetar o sonho da casa própria. A pre-
visão é que os bancos não repassem os juros ao con-
sumidor, mesmo havendo novos aumentos na
taxa, pois o patamar ainda segue muito menor que
os padrões praticados no Brasil.

Longe de perder clientes para a
aplicação financeira neste momento,
líderes de incorporadoras e constru-
toras relatam que essa elevação não
tem impulso suficiente para desesti-
mular a compra de imóveis pelos
clientes finais e, portanto, não tem in-
fluência significativa para o segmen-
to imobiliário.

Porém, uma coisa é certa, o volu-
me de lançamentos é grande e antes
que isso respingue na taxa de juros,
o ideal é aproveitar esse momento
para comprar e, pelo lado das empresas, é hora de
vender. Dados divulgados neste início do mês de ju-
nho pela Associação Brasileira de Incorporadoras
Imobiliárias (Abrainc) em parceria com a Funda-
ção Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) con-
firmam que o setor segue com todo o vapor.

Os lançamentos de imóveis no primeiro tri-
mestre deste ano registraram alta de 39% em re-
lação ao mesmo período do ano passado. As ven-
das também subiram 21% no período. Os interes-
sados na compra de imóveis dificilmente terão pro-
blemas para obtenção de financiamento e isso sig-
nifica que o volume de pedidos deve seguir num
ritmo forte. A Abrainc também revela que, nestes
três primeiros meses do ano, as contratações de cré-
dito avançaram em 112%.

Para transformar este momento em oportuni-
dade e aproveitá-lo, é preciso ter modelos de ne-
gócios que estejam organizados e permitam vendas
rápidas e à distância. De uma visita virtual, passando
para o cálculo da venda, que inclui o valor das par-
celas, à assinatura do contrato de forma digital, esse
novo modelo tem apoiado o setor em dois sentidos.
Um deles é vender imóveis durante as restrições so-
ciais por meio de lançamentos digitais, que dispo-
nibilizam os recursos de cadastramentos, coleta de
documentos, reservas e até pagamentos disponíveis

para os corretores e clientes num
formato 100% digital. O outro é au-
mentar o alcance desses clientes, que
estão cada vez mais digitais, e apenas
entram com o pé direito no imóvel so-
mente depois de assinar o contrato de
forma virtual.

Como resultado, vemos que a
oferta, a procura e a nova forma de
consumir criou uma nova modali-
dade de venda de imóveis, respon-
sável por atingir um número maior
de pessoas vindas de qualquer loca-
lidade. E unir essa comodidade e fa-

cilidade num momento em que o brasileiro am-
pliou seu apetite na busca de uma novo imóvel, é
avançar para tirar
proveito do bom mo-
mento de mercado.

Cabe às construto-
ras e incorporadoras
usarem a tecnologia,
que veio para ficar,
em seu benefício, pos-
sibilitando vendas fa-
cilitadas num novo
momento em que até
assinar e registrar um
imóvel é possível fa-
zer eletronicamente.

Rodrigo Bernardinelli

O feeling do empreendedor na tomada de de-
cisão é um ponto fundamental para o sucesso de
uma startup. Mas se a intenção for escalar – como
quase sempre é –, essa sensibilidade precisa se tra-
duzir em algo mais objetivo.

No livro "Blink", Malcolm Gladwell explica
que o que chamamos de inspiração é, na ver-
dade, uma decisão rápida de uma mente muito
bem treinada. Ele cita o conceito do inconsciente
adaptável, a parte do nosso cérebro que chega
rapidamente a conclusões, e afirma que o poder
de avaliar determinada situação em poucos
segundos é "uma habilidade que pode ser de-
senvolvida por qualquer pessoa".
Ou seja: todos nós podemos desen-
volver o feeling - mas, para isso,
precisamos ter bagagem.

O conhecimento que coletei ao
longo dos anos como executivo do
setor corporativo e, mais recente-
mente, empreendedor, não é algo
místico. É fruto de aprendizado. E,
se foi aprendido, precisa ser trans-
formado em método, ciência. Como
nosso objetivo na Digibee é crescer,
não dá nem para controlar todos os
colaboradores da empresa e, tam-
pouco, deixar na conta do feeling,
ou da bagagem, de cada um. Não
porque os outros não sejam bons -
mas porque, desse jeito, cada um
vai para um lado. 

Toda essa estratégia de definição de processos
está ligada a um objetivo simples, mas não sim-
plista: ser amado pelo cliente. Um cliente que te ama
também te recomenda aos outros, e isso reduz bas-
tante o esforço em marketing e vendas. E nem pre-
cisamos falar sobre o quanto é estimulante receber
um feedback feliz e satisfeito de quem confiou no
seu produto ou serviço.

Para que o cliente te ame, é preciso causar um
impacto significativo e superar suas expectativas
em cada interação. É fundamental estabelecer
uma comunicação clara e efetiva. A parte doloro-
sa - mas necessária - dessa comunicação clara e as-
sertiva é aprender a dizer "não".   

Responder "sim" é muito fácil. O "não" é anti-
pático, desconfortável. Ninguém gosta de falar
"não". Mas saber a hora de negar é tão importan-
te quanto superar expectativas nas entregas, por-
que a prática está ancorada em honestidade e trans-

parência na relação. O "não" deve partir tanto da
estratégia quanto dos processos. Você não vai res-
ponder: "meu feeling diz para não fazer isso". Mui-
to pelo contrário: "não faremos isso porque nós
combinamos outra coisa". Simples e efetivo, sem
comprometer a relação entre as empresas. 

Quando falamos em métricas, o raciocínio
também está ligado a algo mais científico e me-
nos místico, digamos assim. Vou dar um exemplo.
Uma apresentação espetacular de um produto
não é o objetivo final de um processo bem-su-
cedido de vendas. Um processo bem-sucedido de
vendas é embasado em matemática pura e me-
dição do que está funcionando e do que não está.
Na análise das taxas de conversão de uma fase

da venda para outra, por exemplo,
há alguma queda significativa?
Como se pode corrigir isso?

Afinal, quando estamos escalan-
do, automaticamente começamos a
atingir um número maior de clien-
tes. Aquele processo que funciona
para poucos precisa rodar também
em muitos. E a equipe interna, in-
cluindo os talentos que estão sendo
contratados, fazem parte da conso-
lidação dessa nova cultura. Ser ama-
do por dezenas é tarefa complexa;
por centenas, então…

Pode-se dizer que a Digibee teve o
seu momento de "vendedor herói",
onde dependia essencialmente da
sensibilidade e habilidade dos fun-
dadores – no caso eu, Vitor Sousa e Pe-

ter Kreslins – para fazer a empresa crescer. 
Isso fez parte do desenvolvimento da startup,

mas já é passado. Somos uma scale-up e tudo, ago-
ra, precisa ser pensado a partir do modelo de time.
O marketing precisa gerar leads suficientes para
a equipe de prospecção marcar a primeira reunião
com o cliente, para dar subsídios para que o ven-
dedor faça um negócio. A monitoração, depois,
será feita pelo time
de customer success.
A máquina precisa
funcionar como um
todo. E nessa hora,
com a empresa ro-
dando como um or-
ganismo vivo, o fee-
ling do empreende-
dor só será útil se ti-
ver virado ciência.

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO

Rodrigo Bernardinelli, CEO
da Digibee

Glauco Farnezi é CEO da
Facilita, desenvolvedora
do app Facilita, primeiro
aplicativo para gestão di-
gital de venda de imóveis

Envelhecer
É um desafio enorme envelhecer no Brasil. O ser

humano se apega a um estranho paradoxo: que-
remos viver mais, mas não queremos envelhecer.
Relacionamos envelhecer a adoecer e morrer, e nos
apegamos à ideia de que isso é algo “lá pra frente”,
como um interruptor que uma hora é acionada. Pre-
cisamos de propostas para proteger e garantir os di-
reitos da terceira idade e não a redução de bene-
fícios e o corte de direitos. 

José Augusto
Trindade

Estigmas
A pandemia veio reforçar esses estigmas histo-

ricamente construídos e afirmados por gerações. Se-
gundo Nara Carvalho, vice coordenadora do Cen-
tro de Referência em Direitos Humanos e profes-
sora do departamento de Direito da UFJF-GV, pela
divisão sexual do trabalho, há funções tidas como
femininas, especialmente relacionadas a afazeres
domésticos (por vezes sequer percebidos social-
mente como pertencentes à categoria trabalho), e
a profissões voltadas ao cuidado com o outro
(num desdobramento das funções supostamente na-
turais de esposa, mãe e dona de casa).

Deisily Quadros
Goianira
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Tudo isso acontece

dentro de uma

parceria de

trabalho. Hoje em

Porangatu, nós

temos um contrato

da Ambev com 

o pequeno

agricultor, para

que ele possa

vender a mandioca

para a cervejaria

O governador Ronaldo Caiado anun-
ciou, nesta quinta-feira (17/06), em
Porangatu, a atualização e amplia-
ção do Projeto Cerveja de Mandioca,
durante solenidade realizada no Sin-
dicato Rural do município.

O aumento da Selic não vai
impactar o mercado imobiliário

@jornalohoje
“Pelo menos não mentiu quanto ao resul-
tado”, comentou o internauta sobre a efi-
ciência da vacina curevac. estudos
apontaram que ela tem um percentual de
43% e não deverá ser utilizada até a refor-
mulação do imunizante.

Ailton Romanielo

@ohoje
“Vamos vencer essa luta e nosso governo
buscando não deixar a vacinação estacio-
nar e sim diminuir mais em mais de idade”,
comentou o internauta  a chegada de
novos imunizantes no estado nesta quinta-
feira (17/06). no total, vão ser 72.540 doses
da vacina da Pfizer, para serem aplicadas
na primeira dose, e 49.600 da Coronavac,
para uso tanto de 1º como 2º aplicação.

@jornalohoje
o empresário Carlos Wizard pediu que
fosse remarcado seu depoimento que
aconteceria nesta quinta-feira na Comis-
são Parlamentar de Inquérito (CPI) da
Pandemia, no Senado.
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“O conhecimento
que coletei não é
algo místico. É

fruto de
aprendizado. E,
se foi aprendido,

precisa ser
transformado

em método,
ciência”

Dados
divulgados 
neste início 

do mês
confirmam que o
setor segue com

todo o vapor
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Embora venham apresentando um di-
namismo menor do que o restante do setor
em todo o País, as exportações do agrone-
gócio atingiram novo recorde em maio e
passaram a acumular avanço de 21,9%
nos cinco meses iniciais deste ano frente ao
mesmo período do ano passado. O cresci-
mento tem sido sustentado principalmen-
te pela demanda aquecida por alimentos em
todo o mundo, sobretudo na China, pelo
novo ciclo de alta nos preços internacionais
das principais commodities exportadas
pelo setor, pela desvalorização do real
frente ao dólar, que tornam os produtos bra-
sileiros proporcionalmente “mais baratos”
lá fora, e também pelo aumento dos volu-
mes embarcados – neste caso, com impac-
to menos acentuado.

Coordenador do Centro de Agronegócio
na Escola de Economia de São Paulo, da Fun-
dação Getúlio Vargas (FGV/EESP), o ex-mi-
nistro Roberto Rodrigues avalia com caute-
la o que poderá vir nos próximos meses. A
quebra na produção em setores relevantes
do agronegócio, causada pela seca que atin-
giu o País nos últimos meses, tende a redu-
zir a oferta doméstica e, portanto, afetar a ca-
pacidade de exportação, especialmente de
milho, café, laranja e cana. O desempenho
das exportações na segunda metade do ano
pode não ser tão brilhante como tem sido até
o momento. “Este ano tem sido pratica-
mente uma repetição de 2020”, comenta Ro-
drigues, referindo-se ao desempenho muito

favorável do agronegócio e de suas expor-
tações. “Mas com possível rebate para bai-
xo no segundo semestre”, complementa,
lembrando a “seca brutal” registrada a par-
tir de maio. Rodrigues estima perdas em tor-
no de 20,0 milhões de toneladas para a se-
gunda safra de milho, saindo de 85,0 milhões
para 67,0 milhões de toneladas, queda en-
tre 15,0% a 20,0% na colheita de café (afe-
tada também pela sazonalidade das safras
no setor) e pela redução próxima de 10,0%
na produção de laranja em relação à média
das últimas 10 safras.

Efeito externo
Para completar, a produção de cana na re-

gião Centro-Sul, nas estimativas de Rodrigues,
tende a recuar de alguma coisa ao redor de
600,0 milhões de toneladas para algo mais pró-
ximo a 540,0 milhões de toneladas. Somadas,
as vendas externas de milho, café, suco de la-
ranja, etanol e açúcar responderam por pou-
co mais de um quinto do total exportado pelo
agronegócio nos 12 meses encerrados em
maio deste ano, num valor aproximado de
US$ 24,4 bilhões. “Isso não quer dizer que
a renda no campo será afetada”, acres-
centou, referindo-se aos preços bem mais
elevados recebidos pelos produtores na sa-
fra 2020/21, o que antecipa elevação da área
plantada no ciclo 2021/22, sobretudo para
milho e soja. “Mais capitalizados, os pro-
dutores também deverá investir em mais
tecnologia no plantio”, sugere ainda.

2 A alta nos preços das
commodities parece ter se
intensificado em maio, aju-
dando decisivamente para a
formação do recorde obser-
vado no mês, com as vendas
externas atingindo US$
13,938 bilhões. Registrou-se
salto de 33,7% frente aos
US$ 10,422 bilhões exporta-
dos pelo agronegócio em
maio do ano passado. No
caso dos demais produtos
exportados pelo País, no en-
tanto, os dados oficiais apon-
tam salto de 83,3%. Assim, a
participação do agronegó-
cio nas exportações totais
baixou de 59,5% para 51,7%
entre maio de 2020 e o mes-
mo mês deste ano.

2 Os volumes embarcados
aumentaram 9,7% naquela
mesma comparação, passan-
do de 23,194 milhões para
25,445 milhões de toneladas.
Os preços médios dos produ-
tos exportados pelo setor, no
entanto, apresentaram va-
riação de 21,9% e foram res-
ponsáveis diretamente por
71,2% do incremento anotado
pelas vendas externas totais
do agronegócio.

2 O impulso maior veio do
complexo soja (grãos, farelo e
óleo), com as exportações sal-
tando no mês nada menos do

que 53,5% em valor, saindo
de US$ 5,427 bilhões para
US$ 8,329 bilhões. Saíram da-
qui praticamente 85,0% de
todo o crescimento realizado
pelas exportações em maio
deste ano (frente ao mesmo
período de 2020), com larga
participação do mercado chi-
nês, quando consideradas as
exportações de soja em grão
(que responderam por 88,2%
das vendas do complexo).

2 Em volume, as vendas de
soja em grão, farelo e óleo so-
maram 18,387 milhões de to-
neladas em maio deste ano,
crescendo 14,0% frente a
igual período do ano passado
(16,123 milhões de tonela-
das). Os preços pagos por to-
nelada exportada, nesta área,
subiram 34,6% – o que signi-
ficou uma aceleração quando
se considera a alta de 25,2%
registrada no acumulado en-
tre janeiro e maio deste ano
em relação aos mesmos cin-
co meses de 2020.

2 Entre janeiro e maio,
ainda, as exportações totais
do agronegócio atingiram
US$ 50,242 bilhões neste
ano, crescendo 21,9% em
relação aos US$ 41,205 bi-
lhões alcançados nos mes-
mos cinco meses de 2020. Os
números históricos contri-

buíram para elevar as ex-
portações acumuladas em
12 meses até maio para US$
109,739 bilhões, o mais ele-
vado em toda a série de da-
dos do Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abaste-
cimento (Mapa). Houve uma
alta de 10,7% em relação
aos 12 meses imediatamen-
te anteriores, quando o
agronegócio havia exporta-
do US$ 99,138 bilhões.

2 Na média dos cinco pri-
meiros meses de 2020 e 2021,
os preços recebidos pelos ex-
portadores subiram 12,86%,
enquanto os volumes expor-
tados cresceram 8,04%. Os
volumes embarcados res-
ponderam por 36,6% do au-
mento geral das exportações
do setor, cabendo aos preços
uma contribuição de 63,4%
na comparação entre aqueles
dois períodos.

2 O complexo soja regis-
trou alta de 29,9% nas re-
ceitas de exportação, que
saíram de US$ 18,323 bilhões
para US$ 23,805 bilhões, o
que representou US$ 5,482
bilhões adicionais. Conside-
rado de outra forma, o com-
plexo contribuiu com 60,7%
do aumento geral acumula-
do pelas vendas externas to-
tais do agronegócio.

Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

Exportações do agronegócio atingem
novo recorde, mas há riscos adiante

A Pesquisa Anual da Indústria da Construção (Paic)
2019, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE), mostra que naquele ano o setor totalizou
R$ 288 bilhões, sendo R$ 273,8 bilhões em obras e servi-
ços de construção e R$ 14,2 bilhões em incorporações. Des-
se total, R$ 127,3 bilhões foram em construção de edifícios,
R$ 92,8 bilhões em obras de infraestrutura e R$ 67,9 bilhões
em serviços especializados.

Em 2019, o Produto Interno Bruto (PIB) do país cresceu
1,4%, o terceiro valor positivo seguido após a retração ob-
servada em 2015 e 2016. A construção havia retraído em
2017 e 2018 e voltou a crescer em 2019, alcançando 1,5%.
A criação de empregos no setor também voltou a crescer,
após vários anos de queda ou estagnação.

A pesquisa identifica mudanças estruturais na indús-
tria da construção ao longo do tempo, não fazendo rela-
ções de causalidade nem análises conjunturais. As variá-
veis analisadas são empregos e salários, receita, custos e
despesas, valor das incorporações e tipos de obra. A série
histórica traz a análise de dez anos, de 2010 a 2019.

O IBGE destaca que se em 2010 as obras de infraes-
trutura respondiam por 44,1% da indústria da cons-
trução, em 2019 caíram para 32,2%, passando de pri-
meiro para o segundo lugar em valor total. A constru-
ção de edifícios assumiu a primeira posição, passando
de 39,1% em 2010 para 44,2% em 2019. Essa inversão foi
verificada em 2012 e se acentuou em 2015, mantendo
proporções parecidas desde então. Os serviços espe-
cializados para construção vêm numa trajetória cres-
cente, passando de 16,8% em 2010 para 23,6% em 2019.

Segundo a pesquisa, a diminuição da infraestrutura
pode ser associada à queda da participação do setor pú-
blico, que passou de 41,4% em 2010 para 30,3% em 2019,
já que o investimento necessário para o setor é muito ele-
vado, assim como a incerteza. Essa mudança reflete tam-
bém o fim do Programa de Aceleração do Crescimento
(PAC) e o início da modalidade Parcerias Público-Privadas
(PPP).

Ocupação e remuneração
Foram registradas 125,1 mil empresas no setor de

construção em 2019, com 1,9 milhão de pessoas ocupa-
das, um aumento de 1,7% frente a 2018. Um total de R$
56,8 bilhões foi pago em salários, remunerações e reti-
radas, o que representa 2,7% de aumento real na mes-
ma comparação. É o primeiro resultado positivo desde
2014 para os dois indicadores.

Por outro lado, quando se compara 2019 com o ano
de 2014, o número de pessoas ocupadas é 34,2% menor,
e o total de salários, remunerações e retiradas caiu 41,6%,
segundo o IBGE. Na comparação decenal, o porte das em-
presas caiu a menos da metade, indo de uma média de
32 pessoas ocupadas por empresa em 2010 para 15 em
2019. Já o salário médio mensal diminuiu de 2,6 salários
mínimos para 2,3 no mesmo período.

Tipo de obra
As mudanças estruturais na indústria da construção

podem ser verificadas também no tipo de obra ou nos ser-
viços realizados. Enquanto em 2010 o primeiro lugar fi-
cava com a construção de rodovias, ferrovias, obras ur-
banas e obras de arte especiais, com 21%, o grupo passou
para o terceiro lugar em 2019, com participação de
16,2%. O primeiro lugar foi ocupado pelas obras resi-
denciais, que ficavam em segundo com 20,6%, e subiram
para 25,7%. Serviços especializados para construção
passaram de terceiro (15,4%) para segundo (19,8%).

A pesquisa destaca o aumento do crédito imobiliário
e dos programas de habitação popular que ocorreram
no período, além do aumento do poder de compra das
famílias, que impulsionaram as obras residenciais e a
aquisição da casa própria.(ABr)

A construção vinha retraindo em 2017 e 2018

Confiança do empresário 
do comércio cresce 12,2%
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Após dois anos
de queda,
construção
civil voltou 
a crescer

O Índice de Confiança do
Empresário do Comércio (Icec)
cresceu 12,2% em junho na
comparação com maio. Essa
foi a primeira alta do ano e
veio depois de cinco quedas
consecutivas.

As informações foram di-
vulgadas pela Confederação
Nacional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo (CNC).

Na comparação com junho
do ano passado, a confiança do
empresário avançou 47,6%.

De maio para junho, o prin-
cipal aumento foi observado
no item condições atuais, que
cresceu 19,3%, puxado pela
satisfação maior com a situa-

ção atual da economia (29,3%).
A expectativa em relação ao
futuro apresentou alta de
11,6%. Já a intenção de inves-
timentos subiu 8%.

Na comparação com junho
de 2020, foram apuradas altas
de 71,8% na avaliação sobre as
condições atuais (com au-
mento de 137% na confiança
em relação à economia), de
53,9% nas expectativas e de
26,5% nas intenções de inves-
timento.(ABr)

Em relação a junho
de 2020, indicador
avançou 47,6%



POLÍTICA  n 5
ohoje.com
GOIÂNIA, SEXTA-FEIRA, 18 DE JUNHO DE 2021

Samuel Straioto

A base do governo tenta
chegar no número de 27 de-
putados para conseguir apro-
vação da Proposta de Emenda
à Constituição Estadual (PEC)
que prorroga a aplicação do
Teto de Gastos em Goiás. De
acordo com o líder do governo
na Assembleia Legislativa de
Goiás, deputado Bruno Peixo-
to (MDB), a base de apoio a Ro-
naldo Caiado (DEM) já conta
com 25 parlamentares e con-
sequentemente com a mesma
quantidade de votos para a
aprovação da proposta. Bruno
Peixoto já contabiliza o in-
gresso na base dos deputados
Francisco Oliveira (PSDB) e de
Virmondes Cruvinel (Cidada-
nia). A tentativa é de chegar à
casa de 27 deputados para dar
segurança a votação do tema
que deve ser polêmico.

“Na próxima semana esta-
remos analisando a PEC do Teto
e esperamos a aprovação com
26 ou 27 votos. Temos hoje uma
base consolidada com 23 depu-
tados, temos mais dois deputa-
dos que votaram com a base e
estamos em conversações fi-
nais com outros dois deputados.
É público, o deputado Francisco
Oliveira do PSDB declarou apoio
ao governador, integra a base,
da mesma forma o deputado
Virmondes Cruvinel, com os
dois vamos para 25 e temos
mais dois que em breve estare-
mos anunciando.

O deputado relata que tem
feito negociações, se possível
reduzindo o período de apli-
cação do Teto de Gastos. Se-
gundo Bruno Peixoto, qual-
quer alteração seria feita em

conjunto com o governo. Os
parlamentares de oposição têm
feito vários questionamentos
sobre a falta de apresentação
de um plano de investimentos
para o Estado após ingresso no
Regime de Recuperação Fiscal
e ainda com a extensão do
Teto de Gastos. Outro ponto é
quanto à realização de con-
cursos públicos. A oposição co-
bra esclarecimentos sobre o
assunto. Bruno Peixoto relata
que pretende levar a Assem-
bleia, membros do governo
para discutir a questão.

“Nós vamos levar para
apresentar a todos, inclusive a
base já conhece o projeto de
ponta à ponta. Tivemos uma
reunião com 22 deputados e foi
eternado a todos Será permiti-
do sim, respeitando o teto a
realização de concurso público,
de concessão de Data Base, de
promoções, sempre respeitan-
do o Teto de Gastos. Alguns da
oposição têm trabalhado para
o quanto pior, melhor e espe-

ramos chegar aos 27 votos, a
PEC não trará prejuízo aos ser-
vidores públicos”, argumen-
tou o líder do governo. Entre os
deputados que o governo bus-
ca apoio estão Lucas Calil (PSD)
que já se manifestou publica-
mente que vai votar contra o
governo e ainda os tucanos
Hélio de Sousa e Talles Barre-
to.  No entanto, dentro da pró-
pria base governista há difi-
culdades, por exemplo, em re-
lação ao deputado Coronel
Adailton (PP) e Paulo Cézar
Martins (MDB).

O emedebista confirmou à
reportagem que votará contra
a PEC do Teto de Gastos. “Um
dos compromissos em vota-
ções passadas foi o retorno da
titularidade dos professores e
isso não aconteceu e ainda não
retornou. Como faço parte da
base se não sou chamado para
conversar. Não acredito que ti-
rando dos funcionários, corte
de salários, a questão de con-
cursos públicos, eu não posso

votar numa PEC dessas”, disse
o parlamentar. A PEC do Teto
de Gastos aguarda o período re-
gimental de dez sessões ordi-
nárias para que possa ter tra-
mitação autorizada.

Distribuição de renda
O deputado Antônio Gomi-

de (PT) entrou na Justiça para
garantir um programa de Ren-
da Mínima para os goianos. A
ação protocolada na última
terça-feira (15) trata de um
mandato de injunção que é
aplicado em casos onde o Es-
tado não está cumprindo a Lei
vigente. Para o deputado, en-
quanto não for instituído o
programa de Renda Mínima
em Goiás, anunciado para
2022, o Governo do Estado
deve cumprir a lei que instituiu
o programa Renda Cidadã, que
não está sendo cumprida. A Lei
está em vigor desde 2016.

Desde o início da pande-
mia, a parcela dos goianos que
vive abaixo da linha de pobre-
za aumentou de 6% para 8%. As

pessoas que vivem na linha
abaixo da pobreza vivem com
renda diária inferior a R$ 10
por dia. Ou seja, mais de 500 mil
pessoas estão em situação de
miséria em Goiás e não estão
recebendo nenhum programa
de transferência de renda do
Governo do Estado. Do total
da população goiana, 19% per-
tence a Classe “E”, cujas famílias
sobrevivem com apenas dois
salários-mínimos. Os dados são
da Central Única das Favelas
em Goiás(Cufa-GO).

"Estamos entrando com
uma ação judicial para que o
governador possa, através do
superavit das contas públicas
anunciado por sua secretaria
de economia nesta casa, insti-
tuir o Programa de Renda Mí-
nima em Goiás durante a pan-
demia. Caso não o faça, que a
Justiça determine que possa
ser executada a lei que institui
o auxílio da Renda Cidadã, que
está em vigor nesse momento
e não está sendo cumprida".

Deputado líder do governo, Bruno Peixoto (em pé na foto) aponta que a PEC do Teto será avaliada já na próxima semana

Foi aprovado em segunda
e última votação no plenário
da Câmara de Goiânia, o pro-
jeto que retoma o pagamen-
to do quinquênio para ser-
vidores municipais. O proje-
to revoga o artigo 90, da Lei
Complementar 011 de 1992,
e recria o benefício para ser-
vidores públicos. A gratifi-
cação de 10% é adicionada
ao vencimento dos servido-
res a cada cinco anos de tra-

balhos, com acúmulo por até
sete vezes (35 anos). 

A Reforma Administrativa
aprovada no final de dezembro
do ano passado revogou a con-
cessão de quinquênio, e com
isso a contagem para o paga-
mento de novos benefícios foi
extinta. O projeto de lei visa o
restabelecimento do paga-
mento. No governo estadual, o
quinquênio foi extinto em 2019.
Em âmbito federal, o benefício

deixou de existir em 1999. 
O retorno legal do quin-

quênio deve custo anual ao
Município em torno de R$ 30
milhões. Atualmente, 38 mil
dos 50,3 mil servidores já re-
cebem o pagamento. O quin-
quênio se resume a um adi-
cional por tempo de serviço.
Trata-se de um acréscimo
percentual no salário, cal-
culado sobre o valor dos
vencimentos que o servidor

público tem direito a rece-
ber na folha de pagamento,
de modo incorporado, a
cada cinco anos em efetivo
exercício.  

ISTI
Foi aprovado em primei-

ra votação no plenário da
Câmara, projeto que reduz
temporariamente o Imposto
sobre Transmissão de Bens
Imóveis (ISTI) em Goiânia

durante o enfrentamento à
pandemia da Covid-19. A re-
dução faz com que a taxa
para imóveis de até R$ 200
mil passe a ser de 0,25% e
para imóveis de até R$ 400
mil, 1,5%. Imóveis com valor
superior a R$ 400 mil o valor
será de 2%. A ação é vista
como uma forma de dimi-
nuir os efeitos econômicos
durante a pandemia. (Espe-
cial para O Hoje)

Retorno do quinquênio é aprovado pela Câmara de Goiânia

Grupo de apoio ao
governo chega a 25
deputados; Núme-
ro seria suficiente
para aprovar PEC
do Teto de Gastos

Base do governo projeta 27
votos em PEC do Teto de Gastos

Fora disso, pode ocorrer improbidade administrativa para mandatários públicos.

Publicidade 

legal 

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

Somente os Diários Oficiais têm validade para comprovantes digitais.
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Esplanada
Leandro Mazzini | reportagem@colunaesplanada.com.br

Ordem na casa
O ex-presidente Lula da Silva, a cada

dia mais candidato do PT ao Palácio do
Planalto, agendou visita ao Recife para
uma conversa séria e definitiva com os
caciques locais do partido. Ele se refere
ao senador Humberto Costa e à deputa-
da Marília Arraes, para que deixem de
‘mimimi’ e se unam pelo seu palanque
para Brasília e para o Governo de Per-
nambuco. O problema maior é o senador
Humberto que, na última eleição para
prefeito, panfletou e fez campanha no pa-
lanque de João Campos (PSB), desde-
nhando da colega petista. Pernambuco,
sua terra natal, é o principal reduto elei-
toral de Lula no Nordeste.

Caiu a pauta
O flagra dos bolsonaristas na depu-

tada Luisa Canziani, gravando com mi-
crofone de lapela da TV Globo uma reu-
nião no MEC, derrubou de vez seu pai,
Alex Canziani.

Por tabela
Alex, ex-deputado federal do PTB, ar-

ticulava com poderosos padrinhos ser no-
meado secretário executivo do ministério.
Caiu bem antes por causa da filha, expulsa
do PTB.

Fio solto
Dado curioso no painel da Câmara so-

bre a aprovação da privatização da Ele-
trobras: o MDB liberou a bancada para vo-
tar. Muita gente do partido, por décadas,
mandou na estatal. E ainda há fios soltos.

Sentou na janela
O senador e ex-presidente da Repú-

blica Fernando Collor deixa o PROS e vai
se filiar ao PTB. Teve longa conversa
com o presidente da sigla, Roberto Jef-
ferson. Na esteira do assunto, Jefferson
destituiu o deputado federal Nivaldo do
comando do diretório em Alagoas para
presentear Collor – que prometeu levar
mais gente para o partido.

Laços históricos
Lindolfo Collor, avô do senador, foi mi-

nistro do trabalho do presidente Getúlio
Vargas, fundador do PTB.

O cara errado
O diretor jurídico da Federação Nacio-

nal dos Policiais Federais (Fenapef), Flávio
Werneck, virou celebridade. Mas por si-
tuação curiosa. Werneck tem sido con-
fundido com o homônimo, cuja quebra de
sigilo bancário, pedida pela CPI da Pande-
mia, foi negada pelo ministro do STF Luís
Roberto Barroso.

Cara na tela
A imagem do policial federal já ilustrou

várias matérias de TV, que o identificam
como o ex-assessor do Ministério da Saúde.
Werneck é diretor de Estratégia Sindical do
Sindicato dos Federais do DF e presidente
da Associação Nacional dos Escrivães.

Sem conexão
O PDT de Pernambuco quer ser a cere-

ja do bolo nas eleições de 2022. O presidente
estadual, Wolney Queiroz, deu um ultima-
to ao PSB dizendo que se o partido fizer uma
aliança com o PT, sua legenda deixará a
Frente Popular da base do Governo estadual
e passará a conversar com outras siglas.

É que..
..O presidenciável que será apoiado por

Queiroz é Ciro Gomes (PDT), e não há a me-
nor hipótese de uma aliança com o PT de
Lula da Silva, que também é candidato.

Brasiillll
Um leitor de Coroa Vermelha, distrito de

Santa Cruz Cabrália (BA), sofre um descaso
da Coelba, a companhia de energia do Es-
tado. Um cidadão – ainda não identificado
– usa seu CPF há anos no município de Ipi-
rá (BA). Além disso, conseguiu na Justiça
(com CPF ‘roubado’) um religamento da
energia cortada por.. decisão judicial. O bair-
ro do ‘gato’ chama Pau Ferro. Procurada, a
Coelba ainda não se posicionou.

Dayrel Godinho

Nos primeiros quatro me-
ses de 2021, o programa Ren-
da Família distribuiu R$ 11
milhões a mais de 11 mil fa-
mílias em vulnerabilidade. O
projeto voltou a Câmara Mu-
nicipal de Goiânia para
adaptações e ampliação do
público que pode receber o
benefício.

O prefeito de Goiânia, Ro-
gério Cruz (Republicanos) re-
percutiu a tramitação do pro-
jeto que enviou à Câmara Mu-
nicipal, alterando a lei que
instituiu o programa Renda
Família, com o objetivo de
ampliar o alcance da propos-
ta, para abranger um público
ainda maior, como microem-
preendedores individuais e
beneficiários do auxílio emer-
gencial do governo federal.

O projeto consta da pauta
de votação da sessão da pró-
xima terça-feira, 22, depois
de ser aprovado pela Comis-
são de Constituição, Justiça e
Redação (CCJ). “Estamos pres-
tes a estender o Renda Famí-
lia a mais goianienses e me
lembrei da emoção que senti
ao lançar este programa, que
foi responsável por levar ali-
mentos à mesa de mais de 11
mil famílias da nossa cidade

nos últimos 4 meses, um in-
vestimento de R$ 11 milhões
que reflete no comércio local”.

Rogério Cruz justifica que
o projeto que encaminhou à
Câmara Municipal visa flexi-
bilizar as regras do projeto
original, está em tramitação
e tenho a convicção de que
em breve poderemos benefi-
ciar mais 13 mil famílias em
vulnerabilidade socioeconô-
mica para honrar este com-
promisso com o povo goia-
niense e fazer o que mais
enche o meu coração de ale-
gria, que é cuidar das pes-
soas”, pontou.

De acordo com o prefeito,
nos primeiros quatro meses
de 2021, o programa Renda
Família distribuiu R$ 11 mi-
lhões a mais de 11 mil famí-
lias em vulnerabilidade.
“Além de amparar quem mais
precisa, a gestão injeta re-
cursos na economia da cida-
de. E mais: o programa será
ampliado para atender outra
parcela da população”.

Como o projeto de lei já
passou pelo crivo da CCJ, Ro-
gério Cruz salienta que depois
que o mesmo for aprovado no
plenário da Câmara, vai pos-
sibilitar a inclusão de mais fa-
mília até o limite orçamentá-
rio do programa. “Cuidar das

famílias é minha missão de
vida e prioridade da admi-
nistração. Não vou me dis-
tanciar disso em nenhum dia
do mandato”.

O Renda Família, confor-
me o prefeito, consiste em
um auxílio financeiro men-
sal, no valor de R$ 300, pago
a famílias que residam do
município, e foi instituído
como medida fundamental
de proteção à população em
situação de vulnerabilidade
temporária em decorrência
da pandemia da Covid-19.
“Diante do panorama de re-
cessão econômica que se ins-
tala em todo o País, o muni-
cípio de Goiânia buscou ame-
nizar, por meio deste auxílio,
os impactos financeiros cau-
sados pelo coronavírus. Por

isso, como forma de garantir
o mínimo existencial aos
mais necessitados neste mo-
mento de pandemia, foi ins-
tituído o referido benefício”.

Como forma de preservar
o equilíbrio fiscal do municí-
pio, bem como para zelar
pela estrita observância da
Constituição Federal e da Lei
de Responsabilidade Fiscal, e
das leis orçamentarias, fo-
ram estabelecidas regras rí-
gidas. Quando da elaboração
do anteprojeto do Renda Fa-
mília, foi realizada uma esti-
mativa de impacto orçamen-
tário-financeiro, prevendo,
inicialmente, que 24 mil fa-
mílias que residissem em
imóveis de valor venal de até
R$ 100 mi, para que fossem
abrangidas pelo programa.

Reduzir desigualdades
O impacto financeiro do pro-

grama foi estimado em R$ 43,2
milhões. Dentro dessa estimati-
va realizada, o prefeito disse ter
vislumbrado a possibilidade de
ampliação do programa, de
modo a atingir um público ain-
da maior, tais como, microem-
preendedores individuais e be-
neficiários do auxilio emergen-
cial do governo federal. Essa fle-
xibilização será possível por-
que, segundo texto do projeto de
lei, até o dia 22 de abril, os pe-
didos realizados alcançaram o
percentual de 54,34% do espe-
rado, resultando um total de
13.041 requerimentos. Consi-
derando o impacto inicial, os
pleitos atingiram aproximada-
mente R$ 23 milhões. (Especial
para O Hoje)

Projeto foi ampliado para contemplar mi-
croempreendedores individuais e bene-
ficiários do auxílio emergencial 

Empresário Carlos Wizard buscou o STF para não ir a CPI

Prefeito comentou sobre a ampliaçã do programa e flexibilização das medidas

O presidente da CPI da Pandemia, Omar Aziz (PSD-
AM), anunciou que oficiará a Justiça Federal pedindo a
retenção, pela Polícia Federal, do passaporte do empre-
sário Carlos Wizard. Ele não compareceu ao depoimen-
to previsto para esta quinta (17) na comissão.

Wizard se encontraria nos Estados Unidos. Aziz de-
terminou que o passaporte seja devolvido apenas após
a prestação de depoimento à CPI. Acrescentou que vai ofi-
ciar o juiz criminal para "requisitar à autoridade policial
a apresentação da testemunha faltosa", eventualmente
com auxílio da força pública.

O empresário obteve na véspera um habeas corpus,
concedido pelo ministro Luís Roberto Barroso, do Su-
premo Tribunal Federal, concedendo-lhe o direito de não
responder a perguntas que o incriminassem. Omar Aziz
criticou com veemência Wizard por, mesmo assim, não
ter comparecido: “A secretaria da comissão recebeu pe-
dido dos advogados de Carlos Wizard de audiência com
esta presidência para tratar de "redesignação de data".
É uma brincadeira dele, né? Uma data combinada para
ele vir”, indignou-se.

O presidente da CPI disse que o não comparecimento de
Wizard é um desrespeito "não com a CPI, mas com o STF":
O que me espanta é um cidadão procurar o STF para con-
seguir um habeas corpus para vir a esta CPI e ficar em si-
lêncio, e não aparecer”, queixou-se. (Senado)

CPI vai pedir
retenção do
passaporte 
de Wizard

Renda Família distribuiu 
R$ 11 milhões a 11 mil famílias
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Victor Pimenta

O Goiás volta a campo nes-
ta sexta-feira (18), para en-
frentar o Brasil de Pelotas,
fora de casa pela quinta ro-
dada da Série B. O time que
viajou para o Sul um dia após
a vitória diante do CRB, já
tem mais um confronto pela
frente e no estádio Bento de
Freitas, às 21h30. 

Goiás
Ainda sem perder na com-

petição e tendo tomado um
gol nos últimos quatro jogos, a
equipe esmeraldina chega em-
balada diante de uma equipe
pressionada qual se encontra
na zona de rebaixamento da
competição.

“A equipe vem em um co-
meço de campeonato muito
bom, então esses jogos não te-
remos dificuldades para jogar
até porque vimos desse bom
momento. Temos que traba-
lhar algumas coisas e ressal-
tando que em nenhum mo-

mento o professor Pintado pe-
diu para recuar e foi o jogo que
se desenhou assim. Nesse co-
meço que o time está sendo
montado, está em uma com-
petição é ganhar jogos e esta-
mos fazendo isso”, disse Élvis.

Para o confronto desta sex-
ta-feira, o Goiás terá duas au-
sências, o volante Breno e o ata-
cante Diego. Enquanto o pri-

meiro, que não atuou diante do
CRB devido a um mal-estar,
segue sendo ausência na equi-
pe titular e com isso Madison e
Rezende disputam a vaga no
meio-campo. Como Madison
atuou diante do CRB, deve se-
guir entre os onze. Já o atacante
se lesionou na última partida,
ainda na primeira etapa e tam-
bém nem se quer viajou. Dadá

Belmonte deve ser o favorito
para começar jogando, mas
Pintado ainda tem como op-
ções Luan Dias e Vinicius Lopes
para a vaga. O meia Albano
que estava com uma lesão de
grau dois, já iniciou a transição
para os campos e ainda não
tem sua estreia confirmada.

O clube esmeraldino trei-
nou na manhã desta quinta-fei-

ra (17) no CT do Grêmio e Pin-
tado encerou a preparação do
clube visando a partida diante
do Brasil de Pelotas.

Brasil de Pelotas
Diferentemente do Goiás,

a equipe gaúcha vive um mau
momento na competição, ten-
do somando apenas dois pon-
tos em doze disputados e es-
tando na zona de rebaixa-
mento da Série B. Para o con-
fronto desta sexta-feira, o Bra-
sil de Pelotas contará com o re-
torno de seu treinador Cláudio
Tencati. Ele que foi expulso na
partida diante do Vasco, cum-
priu suspensão no último jogo,
diante do Confiança. 

Por outro lado, o zagueiro Íca-
ro (ex-Aparecidense) foi expulso
na última partida e cumpre sus-
pensão. Dessa forma, Héverton
deve assumir a vaga deixada
pelo defensor. O atacante Luiz
Fernando sentiu um desconfor-
to muscular contra o Confiança
e virou dúvida para o treinador.
(Especial para O Hoje)

Três dias após a vitória diante do CRB, o Goiás viaja para o
Sul para enfrentar Brasil de Pelotas em má fase

Nos próximos dias, o técni-
co do Vila Nova, Wagner Lopes,
terá mais um reforço para o se-
tor ofensivo de sua equipe.
Isso porque, no início da ma-
drugada desta quinta-feira (17),
o vice-presidente do clube,
Leandro Bittar, confirmou,
através de suas redes sociais, a
contratação do atacante Ales-
son, que estava no Bahia.

Natural da cidade de Gua-
rulhos, no Estado de São Pau-
lo, Alesson começou no fute-
bol nas categorias de base do
PSTC, do Paraná. De lá, foi
para o Paraná, onde se pro-
fissionalizou. Durante o tem-
po em que esteve no time da
Vila Capanema, esteve em-
prestado à Ponte Preta e ao
Cruzeiro, que o utilizaram em
seus times de base.

Do Paraná, Alesson foi para
o Bahia, onde estava desde
2020. Pelo Tricolor Baiano,
fez 45 partidas e marcou cin-
co gols, conquistando o Cam-
peonato Baiano, no ano pas-
sado, e a Copa do Nordeste, na
atual temporada. No Colorado,
o atleta disputará posição com
Breno, Cardoso, Fernandinho,
Henan, Kelvin, Matheus Porto
e Pedro Júnior.

Alan Grafite
Depois da chegada de

Alesson, o Tigre está próxi-
mo de confirmar o acerto
com Alan Grafite, de 23 anos,
que está livre no mercado
após rescindir seu contrato

com a Chapecoense.
Natural de Criciúma, em

Santa Catarina, Alan foi reve-
lado nas categorias de base
do time que leva o mesmo
nome do lugar onde nasceu.
De lá, foi para a Chapecoense,
onde estava desde 2017, ano
em que atuou apenas nos ti-

mes de base do alviverde.
Além da Chape, o jogador

esteve emprestado ao Toledo,
do Paraná, em 2019, e ao Con-
córdia, pelo qual se destacou
no último Campeonato Catari-
nense, marcando quatro gols
em 10 jogos disputados. Nesta
quinta-feira (17), Alan Grafite
usou suas redes sociais para se
despedir da Chapecoense.

“Hoje encerra meu ciclo
na Chapecoense. Foram qua-
tro anos vestindo essa cami-
sa, agradeço a Deus pela
oportunidade de jogar neste
clube, agregou para o meu
crescimento e evolução! Meu
agradecimento a todos da
equipe e aos que acreditam
em mim! Grande abraço”, es-
creveu o jogador em seu Ins-
tagram. (Breno Modesto, es-
pecial para O Hoje)

Equipe esmeraldina viajou um dia após a última vitória e fez seu último treino nesta quinta, no Centro de Treinamento do Grêmio 

O treinador da Seleção
Olímpica masculina, André
Jardine, anunciou nesta
quinta-feira (17) os dezoito
convocados para os Jogos
Olímpicos de Tóquio. Au-
sências sentidas foram de
Neymar e Marquinhos, que
não foram liberados pelo
PSG. Ao contrário dos outros
anos, por conta da pande-
mia o número de atletas di-
minuiu de vinte três para
dezoito, mas ainda podendo
levar três atletas acima dos
24 anos. Assim, André Jar-
dine convocou o veterano
Daniel Alves para ser o es-
pírito de liderança do país
que tentará seu segundo
ouro olímpico pela modali-
dade, nesta edição.

“Há atletas que são refe-
rência para todos nós. O
Dani é um jogador que não
à toa tem o currículo que
tem. Um dos mais vitoriosos
da história, por onde passa
é campeão. Quando ele ficou
fora da Copa América, já fi-
camos de olho. É um jogador
que vai agregar demais, ex-
periência, sabedoria, lide-
rança. O universo quis as-
sim”, disse a ele que a Olim-
píada falta no currículo.

Os outros dois jogadores
acima da idade, tratam-se
do goleiro Santos (Athletico
Parananense) e Diego Car-
los (Sevilla). Alguns nomes
certos foram ausência na
lista da Seleção, como os
das duplas de Real Madrid
e Paris Saint-Germain. Ney-

mar Júnior e Marquinhos,
do time francês, assim como
os atacantes Vinicius Júnior
e Rodrygo não foram libe-
rados pelos seus respectivos
clubes e não farão parte do
elenco de Jardine.

Por outro lado, uma po-
lêmica em relação ao Fla-
mengo. A equipe carioca
chegou a enviar um ofício
junto a CBF informando o
desejo de não liberar seus
atletas para a disputa das
Olimpíadas, porém, nota-
se a presença do atacante
Pedro, o que gerou revolta
no time rubro-negro. O vo-
lante Gérson embora foi
convocado pelo Flamengo,
já foi negociado com o Mar-
seille e não atua mais pelo
clube carioca.

Confira a lista completa
dos atletas convocados:

Goleiros: Santos (Athleti-
co-PR), Brenno (Grêmio); la-
terais: Daniel Alves (São Pau-
lo), Gabriel Menino (Palmei-
ras), Guilherme Arana (Atlé-
tico-MG); zagueiros: Gabriel
Magalhães (Arsenal), Nino
(Fluminense), Diego Carlos
(Sevilla); meias: Douglas Luiz
(Aston Villa), Bruno Guima-
rães (Lyon), Gerson (Fla-
mengo), Claudinho (Red Bull
Bragantino), Matheus Hen-
rique (Grêmio); atacantes:
Matheus Cunha (Hertha Ber-
lim), Malcom (Zenit), Antony
(Ajax), Paulinho (Bayer Le-
verkusen), Pedro (Flamen-
go). (Victor Pimenta, espe-
cial para O Hoje)

Seleção Olímpica é
convocada sem Neymar

TÓQUIO 2020

Tigre anuncia a contratação
do atacante Alesson

VILA NOVA

Rosiron Rodrigues / Goiás EC

Desafio contra o frio

Felipe Oliveira/EC Bahia

Alesson chega ao
Vila Nova após
rescindir seu
contrato com o
Bahia

t
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Brasil de Pelotas: Matheus nogueira; Vidal, Héver-
ton, leandro Camilo, artur; Rômulo, Bruno Matias, lu-
cas Santos; gabriel Terra, Welinton e Ramon
Técnico: Cláudio Tencati

Goiás: Tadeu; apodi, david duarte, Reynaldo, Hugo;
Madison (Rezende), Caio Vinícius, Élvis; dadá Bel-
monte (Vinicius), Bruno Mezenga e alef Manga
Técnico: Pintado

xBrasil de Pelotas Goiás

FICHA

Data: 18 de junho de 2021. Horário e local: 21h30, estádio Bento de Freitas. Arbitragem: Rafael
Martins de Sá (RJ); Assistentes: Michael Correia (RJ) e Thiago Rosa de oliveira (RJ); Quarto árbitro:
anderson da Silveira Farias (RS)



Principal nome do Vila
Nova na temporada até aqui,
o goleiro Georgemy ficará no
Onésio Brasileiro Alvarenga
por mais tempo. Isso porque,
no fim da tarde de ontem, o
Boletim Informativo Diário
(BID) da Confederação Brasi-
leira de Futebol (CBF) publi-
cou a prorrogação do contra-
to do arqueiro com o Colora-
do, que, a partir de agora,
vai até o fim de 2022.

Contratado para ser o re-
serva imediato de Fabrício, o
camisa 1 acabou se destacan-
do e ganhando a posição de ti-
tular da meta vilanovense.
Desde sua chegada, já reali-
zou 24 partidas e foi, ao lado
de Dudu, um dos destaques
do Tigre no Campeonato Goia-
no. Devido às boas atuações,
a diretoria colorada optou
por estender o prazo do do-
cumento, que se encerraria ao
fim da atual edição do Cam-
peonato Brasileiro.

Antes da publicação do
novo contrato, Georgemy con-
cedeu entrevista coletiva e
falou a respeito dos últimos
jogos da equipe. Segundo ele,
a responsabilidade pelos re-
sultados negativos é de to-
dos, e não só do ataque, que
não tem balançado as redes. 

“A responsabilidade é de to-
dos. Não é só o ataque que está
falhando, que não está fazen-
do gols. É claro que o gol é im-
portante para se conseguir
um resultado, mas nós temos
que saber que todos têm as
suas responsabilidade. Nós te-
mos a consciência de que pre-
cisamos melhorar em algu-
mas situações para poder sair

com resultados melhores nos
jogos”, analisou Georgemy.  

Em seguida, o goleiro re-
velou que os atletas colorados
tiveram uma conversa inter-
na com a intenção de corrigir
alguns erros que estão sendo
cometidos durante os jogos,
principalmente o da ansieda-
de em definir as jogadas.

“Precisamos melhorar al-
gumas situações. Às vezes,
somos ansiosos demais. Hoje
em dia, nós temos que usar os
espaços do campo com quali-
dade para chegar ao ataque.
E, sem dúvida, a  posse de
bola é muito importante no
jogo de hoje. Então, às vezes,
com essa ansiedade, a gente
acaba querendo buscar o gol
muito rápido, querendo fa-
zer o cruzamento. Daí, per-
demos a posse de bola e temos
que voltar para marcar. Mas
nós conversamos e sabemos
da nossa responsabilidade e
do que precisamos e podemos
melhorar. Temos esse enten-
dimento, sim”, finalizou Geor-
gemy. (Breno Modesto, es-
pecial para O Hoje)

Georgemy renova seu 
contrato com o Tigre

VILA NOVA
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Heber Gomes

Felipe André

Atlético Goianiense e For-
taleza que estavam com 100%
de aproveitamento no início
da Série A, empataram sem
gols na noite de ontem. No en-
cerramento da rodada, o due-
lo aconteceu no estádio Antô-
nio Accioly e com o resultado,
deixou a equipe goiana com
sete pontos na competição e os
visitantes com 10.

“Achei uma partida muito di-
fícil, como já imaginávamos. O
Fortaleza é muito organizado e
intenso, assim como nós. Um
jogo de poucas oportunidades e
muito sensível, qualquer erro
seria fatal. O Atlético foi muito
competitivo, teve suas oportu-
nidades, mas não foi o sufi-
ciente para vencer o jogo. Ago-
ra vamos virar a chave, mais
um confronto complicado no
fim de semana. O duelo me
mostrou alguns indicativos de
evolução”, analisou Eduardo
Barroca após a partida.

Com estilos similares, Atlé-
tico Goianiense e Fortaleza fi-
zeram um jogo aberto, muito
disputado fisicamente e com
oportunidades para ambos os
lados. No primeiro tempo, o ár-
bitro Douglas da Silva teve di-
ficuldade com o excesso de
faltas e apontou 16 infrações,

mas não aplicou nenhum car-
tão amarelo. Quando o assun-
to foi as chances criadas, os sis-
temas defensivos de ambos os
lados tiveram trabalho.

A equipe visitante entrou
com um sistema com três za-
gueiros, mas rapidamente al-
terou sua forma de jogar, co-
locou Tinga como lateral e li-
berou Pikachu para ser um
ponta. A principal oportuni-
dade saiu dos pés de Tinga,
que entrou na grande área
após jogada pelo lado esquer-
do e de primeira mandou no
canto de Fernando Miguel,
que fez grande defesa.

Do lado mandante, o Atlé-
tico Goianiense perdeu duas
boas oportunidades na decisão
de tomada, que acabou se pro-
vando equivocada. Na pri-
meira, Zé Roberto recebeu de
costas e não tocou para Nata-
nael que apareceu livre en-

trando na grande área e na se-
gunda oportunidade, João Pau-
lo hesitou e quando decidiu
buscar Janderson que entrava
em velocidade, tocou curto e o
passe foi interceptado.

Na segunda etapa, o cená-
rio permaneceu similar. Com
muitas faltas cometidas, o ár-
bitro Douglas da Silva mos-
trou o primeiro amarelo para
o volante Felipe, do Fortaleza,
o árbitro de vídeo recomen-
dou olhar novamente o lance,
pois entendeu que seria para
vermelho, mas o árbitro de
campo manteve sua decisão.
A primeira defesa de Felipe
Alves aconteceu minutos de-
pois, quando Janderson saiu
cara a cara e não conseguiu ti-
rar do arqueiro, que evitou o
gol com o peito.

Os cartões foram distribuí-
dos na segunda etapa, que
manteve a intensidade e a dis-

puta física. Faltaram oportu-
nidades criadas, que apesar
das trocas de passes, nenhuma
das equipes arriscaram de
fora da área e o jogo truncado,
permaneceu até o fim com o
zero a zero no placar.

Na próxima rodada, o Atlé-
tico Goianiense viaja para en-

frentar o Athletico Paranaense,
neste domingo (20), às 18h15 (ho-
rário de Brasília), na Arena da
Baixada, em Curitiba-PR. O For-
taleza, por sua vez, entra em
campo no mesmo dia e horário,
mas vai receber o Fluminense
no Castelão, em Fortaleza-CE.
(Especial para O Hoje)

Atlético Goianiense
e Fortaleza fazem
jogo truncado fisica-
mente, não balan-
çam as redes e cada
equipe fica com um
ponto no encerra-
mento da rodada

NaDa De gols no Accioly

Zé Roberto sendo marcado por Felipe, antes de finalizar durante o empate sem gols entre Atlético Goianiense e Fortaleza

Afonso Cardoso

Data: 17 de junho, 2021; Horário: 19h (de Brasília); Local: estádio
antônio accioly, em goiânia-go; Árbitro: douglas Schwengber da
Silva (RS); Assistentes: leirson Peng Martins (RS) e lúcio Beiers-
dorf Flor (RS); VAR: Jean Pierre goncalves lima (RS)

t
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Atlético-GO: Fernando Miguel;
dudu, nathan, oliveira e Igor
Carius (arthur gomes); Willian
Maranhão, Marlon Freitas e João
Paulo; Janderson (andré luis),
natanael e Zé Roberto (lucão).
Técnico: eduardo Barroca

Fortaleza: Felipe alves; Tinga,
Benevenuto e Titi; Carlinhos
(luiz Henrique), ederson, Felipe,
Matheus Vargas e Yago Pika-
chu; Wellington Paulista (david)
e Romarinho (Robson). 
Técnico: Juan Pablo Vojvoda

0 x 0Atlético-GO Fortaleza

FICHA

O novo vínculo de
Georgemy com o
Colorado vai até o
fim de 2022
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Fortaleza

Athletico-PR

Atlético-MG

Bragantino

Fluminense

Palmeiras

Bahia

Atlético-GO

Flamengo

Corinthians

Sport

Ceará

Santos

Internacional

Cuiabá

São Paulo

Chapecoense

Juventude

América-MG

Grêmio

Série A

Times P J V E D GP GC SG AP%

10 4 3 1 0 8 2 6 83.3

9 3 3 0 0 5 0 5 100

9 4 3 0 1 4 2 2 75

8 4 2 2 0 10 6 4 66.7

8 4 2 2 0 4 2 2 66.7

7 4 2 1 1 7 3 4 58.3

7 4 2 1 1 8 5 3 58.3

7 3 2 1 0 3 0 3 77.8

6 2 2 0 0 3 0 3 100

4 4 1 1 2 3 4 -1 33.3

4 4 1 1 2 3 4 -1 33.3

4 4 1 1 2 5 7 -2 33.3

4 4 1 1 2 3 5 -2 33.3

4 4 1 1 2 4 8 -4 33.3

2 3 0 2 1 2 3 -1 22.2

2 4 0 2 2 1 4 -3 16.7

2 4 0 2 2 2 7 -5 16.7

2 4 0 2 2 2 8 -6 16.7

1 4 0 1 3 0 4 -4 8.3

0 3 0 0 3 2 5 -3 0

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

Náutico

Brusque

Botafogo

Goiás

CRB

Operário-PR

Guarani

Sampaio Corrêa

Vila Nova

Remo

Coritiba

Confiança

Avaí

Cruzeiro

Vasco

Londrina

Vitória

Brasil de Pelotas

CSA

Ponte Preta

Série B

Times P J V E D GP GC SG AP%

12 4 4 0 0 7 1 6 100

9 3 3 0 0 5 2 3 100

8 4 2 2 0 8 3 5 66.7

8 4 2 2 0 4 1 3 66.7

7 4 2 1 1 9 8 1 58.3

7 4 2 1 1 5 5 0 58.3

5 4 1 2 1 8 7 1 41.7

5 4 1 2 1 1 1 0 41.7

5 4 1 2 1 3 4 -1 41.7

5 4 1 2 1 3 5 -2 41.7

4 3 1 1 1 3 3 0 44.4

4 4 1 1 2 6 7 -1 33.3

4 4 1 1 2 4 5 -1 33.3

4 4 1 1 2 6 8 -2 33.3

4 4 1 1 2 3 6 -3 33.3

3 4 0 3 1 3 4 -1 25

3 4 0 3 1 1 2 -1 25

2 4 0 2 2 2 4 -2 16.7

2 4 0 2 2 1 3 -2 16.7

1 4 0 1 3 2 5 -3 8.3
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Meses após receberem
uma nova camada asfáltica,
várias ruas de Goiânia ainda
não receberam sinalização
horizontal. A falta de diversos
avisos acabam prejudicando
motoristas, motociclistas, ci-
clistas e pedestres e aumenta
o risco de acidentes nesses
locais. Setores como Bueno,
Sul e Marista são os que mais
sofrem sem nenhuma sinali-
zação sobre o novo asfalto.

O Hoje percorreu algumas
vias da cidade e constatou a si-
tuação. A Rua T-64 está com
seu trecho todo revitalizado,
mas sem nenhum tipo de si-
nalização inserida no local.
O mesmo acontece com vias
que fazem confluência com
ela: avenida T-4 e ruas T-36, T-
37 E T-38. As vias não contam
com o aviso de “Pare” e nem
de sinalização para dividir as
faixas de rolamento.

O mesmo se repete no cru-
zamento da Rua T-55 com a
Rua 9, no Setor Marista. O trá-
fego no local é intenso devido
a shopping, escolas, clínicas e
hospitais que têm na região.
A Rua 115 é outra que rece-
beu novo asfalto, mas nada
de ter uma sinalização pin-
tada na via que sai da Rua 90
e leva até a Avenida Fuad
José Sebba.

Em outros pontos, a recu-
peração realizada pela Secre-
taria de Infraestrutura (Sein-
fra) recebeu parcialmente a si-
nalização do solo. A Rua C-233
recebe muitos veículos que
saem na Praça Wilson Sales -
popularmente conhecida
como Praça da Nova Suíça -
com destino à Avenida T-9. A
mesma via recebeu a demar-
cação de rótulas nos cruza-
mentos com as ruas C-244 e C-
177, mas até o momento o
serviço não foi formalizado.

O cruzamento entre as
Ruas C-139 e C-182, na divisa
entre os bairros Jardim Amé-
rica e Nova Suíça, está confu-
so devido à falta de uma ro-
tatória que controlava o fluxo
da encruzilhada. A Avenida C-
182 foi recapeada, mas ape-
nas parte dela está sinalizada.
Ao lado do poste com a placa
de identificação das vias na
esquina estão os restos do
que um dia compunha a ro-
tatória do cruzamento.

Após o recapeamento da
Rua C-183, também no Jar-
dim América, uma rotatória

localizada na esquina com a
Rua C-180 desapareceu. A si-
nalização horizontal da pista,
com sinais de “Pare” e senti-
do do tráfego também não fo-
ram pintadas.

A reportagem também ave-
riguou que falta sinalização
horizontal em toda extensão da
Avenida C-107, no Setor Jardim

América e no cruzamento da
Avenida T-8 com a Avenida
Portugal, no Setor Marista.

A falta de sinalização não é
um problema muito difícil de
se encontrar em Goiânia. Em
uma breve volta na cidade, é
possível encontrar diversas
ruas e avenidas sem nenhuma
sinalização horizontal de trân-

sito. Além das vias que passa-
ram pelo programa de reca-
peamento, outras estão com a
pintura apagada devido à ação
do tempo.

Por meio de nota, a Secre-
taria Municipal de Mobilida-
de (SMM) “esclarece que há
uma força tarefa com equipes
trabalhando 24 horas todos os

dias da semana para levar si-
nalização vertical e horizon-
tal às ruas da Capital, sejam
elas com nova massa asfálti-
ca, seja no sentido de reforçar
a sinalização já existente.”

O texto ressalta ainda que
“é importante destacar que o
trabalho de recapeamento tem
oito meses à frente devido ao
processo de licitação da sinali-
zação. Além disso, é necessário
esperar no mínimo 15 dias até
que o novo asfalto esteja com-
pletamente seco para então
receber a sinalização.”

Segundo a pasta, as equipes
que fazem recapeamento na ci-
dade estão divididas em toda a
região da cidade. A SMM afir-
ma que 267 vias já receberam
a sinalização das 639 que são
previstas. “Foram 58.002,76
metros quadrados de sinaliza-
ção implantada e 59.752,10
metros quadrados em execu-
ção, com isso o trabalho de si-
nalização implantada chega a
20% e 21% em execução, dian-
te de 42% de recapeamento.”

Projeto atrasado
Iniciado no final de abril e

prevista para ser concluída até
o fim do ano passado, o progra-
ma de reconstrução asfáltica da
Prefeitura de Goiânia recons-
truiu apenas 225 quilômetros
dos 630 previstos naquele ano. A
área total de recapeamento
abrange 2.026.331,72 de metros
quadrados. Trinta e três vias de
15 setores estão com serviços
parcialmente concluídos, aguar-
dando o microrrevestimento
em alguns trechos e a sinalização
horizontal, que é executada após
a cura da massa asfáltica. Em ou-
tras oito, os trabalhos estão em
processo de execução. A nova
previsão de término é para no-
vembro de 2021. 

A Secretaria de Infraestru-
tura e Serviços Públicos da
Prefeitura de Goiânia (Sein-
fra) informa que as vias que es-
tão sendo e que serão recons-
truídas foram selecionadas
considerando a intensidade do
tráfego e a densidade demo-
gráfica da via e os serviços são
executados com base em cri-
térios originários de ensaios de
pavimento e de análise visual
de trincamento, conforme nor-
ma do Departamento Nacional
de Infraestrutura de Trans-
portes (DNIT). Os resultados
desses ensaios determinam
qual solução de recuperação
deve ser aplicada ao pavimen-
to. (Especial para O Hoje)

Secretaria calcula que 267 vias já foram sinalizadas das 639 que receberão a pintura

Mesmo após obras, ruas de Goiânia ficam meses sem receber sinalização o que coloca em risco a vida de motoristas e pedestres que circulam pelas vias 

Vias não contam com “Pare” e nem de sinalização para dividir as faixas

Rotatórias para controlava o fluxo de cruzamentos ainda não foram instaladas

A sinalização vertical (placas) também está em falta em diversos pontos

Ruas recapeadas ficam
semanas sem sinalização

Fotos: Jota Eurípedes
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Após descartar a possibilidade de contar com o apoio
do Exército para auxiliar nas buscas por Lázaro Barbo-
sa Sousa, que hoje (18) completam 10 dias, a força-tare-
fa composta pelas secretarias de Segurança Pública de
Goiás e do Distrito Federal contam com o reforço da For-
ça Nacional. O anúncio foi feito ontem pelo Secretário da
Pasta em Goiás, Rodney Miranda. Ao todo, 20 policiais da
Força Nacional de Segurança Pública se juntaram mais
de 200 agentes de segurança na operação, que conta com
um posto de comando instalado no distrito de Girassol,
em Cocalzinho.

Rodney Miranda voltou a dizer, em entrevista cole-
tiva, que o foco da força-tarefa é impedir que o suspei-
to, considerado de alta periculosidade, faça novas víti-
mas. “Ele não vai se entregar, conhece a região como nin-
guém, principalmente as grotas, e tem um poder de mo-
bilidade muito grande. Nós estamos lidando com um psi-
copata, uma pessoa que, se puder, vai ter reféns e vai ma-
tar. Então a nossa intenção é não deixar ele fazer mais
vítimas”, enfatizou.

Segundo o secretário, as equipes receberam duas no-
vas informações ontem, que foram analisadas. “Duas pes-
soas avistaram ele. Já estivemos nos dois locais e as in-
formações são muito boas. A nossa inteligência está fa-
zendo outros filtros para ver se realmente confere. Mas,
independente disso, nossa equipe de operação está
toda na rua, literalmente caçando esse sujeito. Vamos ver
se a gente tem sucesso em encontrar esse indivíduo e ti-
rar ele daqui”, pontuou.

Além disso, de acordo com a pasta, as equipes de inte-
ligência identificaram um padrão na atuação do suspeito,
que está sendo analisado. “Temos informações de que esse
modus operandi [forma de atuação] dele já se repetiu al-
guns anos atrás na Bahia e ele ficou 15 dias no meio do
mato, sem comida e sem água”, disse. “Estamos acreditando
que ele está mantendo o padrão, mas está cada dia mais
desgastado e cometendo erros, e é nesses erros que vamos
pegar ele”, completou.

Crimes
Lázaro Barbosa Sousa é suspeito de cometer um quá-

druplo latrocínio em Ceilândia, no DF, além dos crimes
em Goiás. Nos últimos dias, o indivíduo invadiu pro-
priedades rurais da região do Entorno, fez três pessoas
reféns e baleou outras quatro, entre elas, um policial mi-
litar. O PM, que foi atingido de raspão, chegou a ser levado
ao Hospital de Urgências de Anápolis (Huana), mas já está
em casa. O indivíduo já possui uma condenação por ho-
micídio, no Estado da Bahia e é também procurado no DF
e em Goiás por crimes de roubo, estupro e porte ilegal de
arma de fogo.

Histórico de buscas
Na última sexta-feira (11), Lázaro roubou um veícu-

lo e fugiu para Cocalzinho de Goiás, colocando fogo no car-
ro. No sábado (12), invadiu uma fazenda e colocou fogo
em uma casa. Neste dia, ele atirou em três pessoas e fez
um caseiro refém. No domingo (13), o suspeitou teria rou-
bado um carro para fugir e foi visto na BR-070, abando-
nando o veículo.

Na segunda-feira (14), o suspeito foi filmado por câme-
ras de monitoramento e teria dormido em um galpão de
uma chácara, ainda em Cocalzinho; na terça-feira (15), uma
moradora de uma fazenda filmou os policiais durante bus-
cas em sua propriedade onde Lázaro teria passado durante
a fuga. Ainda na terça, ele sequestrou três membros de fa-
mília em outra chácara, mas que foram liberados sem fe-
rimentos; ele ainda atirou em dois policiais, que foram atin-
gidos de raspão e já tiveram alta.

Nesta quarta-feira (16), Lázaro Barbosa teria sido vis-
to por um morador em uma área rural, ainda em Co-
calzinho e, ontem (17), a polícia retomou as buscas em
matas da região e mudou a base de operação pela se-
gunda vez, indo para uma escola no distrito de Girassol.
(Especial para O Hoje)

Vinte oficiais da Força Nacional se juntaram à operação

A empresa de biotecnologia
alemã CureVac NV informou
que sua vacina contra covid-
19 foi só 47% eficaz em um tes-
te de estágio avançado, ficando
aquém do objetivo principal do
estudo e causando dúvidas so-
bre a possível entrega de cen-
tenas de milhões de doses à
União Europeia (UE).

A baixa eficácia da vacina,
conhecida como CVnCoV, foi
mostrada em uma análise pro-
visória baseada em 134 casos
da doença, em estudo com cer-
ca de 40 mil voluntários na Eu-
ropa e na América Latina.

As apostas para a CureVac

e para possíveis compradores
europeus da vacina aumen-
taram depois que limites de
idade foram impostos no uso
dos imunizantes da Johnson &
Johnson e da AstraZeneca,
devido a problemas de coa-
gulação extremamente raros,
mas potencialmente fatais.

Também se esperava que a
vacina da CureVac ajudasse
países de renda baixa e mé-
dia, que estão muito atrás de
nações mais ricas no esforço
global de imunização.

Firmando os únicos acor-
dos grandes de suprimento
com a CureVac, a UE garantiu

em novembro até 450 mi-
lhões de doses da vacina, das
quais 180 milhões são opcio-
nais. O negócio veio após um
memorando de entendimen-
tos firmado com a Alemanha
para a entrega de mais 20
milhões de doses.

Negociadas na bolsa dos
Estados Unidos, as ações da
CureVac caíram 50,6% e fica-
ram em US$ 46,81 após o pre-
gão, na esteira da publicação
dos dados.

A empresa disse que ao
menos 13 variantes do vírus
respondem pelas infecções
na população estudada. (ABr)

Com eficácia de 47%, vacina
da CureVac falha em teste

Caçada chega 
ao 10º dia com
apoio da Força
Nacional

tRÁPIDAS

Nova Lei de Improbidade retira 
o excesso de subjetivismo do MP

A Câmara dos Deputados aprovou a pro-
posta que revisa a Lei de Improbidade Ad-
ministrativa (Projeto de Lei 10887/18). Foi
aprovado o texto elaborado pelo relator,
deputado Carlos Zarattini (PT-SP). A proposta
segue agora para o Senado Federal. A prin-
cipal mudança prevista é a punição apenas
para agentes públicos que agirem com dolo,
ou seja, com intenção de lesar a administra-
ção pública. A improbidade administrativa
tem caráter civil, ou seja, não se trata de pu-
nição criminal. São atos que atentam contra
o Erário, resultam em enriquecimento ilíci-
to ou atentam contra os princípios da admi-
nistração pública. Entre as penas previstas es-
tão: ressarcimento ao Erário, indisponibili-
dade dos bens e suspensão dos direitos po-
líticos. Pelo texto aprovado, o agente será pu-
nido se agir com vontade livre e consciente

de alcançar o resultado ilícito, não bastando
a voluntariedade do agente. O mero exercí-
cio da função ou desempenho de compe-
tências públicas ou a intepretação da lei sem
comprovação de ato doloso com fim ilícito
também afastam a responsabilidade do au-
tor. Com relação à responsabilização de ter-
ceiros por ato de improbidade, o texto de-
termina que serão responsabilizados aque-
les que tenham influência na prática ilícita,
seja induzindo ou concorrendo dolosamen-
te para sua ocorrência. O projeto aprovado
também atualiza a definição de algumas con-
dutas consideradas improbidade; determina
legitimidade privativa do Ministério Público
para a propositura da ação de improbidade;
inclui o rito do novo Código de Processo Ci-
vil na lei; e a previsão de celebração de acor-
do de não persecução cível.

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

Jurídica

A Terceira Turma do TST
rejeitou o recurso de uma
ex-empregada que preten-
dia o pagamento de inde-
nização por danos morais
porque a empresa havia
exigido a realização de exa-
me de gravidez no ato de-
missional. Segundo a tese
vencedora, a conduta não
foi discriminatória nem vio-

lou a intimidade da traba-
lhadora, uma vez que visou
dar segurança jurídica ao
término do contrato de tra-
balho. Prevaleceu, no jul-
gamento do recurso de re-
vista da empregada, o voto
do ministro Agra Belmonte,
que afastou a caracteriza-
ção de ato discriminatório
ou violador da intimidade.

Sem danos morais

Respeito à independência
dos poderes

O Supremo Tribunal
Federal (STF) decidiu que
não cabe ao Poder Judi-
ciário fazer o controle ju-
risdicional da interpreta-
ção do sentido e do alcan-
ce das normas regimen-
tais das Casas Legislati-
vas quando não ficar ca-
racterizado o desrespeito

a regras constitucionais
pertinentes ao processo
legislativo. A decisão, por
maioria, foi tomada na
sessão virtual encerrada
em 11/6, no julgamento
do Recurso Extraordinário
(RE) 1297884, com reper-
cussão geral reconhecida
(Tema 1120).

2 TJGO - Posse do novo de-
sembargador Fábio Cristóvão
será nesta sexta-feira (18).

2 STJ – Invasão de imóvel
por policiais que avistaram,
do lado de fora, plantação de
maconha, é válida.

2 Assembleia Legislativa
de Goiás – Como se já não
fosse um dever inerente à
profissão, deputados pro-
põem promoção aos policiais
que participam da atrapa-
lhada e vexatória caçada ao
criminoso Lázaro Barbosa.

O STM manteve a con-
denação de um empresário
por corrupção ativa, e de
um sargento do Exército,
por corrupção passiva, por
ter sido comprovada a par-
ticipação de ambos em um
esquema fraudulento, que
lesava um quartel do Exér-
cito sediado na capital per-
nambucana.

STM condena
civil e militar
com base na
teoria da
atração da
competência

STJ reconhece competência da
JF para julgar ações sobre FGTS

O ministro do Superior
Tribunal de Justiça (STJ)
Gurgel de Faria declarou a
competência da Justiça Fe-
deral para julgar pedido
de saque do FGTS funda-
mentado em dificuldades
financeiras decorrentes da
pandemia de Covid-19. Ao
analisar o conflito de com-
petência suscitado pela
Justiça de Mato Grosso do
Sul, o magistrado consi-
derou que, como a Caixa
Econômica Federal (CEF)
contestou o pedido, a ação
não deveria ser analisada
pela Justiça estadual. Des-
sa forma, o ministro con-
cluiu que o caso dos autos
é típico de processo con-

tencioso, e não pode ser
objeto de mero alvará ju-
dicial, pois o procedimen-
to de jurisdição voluntária,
de competência da Justiça
dos estados, é restrito à
prova da qualificação pes-
soal do requerente para
levantar valores deposita-
dos. "Ante a notícia de que
houve obstáculo por parte
da Caixa Econômica Fede-
ral quanto ao levanta-
mento do FGTS requerido
pelo autor, evidencia-se a
competência da Justiça Fe-
deral para o julgamento da
demanda, nos termos
do artigo 109, inciso I, da
Constituição da Repúbli-
ca", concluiu o relator.



Após mais de um mês sus-
pensa, a vacinação contra a
Covid-19 em gestantes sem
comorbidades foi retomada
pela Prefeitura de Goiânia.
No dia 12 de maio, a imuni-
zação do grupo foi interrom-
pida após Decisão do Minis-
tério da Saúde. A imunização
ocorre na Área-I da PUC Goiás,
das 08 às 16 horas. Para se va-
cinar, as gestantes não preci-
sam agendar, mas devem
apresentar um comprovante
de gestação e comprovante
de endereço de Goiânia

De acordo com a Secretaria
Municipal de Saúde (SMS) de
Goiânia, a retomada da vaci-
nação das gestantes, sem co-
morbidades, ocorre após reu-
nião do Centro de Operações de
Emergências (COE) estadual
ocorrida na última quarta-fei-
ra (16). A Comissão de Inter-
gestores Bipartite (CIB), que
reúne representantes da saúde
de todos os municípios e do Es-
tado, também publicou resolu-
ção liberando a vacinação para
gestantes com os imunobioló-
gicos Pfizer e Coronavac.

"Somente este ano, 12 ges-
tantes foram a óbito devido à
Covid-19, ou seja, não há dú-

vidas de que elas precisam
dessa proteção", ressalta a di-
retora da Vigilância Epide-
miológica, da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde de Goiânia,
Grécia Pessoni. Segundo ela,
estudos demonstram que a
vacina também oferece a pos-
sibilidade destas grávidas
transferirem anticorpos para
seus filhos. "Portanto, só te-
mos a comemorar com essa
retomada”, destacou.

Panorama
Entre fevereiro de 2020 e

abril de 2021, 1.741 gestantes
foram diagnosticadas com Co-
vid-19 em Goiás. No Brasil, se-
gundo o Observatório Obsté-
trico Brasileiro Covid-19 (OOBr
Covid-19), o número de mortes
de gestantes e de mães de re-
cém-nascidos (puérperas) por
Covid-19 mais do que dobrou
em 2021 em relação à média
semanal de 2020. No ano pas-

sado, foram registradas 453
mortes, o que representa uma
média semanal de 10,5 óbitos.
Já em 2021, até o início de
abril, foram 289 mortes, o que
significa uma média de 22,2
óbitos por semana.

Vacinação segue
Além da vacinação das ges-

tantes, as equipes da SMS
Goiânia continuam aplicando
a primeira dose no público ge-

ral com 52 anos ou mais, no
Shopping Passeio das Águas,
das 8 às 15 horas, sem neces-
sidade de agendamento. Já
as pessoas com comorbidades
e deficiências, trabalhadores
da saúde e da educação do en-
sino infantil, fundamental e
médio, serão atendidas em
nove unidades de saúde, das
9 às 16 h, por meio do agen-
damento no aplicativo Pre-
feitura 24 horas. Ao todo fo-
ram disponibilizadas menos
de quatro mil doses de vaci-
nas, que é o estoque restante
existente em Goiânia para a
primeira dose.

Já a aplicação da segunda
dose naquelas pessoas que
ainda não receberam o re-
forço continua disponível a
UPA Jardim América, das 8 às
17 horas, sem necessidade de
agendamento. Até o momen-
to, Goiânia já aplicou 719.470
doses de vacinas contra a Co-
vid-19. Destas, 505.752 refe-
rem-se à primeira dose, o que
corresponde à 29% da popu-
lação goianienses vacinada e
213.718 à segunda dose, ou
seja, 14% da população.
(Maiara Dal Bosco, especial
para O Hoje)
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Daniell Alves

A chegada hoje de uma
nova remessa de vacinas con-
tra a Covid-19 não deve acabar
com o problema da falta de do-
ses nos municípios do inte-
rior. Isto porque algumas ci-
dades chegam a receber de 20
a 30 imunizantes e terminam
a vacinação em cerca de dois
dias, de acordo com o Conse-
lho de Secretarias Municipais
de Saúde do Estado de Goiás
(Consems-GO). O governador
Ronaldo Caiado anunciou
novo lote de 122 mil doses, que
serão distribuídas nos muni-
cípios goianos. 

Segundo a presidente do
Consems, Verônica Savatin, a
distribuição de doses é feita
com base no último censo do
Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE), de 2010.
Isto dificulta o mapeamento
já que a realidade à época era
completamente diferente. Por
este motivo, explica ela, há de-
sigualdade no número de va-
cinação em algumas cidades. 

Em nota, a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde (SMS) da Ca-
pital esclarece que para que a
estratégia do final de semana
seja criada, é necessário aguar-
dar a quantidade de doses que
serão aplicadas hoje, bem como
o recebimento de novas vacinas
por parte do Ministério da Saú-
de. “Só assim será possível ve-
rificar a possibilidade de con-
tinuar o processo de vacinação
neste final de semana”, diz. 

Já a Secretaria de Saúde do
Estado (SES) e o Conselho têm
trabalhado no sentido de fazer
com que, nas próximas re-
messas, haja um nivelamento
de doses para os municípios
que estão abaixo de 50% de co-

bertura vacinal. “Para que as-
sim todos os municípios pos-
sam estar caminhando da mes-
ma forma”, informa Veronica. 

Pfizer e Coronavac
Ontem (17), o governador

Ronaldo Caiado anunciou, em
sua conta no Twitter, a chega-
da a Goiás de mais 122.140 do-
ses de vacinas contra Covid-
19. Estavam previstas para esta
madrugada 72.540 vacinas da
Pzifer desembarcam no Estado.
Ainda na mesma manhã,
49.600 vacinas Coronavac tam-
bém chegam por aqui. As va-
cinas do laboratório Pzifer se-
rão utilizadas para aplicação de
1ª dose. Já as 49.600 Coronavac,
para 1ª e 2ª doses.  

Além disso, o governador
anunciou que, até setembro, a
previsão é que toda faixa etá-
ria acima de 18 anos esteja va-
cinada. “Acreditamos que va-
mos rapidamente avançar na
faixa etária e poderemos che-
gar ao mês de setembro com
maior tranquilidade, com toda
faixa acima de 18 anos 100%

vacinada”, garantiu.
Com relação à estimativa

apontada pelo governador, a
presidente do Conselho diz
que é possível. “Se nós tiver-
mos regularidade de doses
semanalmente acredito que
conseguiremos chegar nesse
quantitativo no final de se-
tembro”, avalia. 

Goiânia 
Caso as doses não acabem,

a SMS continua aplicando a
primeira dose no público geral
com 52 anos ou mais, no Shop-
ping Passeio das Águas, das 8
às 15 horas, sem necessidade
de agendamento. Já as pes-
soas com comorbidades e de-
ficiências, trabalhadores da
saúde e da educação do ensino
infantil, fundamental e mé-
dio, serão atendidas em nove
unidades de saúde, das 9 às 16
h, por meio do agendamento
no aplicativo Prefeitura 24 ho-
ras. Ao todo foram disponibi-
lizadas menos de quatro mil
doses de vacinas, que é o esto-
que restante existente em

Goiânia para a primeira dose.
Também foi retomada a va-

cinação das gestantes sem co-
morbidades. A ação ocorre na
Área-I da PUC Goiás, das 8 às 16
horas. Na hora de se vacinar, a
grávida precisa apresentar um
comprovante de gestação, além
do comprovante de endereço
de Goiânia. Não há necessida-
de de agendamento.

Sem doses
Conforme divulgou o jornal

O Hoje na edição desta quinta-
feira (17) cerca de 80% dos
municípios do interior já estão
sem doses de vacinas contra a
Covid-19 há alguns dias. Por
isso, grande parte deles teve
que interromper a vacinação,
a exemplo de Goianésia, Cal-
das Novas e Rio Verde. 

Em Goianésia, a adminis-
tração municipal informou
que a vacinação está tempo-
rariamente suspensa. A imu-
nização será imediatamente
retomada assim que novas
doses chegarem ao município.
(Especial para O Hoje)

SES deve realizar ni-
velamento de distri-
buição para os mu-
nicípios com baixos
índices de vacinação 

A imunização ocorre na Área-I da PUC Goiás, das 08 às 16 horas

Nova remessa não deve resolver
déficit de vacinas da Covid-19

Após um mês, Goiânia volta a vacinar gestantes
SEM COMORBIDADES

A distribuição de
doses é feita com
base no último censo
do IBGE, de 2010.
Isto dificulta o
mapeamento de
envio das doses 
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A empresa de biotecno-
logia alemã CureVac NV in-
formou nessa quarta-feira
(16) que sua vacina contra
covid-19 foi só 47% eficaz
em um teste de estágio
avançado, ficando aquém
do objetivo principal do es-
tudo e causando dúvidas
sobre a possível entrega de
centenas de milhões de do-
ses à União Europeia (UE).

A baixa eficácia da va-
cina, conhecida como
CVnCoV, foi mostrada em
uma análise provisória
baseada em 134 casos da
doença, em estudo com
cerca de 40 mil voluntá-
rios na Europa e na Amé-
rica Latina.

As apostas para a Cure-
Vac e para possíveis com-
pradores europeus da va-
cina aumentaram depois
que limites de idade fo-
ram impostos no uso dos
imunizantes da Johnson &
Johnson e da AstraZeneca,
devido a problemas de coa-
gulação extremamente ra-

ros, mas potencialmente
fatais. Também se espera-
va que a vacina da CureVac
ajudasse países de renda
baixa e média, que estão
muito atrás de nações mais
ricas no esforço global de
imunização.

Firmando os únicos
acordos grandes de supri-
mento com a CureVac, a
UE garantiu em novembro
até 450 milhões de doses da
vacina, das quais 180 mi-
lhões são opcionais. O ne-
gócio veio após um memo-
rando de entendimentos
firmado com a Alemanha
para a entrega de mais 20
milhões de doses.

Negociadas na bolsa dos
Estados Unidos, as ações da
CureVac caíram 50,6% e fi-
caram em US$ 46,81 após o
pregão, na esteira da publi-
cação dos dados.

A empresa disse que ao
menos 13 variantes do ví-
rus respondem pelas in-
fecções na população es-
tudada. (ABr)

Com eficácia de 47%,
vacina da CureVac contra
covid-19 falha em teste

A escassez de água e a seca
devem causar estragos em uma
escala que rivalizará com a
pandemia de covid-19, e os ris-
cos aumentam rapidamente à
medida que as temperaturas
globais se elevam, de acordo
com a Organização das Na-
ções Unidas (ONU).

"A seca está prestes a se
tornar a próxima pandemia, e
não existe vacina para curá-la",
disse Mami Mizutori, repre-
sentante especial da ONU para
redução de risco de desastres,
em uma entrevista coletiva
virtual ontem (17).

As secas já desencadearam
perdas econômicas de pelo me-

nos 124 bilhões de dólares e
atingiram mais de 1,5 bilhão de
pessoas entre 1998 e 2017, se-
gundo um relatório da ONU di-
vulgado nesta quinta-feira.

Mas até estas cifras, alertou,
são "muito provavelmente su-
bavaliações grosseiras".

O aquecimento global in-
tensifica secas no sul da Euro-
pa e no oeste da África, disse o
relatório da ONU com "alguma
confiança", e o número de ví-
timas deve "crescer dramati-

camente", a menos que o mun-
do aja, disse Mizutori.

Cerca de 130 países podem
enfrentar um risco maior de
seca neste século, segundo a
projeção de emissões altas ci-
tada pela ONU.

Outros 23 países sofrerão
escassez de água por causa do
crescimento populacional, e
38 nações serão afetadas por
ambos, disse.

A seca, assim como um ví-
rus, tende a durar muito tem-

po, ter um alcance geográfico
amplo e causar danos em ca-
deia, disse Mizutori.

"Ela pode afetar indireta-
mente países que não estão
passando por uma seca através
da insegurança alimentar e do
aumento dos preços de ali-
mentos", explicou.

A ONU antevê secas mais
frequentes e severas na maior
parte da África, nas Américas
Central e do Sul, no centro da
Ásia, no sul da Austrália, no sul

da Europa, no México e nos Es-
tados Unidos.

Ibrahim Thiaw, secretário-
executivo da Convenção das
Nações Unidas para o Comba-
te à Desertificação, disse à
Thomson Reuters Foundation
que a deterioração do solo,
causada em parte pela má ad-
ministração de terras, deixou o
mundo perto de um "ponto
sem retorno".

A ONU não tem pesquisado
o efeito que a desertificação
pode ter na migração interna
dentro dos continentes, mas
Thiaw disse que ela não é mais
impensável, nem mesmo na
Europa.(ABr)

23 países sofrerão escassez de água 
com o crescimento populacional

ONU alerta que seca pode
ser “a próxima pandemia”

O aquecimento global intensifica secas no sul da Europa e no oeste da África, disse o relatório da ONU com "alguma confiança"

O navio Geo Barents, da
organização Médicos sem
Fronteiras (MSF), com 410 mi-
grantes a bordo, resgatados
no Mediterrâneo central, foi
autorizado a atracar no porto
de Augusta, na Sicília, sete
dias depois da sua primeira
operação de salvamento.

A situação a bordo começa-
va a ser preocupante, devido
aos muitos dias e ao elevado
número de migrantes resgata-
dos. Nessa quarta-feira (16), a
organização não governamen-
tal (ONG) insistiu na urgência
de um porto seguro.

O Geo Barents, o único
navio humanitário a reali-

zar salvamentos atualmen-
te no Mediterrâneo Central,
fez sete operações de resgate
em apenas 48 horas.

Entre os migrantes a bordo
estão dez mulheres, uma delas
grávida, além de 91 menores.
Eles são procedentes de 21 paí-
ses, incluindo Síria, Bangladesh,
Etiópia, Eritreia e Sudão. "Após
sete dias de seu primeiro res-
gate, a Geo Barents recebeu
um POS (porto seguro) para os
410 sobreviventes. Finalmente
desembarcarão em segurança
em Augusta, de acordo com o di-
reito marítimo internacional.
Um resgate é considerado con-
cluído apenas quando as pes-

soas desembarcam em um local
seguro", relatou a ONG em suas
redes sociais.

Neste momento, não exis-
tem navios humanitários no
Mediterrâneo central, já que as
autoridades italianas mantêm
bloqueados por supostas irre-
gularidades os navios Sea Eye
4, o Alan Kurdi, os Sea Watch 3
e 4 e o Open Armas, que está há
nove semanas no porto sicilia-
no de Pozzallo (sul).

As autoridades italianas
poderão forçar a tripulação
do navio do MSF a um pe-
ríodo de quarentena de dez
a 15 dias após a chegada a
Augusta. (ABr)

Navio Geo Barents é autorizado a
atracar na Itália com migrantes

RESGATE

Quatrocentas e dez pessoas foram resgatadas no Mediterrâneo há 7 dias

Estudo foi feito com 40 mil voluntários 
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Elysia Cardoso

A multiartista Gloria Groove
inaugurou sua nova fase musical
nesta quinta-feira (17), com o lan-
çamento em todas as plataformas
digitais de ‘Bonekinha’, primeiro
single do álbum ‘Lady Leste’. E
hoje (18), a partir das 12h, a can-
tora disponibiliza o clipe em seu
canal no YouTube, repleto de re-
ferências da adolescência da drag
queen, nascida e criada na Vila
Formosa (zona leste de São Paulo).
Em coletiva de imprensa, Groove
conta detalhes sobre sua nova
era musical. 

O retorno ao pop é consolidado
com a mistura do mandelão dos flu-
xos com o rock’n’roll pra contar a
história de uma certa ‘bonekinha’
que ganha vida e musicalidade na
obra de Groove. “Não é de hoje que
me falam que me pareço com uma
boneca, então resolvi viver essa
fantasia de ser uma Bratz live-ac-
tion, com um pezinho na Monster
High e um toque de mandraka. No
videoclipe, pude fazer referência a
minha própria adolescência com
nostalgias, como o quarto forrado
de pôsteres e adesivos, o V3 rosa, o
rolê na lan house, a azaração na
rua, na praça, na quermesse… tudo
pensado sob medida para ambien-
tar o clima da nova era! Essa é a im-
portância de ‘Bonekinha’ como o
primeiro single”, explica.

Álbum mais pop
O álbum promete contar mais

da história de Gloria e torná-la
mais íntima dos fãs. “Eu sinto que
tenho um monte de coisa pra con-
tra, pra confessar. Tem um monte
de coisa sobre mim que muita gen-
te ainda não sabe". A cantora an-
tecipa o álbum como sendo o mais
pop de sua carreira e garante estar
animada com a nova fase. “Tem
tudo para ser uma das maiores
eras da minha carreira”.

Segundo a cantora essa era nas-
ceu da sua vontade de fazer músi-

ca pop que a despertasse para a
sensação de estar novamente jun-
to dos fãs e em cima dos palcos. “Ao
mesmo tempo conto a minha his-
tória de amor e poder com o lugar
onde nasci e amadureci, a zona les-
te de São Paulo. É muito presente a
fusão de estilos como o funk, o
rock, o trap, o hip hop, o EDM
[electronic dance music], o reg-

gaeton e a rasteirinha que se trans-
mutam em um pop cheio de atitu-
de e irreverência. Os fãs podem es-
perar muito mais sons dançantes e
visuais icônicos”, descreve.

Ícone da mistura e fluidez de rit-
mos, Gloria também conta que está
estudando mais rock para incre-
mentar o álbum, ainda sem data de
lançamento definida. “Tenho me
aprofundado muito mais. Uma coi-
sa que faz a Lady Keste acontecer é
essa guitarra rasgadíssima. Eu pedi
um timbre tipo Slash fazendo um
solo. Comecei a estudar pop punk,
pop emo… Agora tenho o contato do
Lucas Fresno, então já vou direto à
fonte. Não é um álbum de rock, é o
mais pop, como disse, mas acho que
vamos acabar vendo Gloria Groove
mais roqueirinha sim”, avisa.

Representatividade 
Como uma das vozes mais im-

portantes contra o preconceito, a

artista lança o trabalho no Mês
do Orgulho LGBTQIA+. Gloria
promete mais hits cheios de rit-
mo e grandes performances em
‘Lady Leste’, álbum que exalta
suas origens na região mais po-
pulosa de São Paulo e a arte
drag queen, da qual a cantora é
referência desde seu primeiro
clipe, ‘Dona’ lançado em 2016.  

'Lady Leste', além de título do ál-
bum, é um novo alter ego de Gloria
Groove, no qual ela afirma que não
seria problema ser reconhecida
daqui para frente como tal. “Eu in-
ventei a Lady Leste para ela me
salvar, me tirar daqui logo. Preci-
so me visualizar de uma forma
que eu seja maior do que agora. É
uma esperança também: de ter
um mundo ali na frente pra mim
– e pra ela. O álbum novo é uma
sensação de renascimento: ainda
estou aqui e sei o meu lugar”, fi-
naliza. (Especial para O Hoje) 

Gloria Groove vira 'Bonekinha' em
primeiro single de novo álbum 'Lady
Leste' e lança clipe hoje (18)

Essência

Um alter ego de 
atitude 

Canção dançante
chega com um clipe
repleto de
referências da
adolescência da
drag queen

Fotos: Rodolfo Magalhães
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Malhação - sonhos
Pedro fica arrasado com o

flagrante do beijo de seu pai
em Roberta. lobão manda Co-
bra derrubar duca durante a
luta no exame. Pedro não con-
segue tocar, e nando o re-
preende. Marcelo descobre que
Pedro o viu com Roberta. Cobra
e duca conquistam o grau má-
ximo. Karina chega ao casa-
mento e vê Vicki investindo
em Pedro. Cobra ganha um
beijo de Jade. edgard repreen-
de Jade por deixar de cuidar de
lucrécia para ficar com Cobra.
gael se enfurece ao ver lobão
se aproximar de dandara e o
desafia para uma luta. 

Gênesis
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 Be-
tuel. 15 anos depois, abraão
reúne os filhos. ele dá as últi-
mas orientações aos seus fa-
miliares. Isaque se surpreen-
de ao encontrar Ismael. omar
se emociona com a notícia
dada pelo rei. abraão se irrita
e enfrenta efrom. leora e
omar se entendem com abi-
meleque. Fariuza discute com
Betuel. 15 anos depois,
abraão reúne os filhos. ele dá
as últimas orientações.

a Vida da Gente
Manuela reage friamente

ao comunicado de Rodrigo.
Celina incentiva lúcio a con-
vidar laura para sair. louren-
ço tenta reatar com Celina. So-
fia descobre que ana está
dando aula de tênis. ana co-
menta com alice que vai man-
dar um e-mail para falar o
que está sentindo para sua
irmã. Jonas vê a desenvoltura
de Ângela em um restaurante
em que ele janta com Cris e
fica desolado com a falta de
habilidade da esposa. Ma-
nuela fica pensativa depois
de ler o e-mail enviado por
ana. Rodrigo se comove. 

Coração indomável
lúcia diz a Miguel que de-

vem tirar Maricruz da cadeia e
dar dinheiro a ela para que dei-
xe o povoado junto dom seu
avô e sua irmã. depois ela dá
instruções a eusébio para que
se livre de Ramiro e Soledade.
no dia seguinte, eusébio in-
cendeia a cabana. Ramiro e So-
ledade acordam com a casa
em chamas e tentam fugir. ao
sair, Soledade é interceptada
por eusébio. Ramiro volta para
pegar a caixa de documentos
e eusébio tranca a porta para
que ele não possa sair. em
poucos minutos a caba é con-
sumida pelo fogo. 

império
Cora tenta colocar Cristina

contra Vicente. Maria Marta
aceita a sugestão de Maria
Clara de levar Maurílio para
jantar na mansão. Tuane es-
tranha que Jairo tenha dormi-
do fora de casa. antoninho co-
munica a Jurema que a casa
que alugará para ela está
pronta. Cláudio pede que en-
rico devolva o restaurante
para ele. orville consegue ser
recebido por José alfredo. Vi-
cente pensa em levar Cristina
para jantar no restaurante de
enrico. Cora garante a Fer-
nando que conseguirá separar
Cristina de Vicente. 

RESUMO
t

de noVelaS

Evento sobre
mobiliário
Museu do Ipiranga e Wikipédia rea-
lizam nova maratona de edição com
o tema ‘Casa Brasileira’, hoje (18)

Elysia Cardoso

Com o tema ‘Casa Brasi-
leira’, o Museu do Ipiranga,
em parceria com o Wiki Mo-
vimento Brasil (WMB), vem
promovendo uma série de
eventos digitais em 2021. A
programação inclui mara-
tonas de edição de verbetes
que se iniciam com encon-
tros com pesquisadores da
área, que falarão sobre as li-
nhas de pesquisa que de-
senvolvem no Museu, se-
guidos de treinamento e as-
sistência técnica sobre a pla-
taforma. O quarto e penúl-
timo encontro desta série
ocorre hoje (18) a partir das
14h, com o tema ‘Intérpretes
da casa brasileira’.

"A Casa Brasileira é tema
de pesquisa do Museu do
Ipiranga há mais de 30
anos, e estará presente nas
exposições de reabertura,
em 2022", conta Vânia Car-
neiro de Carvalho, coorde-
nadora do projeto de im-
plantação das novas expo-
sições e docente do Museu.
Segundo a professora, este
é um museu de História
que estuda a sociedade bra-
sileira a partir de sua di-
mensão material. "Partimos
da premissa de que a nossa
interação com a matéria é o
que nos torna humanos, e o
que constitui nossas identi-
dades sociais e culturais".

As maratonas de edição
ocorrem via YouTube. Nes-
ta semana, quem faz a aber-
tura do encontro é a pro-
fessora Vânia. Às 15h, via
Google Meet, a equipe do
WMB oferecerá um tuto-
rial de como editar a Wiki-
pédia, para que novos usuá-
rios possam contribuir fa-
cilmente com a platafor-
ma. Não é necessário co-
nhecimento prévio. 

Moradias brasileiras 
O Brasil conta com um

elenco importante de obras
sobre as moradias brasilei-
ras. Essas obras se desen-
volveram pioneiramente

entre os arquitetos, inte-
ressados nas configurações
espaciais dos interiores do-
mésticos. Foram eles que
primeiro procuraram defi-
nir as tipologias de casas, es-
tudaram a atuação de cons-
trutores, e descreveram as
configurações de espaços
internos da moradia asso-
ciados às suas funções pro-
dutivas e sociais. 

Outra vertente, a dos
historiadores, se dedicou a
compreender os tipos de
objetos próprios das casas.
Produziram estudos tradi-
cionais sobre mobiliário,
estudos sobre a riqueza e
costumes das famílias por
meio dos inventários e,
mais recentemente, estu-
dos sobre os objetos da casa
e suas relações com a vida
psíquica, social e cultural de
seus moradores.

É ainda importante ma-
pear obras e revistas de
época que são fontes docu-
mentais de grande valia
para o conhecimento das
casas. Os manuais de eco-
nomia doméstica, de orien-
tação feminina, puericul-
tura e etiqueta trazem inú-
meras informações sobre
os objetos da casa e seus es-
paços, seus modos de fun-
cionamento e os valores e
sentidos associados a essa
materialidade. 

Para este quarto e pe-
núltimo eixo, além de de-
zenas de artigos o evento
relaciona diretamente ao
tema proposto, relaciona-
mos ainda intérpretes e
obras de referência sobre o
Brasil em diversos aspectos,
bem como alguns dos ar-
quitetos, designers, enge-
nheiros e paisagistas con-
temporâneos. (Especial
para O Hoje) 

SERVIÇO
Intérpretes da casa brasi-
leira - Evento
Quando: sexta-feira (18),
às14h
Onde: YouTube (Wiki Movi-
mento Brasil)

Musel do Ipiranga se une a Wikipedia e amplia seu acervo digital A coluna Estillo voltará a ser publicada neste espaço logo que atravessada a Pandemia do Coronavírus. 

NOTA AO LEITOR
t

Marcos Lacerda é
psicólogo e dono do

canal 'Nós da Questão',
com mais de um milhão

de inscritos

LIVRARIA
t

Inspirado por
um e-mail ques-
tionador sobre a
fórmula do amor-
próprio, o psicó-
logo e autor Mar-
cos Lacerda es-
creveu ‘Amar-se:
uma viagem em
busca de si mes-
mo’. Ciente de que
não há uma res-
posta concreta e
definitiva para a
questão, o lança-
mento reúne uma
série de reflexões
e exercícios que
fortalecem e dire-
cionam o leitor
para mudanças.

O criador de
um dos maiores
canais de relacio-
namento no You-
tube, ‘Nós da
Questão’, com
mais de um mi-
lhão de inscritos,
reúne na produção os 28 anos
de experiência na Psicologia.
Síndrome do impostor, mito
da falsa realidade e a dificul-
dade de dizer não, por exem-
plo, são sinais apontados por
Lacerda que afastam o leitor
do amor-próprio.

Com o objetivo claro de au-
xiliar nesta aproximação, o
autor apresenta exercícios de
autoanálise com as mais di-
versas abordagens: questio-
namento de crenças limitan-
tes – sobre si mesmo, sobre
carreira e sobre amor, análi-
se da necessidade de controle

sobre os outros e a vida, res-
significação da infância, ava-
liação do nível de autoconhe-
cimento e diversos outros.  

O labirinto de espelhos é
uma das experiências pro-
postas pela obra. Convidado
a entrar por um caminho
que reflete várias imagens
distorcidas de si mesmo, o lei-
tor percebe que a realidade é
sempre relativa se partir do
ponto de quem a observa.
Ao fim da experiência, que
passa por situações de fra-
casso, o autor apresenta oito
perguntas que devem ser res-

pondidas a partir
de duas visões.

Autoest ima,
autoconhecimen-
to, autoconfiança,
respeito pela iden-
tidade, seguir o co-
ração... todos os te-
mas que se rela-
cionam com o
amor-próprio são
dominados por
Lacerda em
Amar-se: uma via-
gem em busca de
si mesmo. O psi-
cólogo também é
autor de ‘Amar,
desamar e amar
de novo’, obra que
apresenta o auto-
c o n h e c i m e n t o
como chave para
a felicidade, tam-
bém publicada
pela VR Editora,
selo Latitude. 

Sobre o autor 
Marcos Lacerda é psicó-

logo. Nascido em João Pes-
soa, Paraíba, é mestre em
Psicologia Social. Atende em
sua clínica particular desde
1993. Dono do canal Nós da
Questão, no Youtube, desde
2016, com mais de um mi-
lhão de inscritos, Marcos
quer democratizar a psico-
logia pela internet, levando
as pessoas a refletirem sobre
suas próprias emoções e re-
pensarem seus relaciona-
mentos afetivos, um verda-
deiro despertar para a busca
da qualidade de vida.

Fórmula do amor-próprio
Escritor e psicólogo Marcos Lacerda sinaliza o que afas-
ta e aproxima o leitor da autoestima, autoconheci-
mento e autoconfiança



Live arraiá 
assim como Zé do Va-

queiro na semana anterior,
Raí Saia Rodada apresenta
uma live nesta sexta-feira
(18), por meio da página do
Youtube da rede atacadista
assaí. o show será realizado
a partir das 21h e, além da
página do supermercado, a
apresentação será transmi-
tida no canal do Youtube
do artista. Quando: sexta-
feira (18). onde: (www.you-
tube.com/user/assaioficial).
Horário: 21h.

show ao vivo 
nesta sexta-feira (18), às

19h, a cantora Tulipa Ruiz e
o trio Pipoco das galáxias
sobem ao palco do Sesc
guarulhos com o show 'Re-
moto no Maremoto'. após
mais de um ano de pausa
devido à pandemia, a can-
tora acompanhada pelos
músicos volta a se apresen-
tar com canções que mar-
caram sua carreira, a exem-
plo de 'efêmera', 'Só Sei dan-
çar Com Você' e 'É'. Quando:
sexta-feira (18). onde: (@ses-
caovivo). Horário: 19h.

Zélia Duncan
Hoje (18), o Metrópolis

conversa com a cantora Zé-
lia duncan sobre seu show
comemorativo de 40 anos
de carreira, que ocorre onli-
ne no dia 19 de junho, e o
lançamento do álbum 'Pe-
lespírito'. apresentado por
adriana Couto e Cunha Jr.,
vai ao ar às 19h20 na TV Cul-
tura. o programa também
traz o Festival Francês de an-

necy e projeto do fotógrafo
Tuca Vieira. Quando: sexta-
feira (18). onde: Tv Brasil.
Horário: 19h20.

Palco Virtual 
nesta sexta-feira (18), às

20h, a música conduz a pro-
gramação da série Palco Vir-
tual, do Itaú Cultural. a cantora
Juliana linhares canta, pela

primeira vez ao vivo, as músi-
cas do seu álbum de estreia.
Com canções que questio-
nam os estereótipos que os
brasileiros têm da região nor-
deste, álbum 'nordeste Ficção'
traz parcerias da cantora e
compositora potiguar com
Chico César e canção inédita
de Tom Zé. a apresentação
ocorre via Zoom e os ingres-
sos, gratuitos, já podem ser re-
servados pela plataforma
Sympla ou pelo link no site:
(www.itaucultural.org.br).
Quando: sexta-feira (18).
onde: via Zoom. Horário: 20h.

Comidas típicas 
Para estimular a criativi-

dade nas comemorações ju-
ninas em casa, neste mês a
Marajoara laticínio divulga
em suas redes sociais duas
receitas com um dos itens
mais típicos desta época: o
milho. nesta sexta-feira (18)
irá ao ar o vídeo com a recei-
ta de um delicioso  Bolo de
milho com requeijão, e no dia
25 de junho um diferente Bri-
gadeiro de milho. outras re-
ceitas também estão dispo-
níveis nos perfis da Marajoa-
ra no Instagram e Facebook
e no site oficial. Quando: sex-
ta-feira (18). onde: (www.ma-
rajoaraalimentos.com.br).
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A Secretaria de Estado
de Cultura (Secult Goiás)
também integra o portal Ex-
presso, plataforma criada
em maio deste ano, pelo Go-
verno de Goiás, que visa de-
mocratizar o acesso aos goia-
nos a serviços do setor cul-
tural, bem como de outras
áreas, por meio digital.

Desenvolvido por meio
de parceria entre as Secre-
tarias da Administração
(Sead), de Desenvolvimento
e Inovação (Sedi) e Casa Civil,
sob coordenação da Gover-
nadoria (SGG), o portal vem
integrar os serviços do Esta-
do ao universo digital, des-
burocratizando e facilitando
o caminho aos usuários.

A iniciativa oferece diver-
sos tipos de atendimentos que

abrangem vários órgãos da
administração pública, dis-
ponibilizados em canais como
terminais de autoatendimen-
to, site, aplicativo para celular
e balcões distribuídos pelo
interior do Estado.

Funcionalidade 
O novo programa tem como

objetivo a ampliação da pres-
tação de serviços aos cidadãos,
de forma prática, rápida e in-
clusiva. No link da Cultura:
(www.go.gov.br/servicos/servi-

cos-por-categoria/cultura), é pos-
sível solicitar certidão de bens
tombados, emissão de declara-
ção de não tombamento, regis-
tro de bem imaterial, informa-
ções históricas sobre bens do pa-
trimônio cultural, bem como au-
torização para saída de obras de
arte do país.

Assim que a pandemia
provocada pela Covid-19
passar, será disponibili-
zado também no portal,
agendamentos de visitas
aos museus da secretaria,
tanto da capital quanto do
interior, pauta de eventos
nos espaços culturais,
como teatros, galerias,
centros culturais, cinema,
e pesquisas a acervos das
bibliotecas, gibiteca e ar-
quivo histórico.

Cultura disponibiliza atendimento
digital por meio do portal Expresso

Raí Saia Rodada apresenta uma live junina nesta sexta-feira (18) 

Portal Expresso democratiza atendimento aos goianos 

AGENDA
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Mãe de Whindersson nu-
nes reage a rumores en-
volvendo estado emocio-
nal do filho

Mãe de Whindersson nu-
nes reagiu à postagens na
web que diziam que o you-
tuber estaria sofrendo aluci-
nações após a morte do filho,
ocorrida no final de maio.
João Miguel não resistiu após
nascer de forma prematura
depois de cinco meses e meio
de gestação. "estou com mui-
ta raiva. Tem gente que não
tem o que fazer (...). É chato
você amanhecer o dia e ver
certas pessoas, que não têm
o que fazer na vida, postan-
do foto do meu filho, dizendo
que ele está apelando para a
família, que está tendo alu-
cinações", iniciou Valdice nu-
nes, em rede social. "Parem
com isso! Isso não está exis-
tindo! eu sou mãe, vivo com
ele. estou com raiva", com-
pletou a genitora. (guilherme
guidorizzi, Purepeople)

Juliette vai continuar mo-
rando na casa de anitta ao
voltar para o RJ em duas
semanas

Campeã do ‘BBB 21’, Ju-
liette voltará ao Rio de Janei-
ro daqui a duas semanas e no
retorno continuará morando

na mansão de anitta, de
quem já teve "aluguel cobra-
do", em tom de brincadeira. a
informação é da coluna ‘Re-
tratos da Vida’, do jornal ‘ex-
tra’, nesta quinta-feira (17). a

advogada e maquiadora está
morando na casa da funkeira
praticamente desde o fim do
reality, há pouco mais de um
mês. Por ora, Juliette, que
vem empilhando contratos

publicitários, além de um
novo vínculo da globo, ainda
não decidiu onde comprar
um imóvel. Já a mãe de anit-
ta optou por continuar mo-
rando em um apartamento
de frente para a praia na Bar-
ra da Tijuca e, assim, deixar a
paraibana mais à vontade no
imóvel. (guilherme guidoriz-
zi, Purepeople)

sheila Mello posta nova
foto da filha, Brenda, e se-
melhança impressiona fãs

Sheila Mello mostrou uma
nova foto da filha, Brenda, de
8 anos completados em mar-
ço deste ano, em suas redes
sociais e surpreendeu os se-
guidores por conta dos traços
em comum com a menina.
"Parceirinha de vida, mudan-
ças, trânsitos...", apontou a
dançarina. ex-marido de Shei-
la, o nadador Fernando Sche-
rer reagiu nos comentários:
"Que saudades!". a seme-
lhança entre Brenda e Sheila
dominou os comentários de
seguidores. "Carinha da ma-
mãe", apontou uma. outra
disparou: "Miniclone seu!".
"Brendinha é sua miniatura",
adicionou uma terceira. "É a
sua cara, lindíssima!", elo-
giou mais uma. (Marilise go-
mes, Purepeople)

CELEBRIDADES

Após pouco mais de
um ano, acabou o casa-
mento de Ana Maria Bra-
ga e o empresário francês
Johnny Lucet, informa a
colunista Fabíola Reipert,
do quadro ‘A Hora da Ve-
nenosa’, do programa ‘Ba-
lanço Geral SP’, da Record
TV. A apresentadora havia
oficializado a união em
sua casa em São Paulo
enquanto tratava um
novo câncer pulmonar,
do qual se curou. Eles es-
tavam juntos desde no-
vembro de 2019, quando
foram clicados em pas-
seio por shopping. Nesta
semana, Ana Maria já sur-
giu sem aliança no co-
mando do ‘Mais Você’. De
acordo com a colunista,

Johnny já deixou a casa da
apresentadora e teria re-
tornado para Portugal,
onde vivia antes de se
unir à apresentadora.
"Um dos motivos (do fim
do casamento) seria in-
compatibilidade de gê-
nios, de cultura", disse Fa-
bíola. (Guilherme Guido-
rizzi, Purepeople)

Ana Maria Braga e empresário
acabam casamento depois de 1
ano e ele retorna para Europa

ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

Hoje o dia coloca foco nas
suas questões de trabalho e saú-
de. Mudanças podem ser im-
postas no ambiente onde você
trabalha, e isso acaba afetando a
sua rotina diária. Pode receber
notícias sobre saúde de algum
ente querido.

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

Hoje o dia te desafia a re-
pensar suas escolhas. decisões
importantes serão tomadas no
dia de hoje e abrirão o seu ca-
minho para novidades. existe
uma energia de grande respon-
sabilidade por si mesmo, tra-
zendo uma energia poderosa de
liberdade e expansão.

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

o dia te desafia a desapegar e
a se libertar de todas as situações
limitantes ou ao menos de algu-
mas das quais você criou para si
mesmo. o dia tem uma energia de
cura e grande potencialidade de
renascimento, como se novos ca-
minhos estivessem se abrindo.

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

o dia te desafia a concordar
com as pessoas. Querendo ou
não, será preciso dar o braço a
torcer para as ideias ou opiniões
dos outros. Se não fizer isso,
você poderá criar situações de
conflitos que vão gerar discus-
sões desgastantes neste dia.

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

o dia começa aprofundando
a sua capacidade de visualizar
suas metas a curto prazo. É um
dia de grande produtividade no
seu trabalho. o desafio é cuidar
bem das suas finanças e da sua
gula, pois poderá oscilar um
pouco o lado emocional.

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

o dia te desafia a ser mais
flexível e menos autoritário
para perceber as nuances, ou
seja, receber as diversas possi-
bilidades que existem em cada
situação. o positivo deste dia é
que você consegue tomar de-
cisões, ir fundo na sua própria
harmonização interna.

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

o dia vai ser agitado, mas com
grandes novidades, principal-
mente no seu seio familiar. Possi-
bilidades de cura, caso alguém es-
teja doente, ou de mudanças, in-
clusive de casa. aproveite este
dia para se conectar às suas emo-
ções, que estão à flor da pele.

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

este dia te faz um grande mes-
tre para os outros. o dia favorece
a sua grande liderança, pois sua
comunicação está em alta. É mo-
mento de colocar no papel as
suas ideias e se organizar com as
pessoas, unindo-se a grupos que
pensam de maneira parecida com
você para realizar mudanças.

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

o dia de hoje pode trazer
grandes novidades a respeito dos
seus ganhos. É um dia que pode
trazer muita sorte para o seu tra-
balho e para a sua carreira, ge-
rando reconhecimento, mas é
preciso manter uma postura de
autovalorização e não ter medo.

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

este dia traz muitas possibili-
dades de aprender e se relacionar
com pessoas novas que vão sur-
gindo no seu horizonte, pessoas
que podem te ajudar a expandir
ainda mais o seu lado mental e os
seus conhecimentos. o dia é fa-
vorável também para viagens.

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

este dia te desafia a soltar as ré-
deas da situação, perder o contro-
le e se entregar ao fluxo da vida. É
um dia desafiador para os aqua-
rianos. É importante manter o au-
tocontrole; porque esse é o único
controle que esse dia exige.

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

este dia te desafia a não se
envolver totalmente com as pes-
soas à sua volta. É um dia de ob-
servar os grupos e as pessoas
que se aproximam de você. al-
gumas dessas pessoas podem te
fascinar, trazendo algum inte-
resse especial, porém o dia ain-
da é só de observação.
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Elysia Cardoso

Nesta sexta-feira (18) é co-
memorado o Dia da Imigração
Japonesa e não dá para falar
dessa cultura sem pensar na
gastronomia. O brasileiro se
apaixonou pela culinária ni-
pônica que se tornou uma
das mais pedidas em delive-
ries e restaurantes, especial-
mente em São Paulo. De acor-
do com uma pesquisa do apli-
cativo Rappi divulgada em
agosto do ano passado, ‘Co-
mida Japonesa’ foi a segunda
categoria mais pedida na pan-
demia, perdendo apenas para
os hambúrgueres.

Segundo o Marcelo Kuni-
gami, chefe do Empório San-
ta Maria Sushi Bar com vinte
anos de experiência, esse su-
cesso acontece pois a colônia
japonesa já está há muito
tempo integrada no Brasil e
no convívio do brasileiro, se
transformando em uma re-
feição tão comum quanto às
tradicionais do país. 

Para ele, a mistura entre a
tradição japonesa e o paladar
brasileiro é parte do segredo
para esta paixão: "Toda culi-
nária estrangeira acaba so-
frendo algum tipo de adapta-
ção pelo paladar brasileiro.
Acho de grande valia para a
aceitação de culturas e hábitos
alimentares tão diferentes
quanto o oriental que real-
mente haja algum tipo de adap-
tação ou modificação para o
paladar local", explica o espe-
cialista, que se refere a pratos
como o Hot Roll e ingredientes
como o Cream Cheese.

Imigração  e culinária 
O avô de Kunigami chegou

ao Brasil como parte da imi-
gração, no ano de 1920, traba-
lhando na área rural de Para-
guaçu Paulista. Décadas de-
pois, em 1998, o chef teve o pri-
meiro contato com a gastrono-

mia nipônica, trabalhando em
um grupo de fast food temáti-
co onde se apaixonou pela arte
desta culinária. Agora, coman-
da o Empório Santa Maria Sus-
hi Bar, restaurante que recebeu
diversas recomendações, como
a indicação da Veja em 2020 e

da revista Comer e Beber.
"De 2019 para 2020, o Em-

pório Santa Maria Sushi Bar
deixou de ser um restaurante
All Day com serviço de café,
buffet e sushi, para virarmos
um restaurante somente ja-
ponês. Com isso, o cresci-

mento de venda de sushi com-
parando o segundo semestre
de 2019 com o mesmo perío-
do de 2020 foi de 24%. Du-
rante a pandemia, estamos
trabalhando dentro das nor-
mas exigidas pelo governo, e
tivemos uma mudança no
tipo de serviço: deixamos de
atender com o buffet e esta-
mos somente com o a la car-
te, take out e atendimento
via Rappi", elabora Kunigami.

Os carros-chefe são o sus-
hi atum com foie gras e o sus-
hi salmão trufado, os dois
pratos mais vendidos da casa.
Para o chef, a popularidade
do restaurante é devido aos
profissionais focados em fazer
o melhor, bom suporte ad-
ministrativo e alto padrão de
análise da matéria prima, exi-
gindo sempre insumos frescos
e de alta qualidade.

Origem do Dia da
Imigração Japonesa 

O Dia da Imigração Japo-
nesa é comemorada no dia 18
de junho porque foi a data na
qual o primeiro navio aportou
ao Brasil com imigrantes ja-
poneses, no porto de Santos,
em São Paulo, em 1908. O na-
vio Kasato Maru trouxe 165 fa-
mílias que vieram para traba-
lhar nos cafezais, outros na ex-
ploração de borracha na Ama-
zônia ou nas plantações de
pimenta no Pará, que eles pró-
prios trouxeram.

Calcula-se que 2 milhões de
japoneses e seus descendentes
vivam no país e destes 1,3 mi-
lhões estejam no estado de São
Paulo. Assim é o estado que
mais tem descendentes e com a
influência nipônica mais acen-
tuada. Vários japoneses tam-
bém se estabeleceram em cida-
des como Atibaia, Suzano e Lins;
e na capital, o bairro da Liber-
dade tornou-se o ‘bairro japonês’
devido à grande concentração
de moradores dessa nacionali-
dade. (Especial para O Hoje) 

Chefe conta como
a imigração in-
fluenciou na pai-
xão nacional pelos
pratos orientais

No Dia da Imigração Japonesa chefe Marcelo Kunigami fala sobre paixão pela culinária nipônica  

Dia da Imigração Japonesa

esTReias

em um Bairro de nova York
(In The Heights, 2021, eua).
duração: 2h23min. direção:
Jon M. Chu. elenco: anthony
Ramos, leslie grace, Corey
Hawkins. gênero: Romance,
drama, musical. em um Bairro
de nova York é a adaptação da
peça homônima. o longa
acompanha alguns dias de
uma comunidade latina na pe-
riferia de nova York. a partir do
protagonista usnavi (anthony
Ramos), dono de uma mer-
cearia local, a história retrata
um grupo em busca de seus
sonhos. Cineflix aparecida:
18h30, 21h20.

eM CaRTaZ

Spirit - O Indomável (Spirit
untamed, 2021, eua). dura-
ção: 1h28min. direção: ennio
Torresan Jr. elenco: Isabela
Merced, Julianne Moore, Jake
gyllenhaal. gênero: animação,
aventura, família. em Spirit - o
Indomável, acompanhamos a
vida da pequena lucky Pres-
cott. Quando ela se muda para
uma pequena cidade frontei-
riça, junto com o seu pai, luc-
ky acaba fazendo amizade com
um cavalo selvagem chamado
Spirit. Com o objetivo de levá-
lo até a sua família, ela em-
barca em altas aventuras. Ci-
neflix aparecida: 14h30, 16h30.

Espiral – O Legado de Jogos
Mortais (Spiral: From The
Book of Saw, 2021, eua). du-
ração: 1h33min. direção: dar-
ren lynn Bousman. elenco:
Chris Rock, Max Minghella,

Marisol nichols. gênero: Ter-
ror, suspense. em espiral – o
legado de Jogos Mortais, o de-
tetive ezekiel "Zeke" Banks
(Chris Rock) se une ao seu
parceiro novato Willem (Max
Minghella) para desvendar
uma série de assassinatos ter-
ríveis que estão acontecendo
na cidade. durante as investi-
gações, Zeke acaba se envol-
vendo no mórbido jogo do as-
sassino. Cineflix aparecida:
15h15, 17h15, 19h15, 21h15.

Invocação do Mal 3: A Ordem
do Demônio (The Conjuring:
The devil Made Me do It, 2021,
eua). duração: 1h52min. dire-
ção: Michael Chaves. elenco:
Patrick Wilson, Vera Farmiga,
Ruairi o'Connor. gênero: Terror.
Invocação do Mal 3: a ordem
do demônio revela uma histó-

ria assustadora de terror, as-
sassinato e um desconhecido
mal que chocou até os expe-
rientes investigadores de ativi-
dades paranormais ed (Patrick
Wilson) e lorraine Warren (Vera
Farmiga). um dos casos mais
sensacionais de seus arquivos,
começa com uma luta pela
alma de um garoto, depois os
leva para além de tudo o que já
haviam visto antes, para mar-
car a primeira vez na história
dos estados unidos que um
suspeito de assassinato alega
ter tido uma possessão demo-
níaca como defesa. Cineflix
aparecida: 14h30, 16h55, 19h,
19h20, 21h30, 21h50.

Godzilla vs Kong (god Vs King,
2021, eua). duração: 1h54min.
direção: adam Wingard.  elen-
co: Kyle Chandler, Millie Bobby

Brown, alexander Skarsgård.
gênero: ação, aventura, fic-
ção científica. no primeiro cros-
sover do MonstroVerso, Kong
e seus protetores embarcam
em uma jornada perigosa para
encontrar seu verdadeiro lar.
entretanto, tudo sai do con-
trole quando um godzilla en-
furecido, começa a deixar um
rastro de destruição pelo pla-
neta. esse combate épico en-
tre os dois titãs, instigado por
forças ocultas, é apenas o co-
meço do mistério que jaz no
núcleo da Terra. Será que o
mundo sobreviverá ao duelo
de monstros? Cineflix apare-
cida: 14h10, 16h35.

Cruella (Cruella, 2021, eua).
duração: 2h14min. direção:
Craig gillespie. elenco: emma
Stone, Mark Strong, emma
Thompson. gênero:  Comédia,
drama, família. ambientado
na londres dos anos 70 em
meio à revolução do punk rock,
o filme da disney mostra a
história de uma jovem vigaris-
ta chamada estella (emma Sto-
ne). Inteligente, criativa e de-
terminada a fazer um nome
para si através de seus de-
signs, ela acaba chamando a
atenção da Baronesa Von Hell-
man (emma Thompson), uma
lenda fashion que é devasta-
doramente chique e assusta-
dora. entretanto, o relaciona-
mento delas desencadeia um
curso de eventos e revelações
que farão com que estella
abrace seu lado rebelde e se
torne a Cruella, uma pessoa
má, elegante e voltada para a
vingança. Cineflix aparecida:
15h, 17h45, 20h30.

tCINEMA

O romance musical
‘Em um Bairro de
Nova York’ retrata
um grupo em busca
de seus sonhos



Nathan Sampaio

Alguns trabalhadores que
poderiam receber o abono sa-
larial referente ao PIS/PASEP,
normalmente pago no segundo
semestre de cada ano, terão
que esperar até 2022, dessa
vez, para poder adquirir o be-
nefício. Essa decisão é válida
para o ano-base de 2020 e foi
tomada pelo Conselho Delibe-
rativo do Fundo de Amparo ao
Trabalhador (Codefat), duran-
te reunião com representantes
dos trabalhadores, empresas e
governo, com recomendação
da Controladoria-Geral da
União (CGU).

De acordo com a gestora de
departamento social da Soma
Contabilidade, Luciana Nu-
nes, ficou definido que, so-
mente a partir do primeiro se-
mestre de 2022, o abono do
PIS/PASEP do referido ano-
base 2020, deverá ser pago
aos trabalhadores elegíveis.
“A ideia de adiar o pagamen-
to do Abono do PIS/PASEP, foi
defendida no CODEFAT e pelo
governo, como condição para
recriar o pagamento do Bene-
fício Emergencial de Manu-

tenção do Emprego e Renda,
regulamentado pela Medida
Provisória 1.045”, disse ela.
Assim, a medida deve garantir
ao governo uma economia de
R$ 7,45 bilhões em 2021, di-
nheiro destinado ao auxílio
na pandemia.

“Esse adiamento permitiu
também, que as empresas pu-
dessem novamente, a partir
de abril deste ano, retomar
medidas de suspensão de con-
trato de trabalho e/ou redução
de jornada e de salários. Tais
medidas visam preservar em-
pregos e a renda de trabalha-
dores, tendo em vista que pos-
suem estabilidade, quando re-

tornam ao trabalho normal e
também dar fôlego às empre-
sas que por conta da pande-
mia, tiveram atividades sus-
pensas ou demandas reduzi-
das”, salientou.

Ainda segundo Luciana, o
novo calendário do abono
salarial só deverá ser divul-
gado no ano que vem, mas
há uma expetativa que os sa-
ques sejam liberados em fe-
vereiro de 2022. “Além disso,
vale reforçar as regras para
que os trabalhadores lem-
brem se têm ou não direito,
pois muitos acabam se es-
quecendo deste benefício”,
alerta a gestora.

Direito
“Para ter direito ao Abono

Salarial, o trabalhador precisa
cumprir algumas regras como:
ter trabalhado com carteira
assinada por pelo menos 30
dias no ano base do calendário;
ter recebido, no máximo, dois
salários mínimos por mês, em
média; estar inscrito no PIS/Pa-
sep há pelo menos cinco anos;
constar na RAIS - Relação
Anual de Informações Sociais
- pertinente ao ano-base; e é
preciso que a empresa onde
trabalhava tenha informado
os dados corretamente ao go-
verno”, pontua a profissional.
O valor do abono é de até um
salário mínimo, proporcional
aos meses trabalhados.

O trabalhador que quer sa-
ber se tem direito ao PIS/Pasep
pode acessar o aplicativo da
Caixa Trabalhador; no site da
caixa (www.caixa.gov.br/PIS),
clicando em “Consultar Paga-
mento” ou pelo telefone de
atendimento 0800 726 0207.
Já o servidor público poderá
consultar o PASEP através dos
telefones da central de atendi-
mento do Banco do Brasil:
4004-0001 (capitais e regiões
metropolitanas); 0800 729 0001
(demais cidades) e 0800 729
0088 (deficientes auditivos).

Por fim, Luciana explica
que, quando o calendário esti-
ver disponível, a pessoa pode se
dirigir à Caixa Econômica Fe-
deral (no caso do PIS) ou Banco
do Brasil (no caso do PASEP),
portando seus documentos pes-

soais para fazer o saque. Para
empregados que já possuem
contas na Caixa ou Banco do
Brasil, o valor costuma ser li-
berado diretamente na conta,
conforme calendário e benefí-
cio (se PIS, na Caixa, Se PASEP,
no Banco do Brasil).

Governo
Ainda nesta quinta-feira

(17), informações deram conta
de que presidente Jair Bolso-
naro (sem partido) pensa em
extinguir o pagamento anual
do abono salarial do PIS/Pasep
para poder aumentar o valor
médio do Bolsa Família de R$
190 para R$ 300. Em setembro
do ano passado, Bolsonaro ha-
via dito que jamais tiraria di-
nheiro dos pobres para dar
aos paupérrimos, em alusão
aos estudos do governo para
unificar os programas sociais.
O corte do abono do PIS/Pasep
significaria exatamente isso.

Neste sentido, técnicos da
equipe econômica do Ministério
da Cidadania têm tentado mos-
trar que a extinção do abono sa-
larial garantiria pelo menos
mais R$ 20 bilhões ao orça-
mento do Bolsa Família, atual-
mente em R$ 35 bilhões. Com
R$ 55 bilhões, o governo con-
seguiria criar um novo progra-
ma social com valor médio do
benefício de R$ 300, sem se
preocupar com regras fiscais.
Procurada, a Secretaria de Co-
municação da Presidência da
República não respondeu os e-
mails. (Especial para O Hoje)
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Negócios

Gestora de depar-
tamento pessoal da
Soma Contabilida-
de explica e pontua
detalhes para quem
se beneficia com
abono salarial
anualmente

Prorrogação do auxílio
emergencial adia PIS/PASEP

Presidente Jair Bolsonaro
(sem partido) pensa em
extinguir o pagamento
anual do abono salarial
do PIS/Pasep para poder
aumentar o valor médio
do Bolsa Família 








