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Equipe esmeraldina conheceu nesta sexta-feira a primeira derrota na
Série B ao perder para o Brasil de Pelotas por 2 a 1. O Goiás saiu na

frente mas permitiu a virada no segundo tempo. Esportes 8
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Reeleição de
Daniel é barrada
pela justiça 
Liminar do desembargador Ita-
mar de Lima, do Tribunal de
Justiça de Goiás determinou que
as eleições para a presidência
fossem paralisadas na última
sexta-feira (18). Política 5

Adolescentes
são preteridos
na fila de adoção 
Crianças e adolescentes com
mais de 4 anos seguem na fila
de adoção a passos lentos. 
Cidades 11

Relator da CPI
divulga lista com
14 investigados 
O senador Renan Calheiros
(MDB) anunciou a lista, na últi-
ma sexta-feira (18), com nomes
que antes eram tratados como
testemunhas agora passam a ser
investigadas. Política 6

Sem a tradicional quadrilha, a pandemia influenciou nos preços
dos alimentos utilizados para os preparos dos pratos. Cidades 9

Festa Junina fica mais cara

Essência 16

Looks meia-estação
fazem bonito nos dias 
de frio do Centro-Oeste

Essência 13

Zélia Duncan apresenta em
seu último trabalho o reflexo
vivido durante a pandemia

Essência 14

Depois do hit Figurinha,
Douglas e Vinícius lançam 
a música ‘Vacina’

Goiás entre os
10 melhores
Estados para
empreender
O Centro Mackenzie de Liberdade Econômica da Univer-
sidade Presbiteriana Mackenzie divulgou, neste mês, o
Índice Mackenzie de Liberdade Econômica Estadual (IMLEE)
de 2020. Com nota igual a 7.84, Goiás ocupa o 8º lugar
nesse levantamento e indica que o Estado está entre os
dez melhores estados brasileiros para se empreender e
para receber investimentos de empresas multinacionais.
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Jota Eurípedes

João Pedro Simões afirma que a alta que mais assustou foi a do milho

SMS confirma
variante da cepa
indiana em Goiânia
Cidades 10

Carlos Insauirraga / GE Brasil
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Em audiência com a ministra-chefe da Secretaria de
Governo da Presidência da República, Flávia Arruda, o
prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), tratou
do repasse de recursos federais para a construção de um
centro de especialidades médicas, na capital. Pela projeção
da Prefeitura, a obra está orçada em R$ 25 milhões. 

Flávia Arruda sinalizou que o governo federal po-
deria atender, num primeiro momento, com R$ 10 mi-
lhões, e que os R$ 15 milhões restantes ficariam para
o orçamento da União de 2022, que poderiam ser alo-
cados por meio de emenda parlamentar da bancada
goiana no Congresso Nacional. 

Rogério Cruz – que estava acompanhado do deputado
federal João Campos e da secretária de Relações Institu-
cionais, Valéria Pettersen - saiu da reunião, em Brasília,
convencido de que o pleito será atendido. “Terminei o
dia em Brasília, após reuniões para articular recursos
para a capital. São muitos projetos para melhorar a vida
dos goianienses e isto se faz com união.”, pontuou.

“A última agenda foi com a ministra da Secretaria
de Governo, Flávia Arruda, que nos recebeu muito
bem e colocou o gabinete à disposição do povo de
Goiânia. O governo federal e a bancada goiana no
Congresso são peças fundamentais para transformarmos
a nossa cidade”, salientou.

Prefeito encontrou a ministra Flávia Arruda

Rogério Cruz
busca recursos
em Brasília

Dayrel Godinho  

As eleições para a presi-
dência da Ordem dos Advo-
gados do Brasil Seção Goiás
(OAB Goiás) estão se aproxi-
mando e os cinco principais
postulantes estão em busca
do apoio de grandes lideran-
ças da Ordem. Já se manifes-
taram o atual presidente, Lú-
cio Flávio, em apoio ao presi-
dente da Escola Superior de
Advogados (ESA-GO), Rafael
Lara, e o ex-presidente Sebas-
tião Macalé, que declarou
apoio presidente da Caixa de
Assistência aos Advogados
(Casag), Rodolfo Otávio.  

Lara recebeu o apoio oficial
de Lúcio Flávio (2012 a 2021)
durante o lançamento da pré-
candidatura. Lúcio é conside-
rado o principal eleitoral des-
tas eleições e o apoio da pre-
sidência, de acordo com Lara,
é uma movimentação que traz
força a sua pré-campanha,
porque é a manifestação de
um voto, e é a manifestação
“do voto de um presidente”.  

“Tenho imenso orgulho do
apoio do Lucio Flávio, que re-
presenta uma gestão que é
bem avaliada porque herdou
uma instituição quebrada e
não só arrumou as contas

como realizou obras em todas
as subseções e conquistou inú-
meros benefícios para a classe.
É uma gestão que tem com-
promisso com a advocacia, da
qual participei e que proponho
continuar imprimindo avan-
ços em todas as áreas, caso
seja eleito presidente”, comen-
tou o pré-candidato.  

O ex-presidente Sebastião
Macalé (2015 a 2015) também
escolheu um lado nestas elei-
ções, ele se manifestou a favor
da campanha do presidente
Rodolfo Otávio, que é candidato
pelo mesmo grupo de Lara, po-
rém está concorrendo como
oposição, ainda que não se con-
sidere como tal, por ainda estar
na gestão de 2018 a 2021.  

O ex-presidente, eleito
como vice na chapa de Hen-
rique Tibúrcio, em 2012, as-
sumiu o posto após Tibúrcio
deixar o cargo para assumir
a secretaria de Governo do
Estado, e ficou por pouco tem-
po, até uma eleição entre os
conselheiros escolher Enil
Henrique para terminar o
mandato, ainda em 2015.  

Apesar do pouco tempo
como presidente da institui-
ção, o ex-presidente acredita
que o seu histórico vai favo-
recer muito a campanha de

Rodolfo Otávio. "Acho que te-
mos como vencer uma elei-
ção. Participei, dentro da OAB
Forte, e estive presente na
construção da OAB, porque
estive há mais de 30 anos e
estamos trabalhando com
esse dinamismo e essa liber-

dade para trabalhar uma ad-
vocacia unida, para conse-
guirmos aglutinar mais for-
ças”, declarou o ex-presidente.  

Procurado pela reporta-
gem o último presidente ree-
leito (2009 a 2015), Tibúrcio
disse que já tem uma posição
entre os cinco postulantes,
mas não quis adiantar. “Só
vou declará-la um pouco mais
à frente”, comentou.  

Enil não respondeu às nos-
sas mensagens até o fecha-
mento desta edição.  

Oposição 
Os demais postulantes, Jú-

lio Meirelles, Valentina Jung-
mann e Pedro Paulo de Me-
deiros ainda não receberam
a manifestação de algum dos
ex-presidentes da Ordem.  

A situação, no entanto, não
preocupa Pedro Paulo, que
saiu derrotado nas últimas
eleições pelo grupo de Lúcio
Flávio. De acordo com o pré-
candidato, a prioridade dele
é elaborar um projeto plural,
coletivo, com a base da advo-
cacia, suas diferentes verten-
tes, demandas e segmentos
que, segundo o postulante, tem
se configurado “mais impor-
tantes” do que conhecer os
anseios da base da advocacia.  

“Os apoios de líderes po-
dem surgir ao longo da cam-
panha e, se estiverem alinha-
dos com o nosso propósito
de fazer uma verdadeira mu-
dança, construindo uma nova
ordem na OAB, serão bem
vindos", destacou. (Especial
para O Hoje)

O atual presidente Lúcio Flávio é o prin-
cipal cabo eleitoral da campanha e esco-
lheu um candidato dentro do seu grupo 

Rodney Miranda defende
polícia goiana de críticas  

Em resposta a críticas sobre a demora
na captura de Lázaro Barbosa, que vem
aterrorizando a região de Cocalzinho, em
Goiás, o secretário de Segurança Pública,
Rodney Miranda, afirma que as forças de
segurança do Estado são exemplos de de-
dicação. “Eu tenho muita admiração por
esses guerreiros e guerreiras. Estão todos
determinados a só deixar a região de Co-
calzinho após a captura de Barbosa. O tra-
balho de busca segue de for-
ma ininterrupta”. Ele, que
acompanha o trabalho
da força-tarefa, diz que
segurança pública não
se faz de dentro de ga-
binete e que a missão
é proteger a população
goiana. “Gerenciamento
de crise exige paciência
e cautela. Tenho
certeza que iremos
terminar essa histó-
ria vitoriosos”, aposta. 

Campanha  
Deputada federal pelo PL, Magda Moffato

reage à campanha feita, segundo ela, sites de es-
querda e grupos de direitos humanos, que pedem
para não matar Lázaro Barbosa. “Mais uma
mídia esquerdista. Onde vamos parar?”, indaga. 

Reforço  
Quem ganhou reforço para presidir a As-

sociação Goiana dos Municípios é o prefeito
de Goianira, Carlão da Fox (DEM). O cabo
eleitoral, no caso, é o deputado federal Pro-
fessor Alcides (PP), que tomou café da manhã
com o ex-aliado de Marconi Perillo. 

Confronto  
O senador Luiz do Carmo (MDB), que assu-

miu mandato em janeiro de 2019, com a vitória
de Ronaldo Caiado ao governo de Goiás, agora
defende que o partido tenha um nome para
lançar em 2022. Nem que seja para negociar. 

Liminar  
Durou pouco a alegria do presidente do

MDB, Daniel Vilela. Primeiro a votar para a
sua permanência no diretório estadual, ele foi
surpreendido por um oficial de justiça, que
portava decisão do desembargador Itamar de
Lima para suspender o pleito. 

Bagunçou o coreto 
Autor do pedido para suspender a eleição,

o deputado Paulo Cezar Martins, que é o atual
vice-presidente do MDB, comemorou a decisão
judicial, por definir o pleito como fraudulento.
“A democracia prevaleceu”, disse o parlamentar. 

Carimbo  
Nos bastidores do MDB, corre a informação

de que a reeleição de Daniel Vilela, caso seja
confirma mais à frente, é a garantia certeira de
uma aliança com o governador Ronaldo Caiado
(DEM), em 2022. Com a anuência de Iris Rezende. 

Na contramão 
Presidente da Federação Goiana de Muni-

cípios, Haroldo Naves (MDB) – que é prefeito
de Campos Verdes – aplaude a Câmara Federal
pela aprovação da revisão da Lei de Improbi-
dade Administrativa. A alteração é benevolente
com eventuais irregularidades cometidas por
agentes públicos. 

Pito em Ibaneis 
Sobre o embate entre os governadores Ro-

naldo Caiado (DEM) e Ibaneis Rocha (MDB), o
deputado Major Vitor Hugo (PSL) questiona
quem é o governador do DF para criticar a PM
de Goiás. Diz que se Ibaneis não tem lucidez
para reconhecer valor, que fique calado. 

2 A Procuradoria Regional Eleitoral em
Goiás emitiu 3.230 manifestações, entre se-
tembro e novembro de 2020, sobre as elei-
ções municipais no Estado. 
2 A pedido do vereador Lucas Kitão, a
Câmara de Goiânia aprovou requerimento
para dispensa de servidor da Casa no dia
em que se vacinar. 

CURTAS
t

Venceslau Pimentel | xadrez@ohoje.com.br

Xadrez

Apoio de grandes lideranças
movimenta eleição da OAB

Lara considera
que o apoio 
do atual
presidente
como uma
manifestação
importante
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Reflexos de uma 
sociedade violenta

Emília Andrade

A Assembleia Legislativa de Goiás aprovou o
arquivamento do Projeto de Emenda Constitucional
que visava extinguir o Tribunal de Contas dos
Municípios (TCM) de Goiás. A decisão não poderia
ser mais correta, já que o órgão guarda função
primordial de controle externo técnico e indepen-
dente das contas orçamentárias dos municípios.
Goiás é um dos três Estados da federação que pos-
suem TCM e isso é, sem sombra de dúvidas, um
privilégio para o interesse público no que tange à
fiscalização financeira dos gastos municipais.

Criado pela Lei 8.338, em 1977, sob a deno-
minação de Conselho de Contas dos Municípios
(CCM), o Conselho era composto por 18 Inspetorias
destinadas a fiscalizar os atos de natureza fi-
nanceira e orçamentária da administração mu-
nicipal. Fiscalização essencial para garantir o
correto e eficaz emprego do dinheiro público. A
Constituição Federal de 1988 recepcionou o CCM
e o transformou no atual Tribunal de Contas
dos Municípios, mantendo sua atribuição fun-
damental de fiscalização contábil, financeira e
orçamentária, como órgão técnico independente
que auxilia no controle externo da administração
pública junto ao legislativo municipal.

O chamado controle externo é aquele res-
ponsável por julgar as contas da administração
pública; fiscalizar a aplicação de quaisquer re-
cursos repassados pelo Estado; aplicar aos res-
ponsáveis, em caso de irregularidades, as sanções
necessárias, entre outras, atribuição que é de
exclusividade do poder legislativo, mas que
conta com o parecer técnico dos Tribunais de

Contas. E mais que um mero auxílio, a Consti-
tuição determinou que o parecer emitido pelo
TCM com relação às contas prestadas anualmente
pelas prefeituras só pode ser contestado por
decisão de 2/3 dos membros da Câmara Munici-
pal. Ou seja, o TCM guarda força decisiva na fis-
calização dos gastos públicos e ainda que esteja
ligado em última instância ao poder político do
poder legislativo, guarda autonomia e indepen-
dência em relação a este.

De modo que o TCM contribui tecnicamente
para a boa aplicação dos recursos públicos e
zela pelo interesse de toda a sociedade permitindo
o desenvolvimento econômico e social dos mu-
nicípios e do Estado como um todo. É, portanto,
do interesse da população que o TCM siga desen-
volvendo trabalho de controle e fiscalização dos
gastos públicos, para garantir maior segurança
na gestão da coisa pública. Além de ser um aliado
importantíssimo do Ministério Público e do Poder
Judiciário dando pareceres técnicos que servem
de base para a proposição de ações penais, ad-
ministrativas ou civis.

Assim, a Assembleia acerta em cheio ao arquivar
a PEC que visava extinguir o Tribunal de Contas dos
Municípios, e com isso
preserva o interesse da
população, dos muni-
cípios e garante à ges-
tão dos municípios o
bom emprego finan-
ceiro, orçamentário e
patrimonial na admi-
nistração pública. É de
se comemorar.

Manoel L. Bezerra Rocha

Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pú-
blica, a polícia brasileira matou, no período de
cinco anos, uma média de seis pessoas por dia. É
preciso levar-se em conta que as ações letais das
polícias geralmente são omitidas ou subnotificadas.
Em apenas cinco anos a polícia matou no Brasil
mais do que a polícia dos Estados Unidos matou
ao longo de trinta anos. Vale destacar que o Brasil
tem uma população de 200 milhões de habitantes,
enquanto nos Estados Unidos a estimativa é de
319 milhões, ainda que a polícia norte-americana
não seja a mais recomendada a servir de referência
de padrões civilizatório. 

Por qual razão a polícia brasileira eleva, de ma-
neira assustadora, os índices estatísticos de mortes
violentas? São números que, de tão absurdos, che-
gam a ultrapassar as mortes ocorridas em áreas
de guerras declaradas. A polícia brasileira é idea-
lizada dentro de uma cultura do conflito, do con-
fronto, do enfrentamento. Os policiais saem das
academias com a mesma mentalidade que tinham
quando entraram: de que são “combatentes”, e
que o inimigo será aquele que a sociedade estig-
matizar e etiquetar. Salvo louváveis exceções, saem
às ruas não para servir e proteger toda a sociedade,
mas para intimidar, coagir, constranger, prioriza
o enfrentamento e o emprego de armas. 

Por muito tempo acreditou-se que a truculência
policial era a consequência da baixa escolaridade
dos policiais. Atualmente, percebemos que a es-
colaridade nada tem a ver com a violência prati-
cada pelos chamados “homens da lei”. As acade-
mias das policiais se modernizaram, incluindo
em seus currículos disciplinas como Direitos Hu-
manos, Sociologia, Legislação, etc. Além disso,
vem aumentando, consideravelmente, o número
de policiais com curso superior. Sabemos agora
que o problema da violência policial é mais com-
plexo. Ela envolve ou é reflexo de um recrudes-
cimento de mentalidades reinantes em outras
instituições, como o Ministério Público e o Judi-
ciário, instituições estas representantes da men-
talidade da sociedade dominante. Muitos juízes
e promotores são lenientes com a violência e o
desrespeito aos Direitos Humanos. 

Essas instituições, por culpa de muitos de
seus integrantes, contribuem para o estado de
barbárie da polícia brasileira. Por outro lado,
em homenagem ao adágio que diz que “conhe-
ce-se uma sociedade pelas instituições que ela
tem”, podemos afirmar que todas as mazelas
que as instituições públicas nos infligem, prin-
cipalmente a violência policial, são o produto
da mentalidade de nossa sociedade. A sociedade
brasileira, dado o seu retrocesso civilizatório e
elevada discriminação em relação às classes so-
cialmente “diferentes”, é protagonista no estímulo
e na assimilação de uma cultura de violência
policial. Em sociedades com gritantes abismos
que realçam os contrastes sociais, distinguindo-

se ricos e pobres, com predominância de políticos
corruptos e empresários larápios, de um lado, e
uma classe explorada e estigmatizada, de outro,
justifica-se a existência de uma polícia violenta,
coercitiva, intimidadora, amparada por institui-
ções como o Judiciário e o Ministério Público,
sempre dispostos a darem guarida aos atos de
violência policial, inclusive letal, através da acei-
tação dos famigerados “autos de resistência”. 

A cada pleito eleitoral, um elevado número de
policiais eleitos para cargos legislativos, tanto no
âmbito estadual quanto federal, evidenciando-se
o equívoco da sociedade acerca do modo de en-
frentamento da violência. Na verdade, grande
parte da população é diariamente enganada por
programas televisivos e de rádio sensacionalistas
que exploram a tragédia humana, fazendo espe-
táculo barato com a criminalidade violenta e trans-
formam policiais em celebridades. E muitos desses
oportunistas, tanto apresentadores quanto policiais,
lançam-se na política, sempre se beneficiando da
ingenuidade de uma população manipulada, en-
ganada. A sociedade ignora que a função da polícia
não é a de legislar. Não faz ideia do perigo que re-
presenta para a população quando é a polícia
quem tem influência na elaboração de leis penais.
Não consegue assimilar que o Brasil não precisa
de mais leis nem de mais presídios, como instru-
mentos de enfrentamento à criminalidade. 

A polícia brasileira é violeta porque a socie-
dade é violenta. A polícia, desta forma, consti-
tui-se no espelho dessa sociedade. Conhece-se
a polícia que temos pela sociedade que somos.
Esta sociedade se empenha em “etiquetar”, em
selecionar, quem pode ou deve ser eliminado.
Ela se projeta, exterioriza o seu ódio, a sua vio-
lência, através de sua polícia que deve dizimar
o “inimigo”. A polícia, por sua vez, como sendo
a “longa manus” dessa sociedade, é apenas a
executora, a responsável por “mostrar a cara”
e fazer o “trabalho sujo”. 

Considerando-se, assim, temos que a polícia,
em alguns aspectos, é também vítima do sistema.
E podemos considerar dois fatores: primeiro,
grande parte dos policiais é oriunda das camadas
que eles são obrigados a reprimir; segundo, de
acordo com as previsões mais generosas e positivas
dos serviços de psiquiatria das polícias no Brasil,
aproximadamente 80% dos policiais, especialmente
os militares, não estão em condições mentais de
portarem armas de fogo nem fazerem serviço de
policiamento nas ruas.  Portanto, a questão sobre
o enfrentamento da
violência no Brasil é
muito mais complexa. 

É preciso que haja
uma reforma, uma re-
definição, uma trans-
formação de paradig-
mas, uma revolução
em nosso processo ci-
vilizatório. 

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO

Manoel L. Bezerra Rocha,
é advogado criminalista

Emília Andrade é diretora
da Megasoft Informática

Adequações necessárias
Após mais de duas décadas (23 anos), o Código

de Trânsito Brasileiro (CTB) passa por uma atuali-
zação. Antes, algumas mudanças tinham sido em-
preendidas no CTB, mas de forma pontual. No
campo do trânsito, não poderia ser de outro modo.
Há 23 anos, a mobilidade urbana convivia com
realidade bem distinta do que encontramos hoje.
Os avanços da tecnologia, que têm nos veículos
um grande agregador desses progressos, exigem
novos dimensionamentos da relação pedestre, ci-
clista, motociclistas e carros nas vias públicas, ao
mesmo passo em que cresce o debate sobre a hu-
manização no que concerne ao compartilhamento
de espaços públicos. Neste contexto, e sem entrar
no mérito do acerto ou não, decorrente das mu-
danças, não há como negar que a iniciativa de al-
terar o CTB veio em boa hora. 

Ana Paula de Araújo 
Nerópolis

Esperança
Com o início da vacinação no Brasil e em nosso

estado, podemos ter um pouco mais de esperança
com relação ao futuro e quem sabe, com o final
da pandemia. Mais de 210 mil pessoas já perderam
a vida aqui no Brasil para a Covid-19 e tantas
outras pessoas seguem sem consciência, se aglo-
merando ou desacreditando da letalidade da doen-
ça. Em nosso círculo social, não é difícil ter um
parente ou conhecido que tenha falecido em de-
corrência da doença. A vacina é importante, mas
as autoridades precisam estar mais engajadas no
combate à Covid-19 e aplicar medidas mais rígidas
de segurança e de controle da pandemia.

Luan Modesto
Goiandira

{
Neste ano, a
gente melhorou
tanto nesse
quesito que
conseguimos
abrir uma
empresa em 26h
[de acordo com
o Boletim do
Mapa de
Empresas 2020,
do Governo
Federal]
Destacou a secretária de Economia
Cristiane Schimidt, em entrevista
para o jornal O HOJE.

O TCM é essencial para Goiás

@jornalohoje
Pelo menos aqui o atual governo parece ter
todo o empenho em ser responsável com as
contas públicas, sem permitir desvios. 

Publicou o internauta Alair Alves Gomes  sobre
a coluna Xadrez da última quinta-feira (16)

@ohoje
O Thiago [leifert] não, pelo amor de Deus.
não serve e é péssimo e vai acabar com a
audiência [do final das tardes, após a saída
de Faustão da rede Globo]. 

Comentou Mary Jayme Peixoto sobre o anún-
cio de que o apresentador Fausto Silva deixará

os domingos da Globo

@jornalohoje
a internauta Dulce Docinho destacou a im-
portância de programas como o da Cerveja
Esmera de Goiás no Estado.
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O cenário relevado pelo recente trabalho
“Bem-Estar Trabalhista, Felicidade e Pan-
demia”, organizado pelo diretor do FGV So-
cial, Marcelo Neri, escancara o que analistas
do mercado, comentaristas globais e a equipe
econômica em conjunto, salvo raríssimas
exceções, têm desprezado em suas análises
sobre a economia brasileira. Não porque
desconheçam os dados, mas por opção polí-
tica (ou ideológica, como preferem alguns),
em defesa de uma agenda de desmonte do
Estado, da nação, na verdade, como reforça
agora a aprovação açodada e sem debates
da entrega da Eletrobrás à sanha dos mer-
cados – assunto para uma futura coluna.

Parecia já bastante evidente que a crise
inédita causada pela pandemia e pelas me-
didas de restrição à movimentação de pes-
soas e ao funcionamento de setores rele-
vantes para o emprego e a geração de renda.
Com avanço histórico do desemprego, re-
dução das oportunidades de emprego, com
fechamento de empresas, e perdas de renda,
especialmente entre as famílias de renda
muito baixa, os indicadores sociais sofreram
agravamento equivalente, numa intensidade
até aqui ainda não experimentada pelo País,
como comprova o trabalho.

Conforme anota Neri em seu estudo, “um
ano depois (do início da pandemia) podemos
datar o primeiro trimestre de 2021 como o
pior ponto da crise social”. Segundo ele, os
“indicadores objetivos de performance traba-
lhista, como desigualdade, renda média e bem-
estar, baseados em renda per capita do trabalho,

apresentam piora inédita na pandemia”. Con-
siderando a média móvel de quatro trimestres,
o índice de Gini, que mede o nível de desigual-
dade numa economia ou em um setor do país,
atingiu 0,674 nos quatro trimestres encerrados
no primeiro quarto de 2021, o que significou
um aumento em torno de 5,0% frente ao pri-
meiro trimestre do ano passado, quando aquele
índice havia alcançado 0,642. Quanto mais
próximo de um, maior a desigualdade. Para
comparar, em seu melhor momento, o País
havia registrado índice de 0,610 no primeiro
trimestre de 2015. Desde lá, o indicador da de-
sigualdade apontou uma piora de 10,5% e
chegou ao seu nível mais elevado na série his-
tórica da FGV Social, iniciada em 2012.

Análises desmentidas
A renda média per capita efetivamente

recebida pelos trabalhadores, ainda consi-
derando a média móvel de quatro trimestres,
desabou 11,3% entre o primeiro trimestre
de 2020, quando havia alcançado R$ 1.122,
e o mesmo período deste ano, chegando a
R$ 995, a mais baixa da série. A pandemia
trouxe um achatamento da renda, via re-
dução das ocupações e aumento do desem-
prego, levando a uma perda igualmente
inédita de bem-estar e uma piora propor-
cional nos níveis de satisfação dos brasileiros
com a vida presente. As perdas em série so-
fridas pela grande massa de trabalhadores,
refletidas naqueles e em outros indicadores,
desautorizam análises mais otimistas sobre
a economia e seu futuro imediato.

2 Utilizando dados sobre
renda e desigualdade, o FVG
Social desenvolveu uma me-
dida de bem-estar social,
chegando a um índice em
reais que jamais conseguiu
se recuperar desde a reces-
são de 2015/2016 e agora
desaba literalmente. O pon-
to mais elevado foi regis-
trado no quarto trimestre
de 2014, quando o indicador
de bem-estar bateu em R$
429. Daí até o primeiro tri-
mestre de 2017, registrou-
se queda de 7,9%, com leve
alta de 1,8% até o primeiro
trimestre do ano passado,
quando o indicador havia
estacionado em R$ 402.
2 No primeiro trimestre
deste ano, num tombo de
19,4% frente a idêntico pe-
ríodo de 2020, o índice de
bem-estar despencou para
R$ 324 e marcou seu recorde
negativo até aqui. Essa per-
da, não por acaso, coincide
com uma piora na nota mé-
dia de satisfação com a vida
presente no País, segundo
dados de uma pesquisa glo-
bal realizada pelo instituto
Gallup e trabalhados pela
equipe do FGV Social.
2 A nota havia alcançado

7,1 em 2013, baixou para
6,5 em 2019 e caiu para 6,1
no ano passado. A queda
no Brasil durante a pande-
mia foi mais severa do que
a observada em um con-
junto de 40 países pesqui-
sados pelo Gallup, muito
provavelmente associada à
tragédia sanitária a que o
País tem sido submetido
pelo desgoverno de plan-
tão.Entre aqueles 40 países,
o índice de satisfação man-
teve-se virtualmente esta-
bilizado, saindo de 6,02
para 6,04 entre 2019 e 2020.
2 Analisado por faixa de
renda, o indicador de satis-
fação reforça as desigual-
dades no País. Entre os 40%
mais pobres, a nota de “sa-
tisfação” baixou de 6,3 para
5,5. Mas avançou ligeira-
mente entre os 20% mais
ricos, indo de 6,8 para 6,9.
A relação parece óbvia, já
que os mais pobres foram
muito mais sacrificados ao
longo da pandemia, seja pela
impossibilidade de manter
o isolamento, pelas dificul-
dades de acesso a sistemas
regulares de saneamento
básico e pelo apoio oficial
intermitente e, numa fase

mais recente, totalmente in-
suficiente para assegurar a
subsistência dessas famílias.
2 Ao avaliar a renda de
todos os trabalhos, o FGV
Social constatou uma retra-
ção média de 10,89%. Entre
a metade mais pobre dos
trabalhadores, as perdas fo-
ram quase duas vezes mais
severas, numa queda de
20,81%. Segundo o estudo,
“Indicadores subjetivos,
como satisfação com a vida,
apresentaram queda maior
na base da distribuição de
renda. A diferença de satis-
fação com a vida entre os
extremos de renda era de
7,9% em 2019 e sobe para
25,5% (em 2020). Ou seja,
há aumento da desigualdade
de felicidade na pandemia”.
2 Entre outros indicadores
subjetivos, capturados pelo
Gallup ainda, 24,0% dos bra-
sileiros responderam que
haviam experimentado rai-
va no dia anterior ao da
pesquisa, diante de 19,0%
em 2019. Esse percentual
registrou variação menos
intensa nos 40 países que
formam a amostragem total,
saindo de 19,2% para 20,0%
em igual período.

Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

Desigualdade dispara e satisfação
do brasileiro cai ao menor nível

O preço do litro da gasolina nas refinarias foi
reduzido em R$ 0,05. O anúncio foi feito pela Petrobras.
O novo valor passa a vigorar já nesta semana devendo
ficar em R$ 2,53 por litro de gasolina vendido nas refi-
narias. O preço praticado nos postos dependerá de
cada estabelecimento repassar ou não a redução.

“Importante reforçar o posicionamento da Petrobras
que busca evitar o repasse imediato para os preços in-
ternos da volatilidade externa causada por eventos
conjunturais. Nossos preços seguem buscando o equi-
líbrio com o mercado internacional e acompanham as
variações do valor dos produtos e da taxa de câmbio,
para cima e para baixo. Os reajustes são realizados a
qualquer tempo, sem periodicidade definida, de acordo
com as condições de mercado e da análise do ambiente
externo. Isso possibilita a companhia competir de ma-
neira mais eficiente e flexível”, explicou a estatal.

A Petrobras frisou que os preços de combustíveis e
suas variações para mais ou para menos - associadas
ao mercado internacional e à taxa de câmbio - têm in-
fluência limitada sobre os preços percebidos pelos con-
sumidores finais.

Liberdade de
preços

“Como a legisla-
ção brasileira ga-
rante liberdade de
preços no mercado
de combustíveis e
derivados, a mu-
dança no preço fi-
nal dependerá de
repasses feitos por
outros integrantes
da cadeia de com-
bustíveis. Até che-
gar ao consumidor
são acrescidos tri-
butos federais e es-
taduais, custos para
aquisição e mistura
obrigatória de eta-
nol anidro, além
das margens brutas
das companhias dis-
tribuidoras e dos
postos revendedo-
res de combustí-
veis” informou a
empresa.

O preço médio
do litro da gasoli-
na no país, segun-
do a Agência Na-
cional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
(ANP), foi de R$ 5,65, no dia 23 de maio, último dado
disponível. Na cidade do Rio, o valor médio da gaso-
lina está em R$ 6,16. Em São Paulo, R$ 5,45. E, em
Brasília, R$ 5,79. No início do ano, o litro da gasolina
era vendido, em média, a R$ 4,62 no país.

Campo terrestre
A Petrobras conclui a venda da sua participação

(50%) no campo terrestre de Dó-Ré-Mi, localizado na
Bacia de Sergipe-Alagoas, para a Centro-Oeste Óleo e
Gás por US$ 37,6 mil.

De acordo com o comunicado, o valor já havia sido
pago à empresa na data de assinatura do contrato de
compra e venda, em 5 de agosto de 2020.

O campo Dó-Ré-Mi faz parte da concessão terrestre
BT-SEAL-13A, a qual está localizada ao sul do campo
de Carmópolis, no estado do Sergipe.

“A Petrobras possuía 50% de participação no campo
de Dó-Ré-Mi em parceria com a Ubuntu Engenharia e
Serviços, que é a operadora e detém os 50% restantes”,
disse a companhia. (ABr)

O novo valor passa a vigorar já nesta semana

Programa Petrobras Conexões
para Inovação lança edital

BALANÇO
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Petrobras
reduz preço 
da gasolina
em R$ 0,05 
nas refinarias

O preço
praticado nos
postos depende
de cada
estabelecimento
repassar ou não
a redução

A Petrobras lançou essa se-
mana o terceiro edital do Pro-
grama Petrobras Conexões
para Inovação - Módulo Star-
tups, em parceria com o Ser-
viço Brasileiro de Apoio às Mi-
cro e Pequenas Empresas (Se-
brae). Com valor total de R$
22 milhões, é o maior edital
de inovação já aberto no setor
de óleo, gás e energia voltado
para startups e pequenas em-
presas, segundo a estatal.

As empresas selecionadas
poderão desenvolver soluções
e modelos de negócios já aces-
sando uma fatia relevante do
mercado: a demanda da Pe-

trobras. A companhia investirá
em projetos de até R$ 500 mil
e de até R$ 1,5 milhão, a de-
pender da categoria do desafio
(soft ou deep tech).

Este ano, serão 32 desafios
nas áreas de eficiência ener-
gética, tecnologia de segurança,
robótica, redução de carbono,
modelagem geológica, tecno-
logia de inspeção e tecnologia
digital. As inscrições vão até o
dia 1º de agosto.

As startups vencedoras re-
ceberão suporte financeiro
para o desenvolvimento dos
projetos de inovação, terão in-
teração com o corpo técnico

da Petrobras, receberão capa-
citação empresarial para po-
sicionamento de mercado e
estruturação de planos de ne-
gócios, além da participação
em Demo Days (Sebrae) com
as tecnologias desenvolvidas.

O projeto poderá ser sele-
cionado para uma etapa de
implantação e teste do lote pi-
loto na Petrobras ou em qual-
quer outra empresa. O Módulo
Startups faz parte do objetivo
da companhia de estimular a
geração de inovações com alto
potencial de impacto e ganhos
de eficiência em áreas de in-
teresse do setor. (ABr)
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Samuel Straioto 

As eleições para presidente
do Diretório Estadual do MDB
foram suspensas pela justiça.
Liminar do  desembargador
Itamar de Lima, do Tribunal
de Justiça de Goiás determinou
que a votação fosse paralisada.
A interrupção do processo
ocorreu após contestação feita
pelo deputado Paulo Cézar
Martins que teve registro de
candidatura indeferido pela
Executiva estadual do partido.
Por outro lado, o presidente
da legenda em Goiás, Daniel
Vilela, que era candidato único
na disputa alegou que todos
os atos foram respaldados pela
direção nacional. 

A liminar foi concedida mi-
nutos antes da votação que
iniciou às 13 horas. Por volta
de 15: 30 horas  o oficial de
Justiça chegou ao diretório, na
sede do MDB no Setor Aero-
porto, em Goiânia e notificou
a comissão eleitoral que sus-
pendeu a votação. A tendência
é que uma decisão deve ocor-
rer na próxima semana para
saber se um novo edital será
aberto ou se fica suspensa a
eleição. Daniel Vilela tem man-
dato no diretório até fevereiro
do ano que vem.  “Nós vamos
discutir judicialmente essa re-
forma. Importante dizer isso

porque a decisão em primeira
instância foi uma decisão mui-
to robusta e qualificada por
parte do juiz em primeira ins-
tância”, afirmou Daniel. 

Daniel Vilela, relatou que
as ações para organização do
pleito no diretório tinham res-
paldo do diretório nacional da
legenda. “Nós seguimos rigo-
rosamente o estatuto do par-
tido e em duas instâncias ad-
ministrativas e em uma ins-
tância judicial havia sido ates-
tado, a chapa que teve o inde-
ferimento também dentro do
que o estatuto do partido de-
termina, o MDB nacional ates-
tou todos os atos para a reali-
zação da eleição”, afirmou o
dirigente partidário.  Daniel
completou que o partido cum-

priu os requisitos para legiti-
mar a eleição. “Nós seguimos
rigorosamente o estatuto do
partido e em duas instâncias
administrativa e na primeira
instância judicial isso foi ates-
tado.

O prefeito de Aparecida de
Goiânia, Gustavo Mendanha
(MDB) esteve no diretório es-
tadual e avalia que é preciso
respeitar a decisão judicial e
quando as eleições ocorrerem
ele espera que a situação seja
de união. “Eu vim cumprir
meu dever que era votar e ob-
viamente com a decisão a elei-
ção foi anulada e quando vol-
tar, quem sabe já possamos
votar com a união de todos.
Eu acho que tivemos a maioria
do diretório votando, mas é

preciso acatar a decisão judi-
cial, e esperamos aguardar um
segundo momento”, afirmou. 

A decisão judicial atendeu
um pedido do deputado esta-
dual, Paulo Cézar Martins que
teve frustrada a tentativa de
participar da eleição, a partir
do indeferimento do registro
de candidatura pela Executiva
Estadual do MDB, ainda na se-
mana passada.  A justificativa
era de que o deputado não
cumpriu a regra do estatuto
que diz ser obrigatório 5% de
convencionais na chapa. No
caso, ele não teria apresentado
as oito assinaturas necessárias,
mas quatro. O parlamentar
contestou. 

Paulo Cézar Martins recla-
mou do indeferimento da cha-

pa e protocolou um agravo de
instrumento na Justiça para
suspender a eleição e contar
com prazo para concorrer no
pleito. O desembargador con-
siderou que o requerimento
de chapa apresentado “cum-
priu os requisitos exigidos pelo
artigo 82 do Estatuto do MDB”.
“O presidente foi extremamen-
te antidemocrático alegando
que minha chapa não tinha
5% dos convencionais e eu te-
nho mais do que 5%, eu tenho
16 pessoas do diretório. Ele fi-
cou com medo que iria perder.
Se tivesse deixado a concorrer
ao diretório que é a democra-
cia, o tempo de poder ter di-
vergência de ideias, é tempo
de amadurecer”, disse Martins.
(Especial Para O Hoje)

Pedido de indeferimento da candidatura de Daniel Vilela (MDB) partiu do deputado estadual Paulo Cézar Martins (MDB)

O volume de serviços pres-
tados em Goiás avançou 24,8%
em abril, comparado com o
mesmo período do ano passa-
do. O indicador divulgado pelo
Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE) coloca
o Estado em primeiro lugar
do Centro-Oeste no crescimen-
to do setor no mês e em oitavo
lugar nacional.

As atividades que alavan-
caram o índice goiano foram
os serviços prestados às famí-
lias, com crescimento de
143,5%, transportes, serviços
auxiliares aos transportes e
correios (+32,4%), e serviços
profissionais, administrativos
e complementares (+27,2%). 

No acumulado de janeiro
a abril, o volume de serviços
também apresentou cresci-
mento, com 8,3%, na compa-
ração com o primeiro quadri-
mestre de 2020. “Não existe
nenhum programa social mais
importante e com maior ca-
pacidade de poder trazer as

pessoas para um nível de qua-
lidade de vida e cidadania do
que o emprego. Essa é a reali-
dade que nós estamos vivendo
hoje”, afirma o governador de
Goiás, Ronaldo Caiado, sobre

a importância da geração de
empregos no estado e da reto-
mada dos diferentes setores
da economia.  

O titular da Secretaria de
Indústria, Comércio e Serviços,

José Vitti, lembra que o ano
passado foi totalmente atípico
em razão dos fortes efeitos da
pandemia do coronavírus, mas
2021 se revela com o ano da
recuperação e da retomada

dos indicadores econômicos. 
“Todos os indicadores eco-

nômicos do Estado mostram
que estamos em processo de
recuperação. O Governo de
Goiás apoiou todas as atividades
para evitar que fechassem suas
portas, e o setor de serviços é
um dos mais importantes por
sua abrangência e seu alcance
social”, disse o secretário.

Crescimento econômico
O setor de serviços foi o

que mais sofreu durante os
meses mais severos da pande-
mia da Covid-19, abril e maio
de 2020, quando apresentou
retração de 17% e 19,5%, res-
pectivamente. 

Apesar de o indicador de
abril desse ano ter apresentado
queda de 2,7% no acumulado
dos 12 meses, foi o melhor re-
sultado desde abril do ano pas-
sado, o que indica recuperação
do setor e crescimento econô-
mico. (Dayrel Godinho em es-
pecial para O Hoje)

Volume de prestação de serviços do Estado aumenta 24%
IBGE

José Vitti ressaltou a importância dos avanços na área em meio à pandemia de Covid-19

Paulo Cézar Mar-
tins conseguiu li-
minar na justiça
para interromper
processo eleitoral
no partido

Justiça suspende eleições do
diretório estadual do MDB

Conceito 
Freemium

Distribuição dirigida com alto conteúdo editorial



Uma lista com 14 nomes
foi apresentada na última
sexta-feira (18) pelo relator
da Comissão Parlamentar de
Inquérito (CPI) da Pandemia
do Senado, Renan Calheiros
(MDB-AL). Inicialmente tra-
tadas como testemunhas,
agora, elas passam a ser in-
vestigadas. Na relação estão
o ministro da Saúde, Marcelo
Queiroga, os ex-ministros
Eduardo Pazuello (Saúde) e
Ernesto Araújo (das Relações
Exteriores) e o ex-secretário
de Comunicação Social da
Presidência da República Fa-
bio Wajngarten. 

Em entrevista coletiva
hoje, Calheiros avaliou que a
CPI tem feito sua parte. Se-
gundo ele, os critérios para
tornar essas pessoas investi-
gadas é o fato "de elas já terem
prestado depoimento à CPI".
No entendimento do relator,
a mudança é positiva para a
segurança jurídica do próprio
investigado. "A partir da de-
claração dessa condição, ele
passa a ter acesso a informa-
ções e acesso às provas e in-
dícios que estão sendo junta-
dos na investigação", afirmou. 

Na prática, a mudança
permite que os citados cons-
tam na lista de indiciados
pela comissão, ao fim dos
depoimentos, quando uma

denúncia deverá ser feita ao
Ministério Público. Na con-
dição de investigados, a CPI
poderá também aprovar que-
bra de sigilos e operações de
busca e apreensão em ende-
reços ligados a eles. 

Os investigados são: Mar-
celo Queiroga (ministro da
Saúde); Eduardo Pazuello
(ex-ministro da Saúde); Er-
nesto Araújo (ex-ministro de
Relações Exteriores); Fábio
Wajngarten (ex-secretário de
Comunicação Social); Mayra
Pinheiro (secretária de Ges-

tão do Trabalho do Ministé-
rio da Saúde); 

Nise Yamaguchi (médica);
Paolo Zanotto (médico); Car-
los Wizard (empresário); Art-
hur Weintraub (ex-assessor
especial da Presidência da
República); Francieli Fanti-
nato (coordenadora do Pro-
grama Nacional de Imuniza-
ção); Marcellus Campêlo (ex-
secretário de Saúde do Ama-
zonas); Elcio Franco (ex-se-
cretário executivo do Minis-
tério da Saúde); Elio Angotti
Neto (secretário do Ministé-

rio da Saúde) e Luciano Dias
Azevedo (médico). 

Dos nomes que compõem
a lista seis ainda não pres-
taram depoimento à comis-
são Francieli, Weintraub, Wi-
zard, Zanotto, Angotti Neto
e Luciano Dias Azevedo.
Com exceção desse último
nome, todos os outros já ti-
veram pedidos de convoca-
ção aprovados. 

Depoimentos 
Nesta sexta-feira, em uma

sessão bastante esvaziada por

senadores de oposição, os mé-
dicos Francisco Cardoso Alves
e Ricardo Ariel Zimerman
prestaram depoimento. Con-
vidados a depor por senado-
res governistas, eles iniciaram
suas falas defendendo a au-
tonomia dos médicos para
aplicar medicamentos, sem
comprovação científica, em
pacientes de covid-19. 

Por causa da posição dos
médicos, de defesa ao trata-
mento precoce, o relator da
CPI se recusou a fazer per-
guntas aos infectologistas e
deixou a reunião. "Com todo
respeito, mas eu me recuso a
fazer qualquer pergunta aos
depoentes. Não dá para con-
tinuar nesta situação”, disse.
"Dois pesos, duas medidas.
Aqui tem médicos. A doutora
Natália [Pasternak] não tratou
nenhum paciente”, disse o se-
nador sobre a pesquisadora
que prestou depoimento na
semana passada à CPI. “Não
tem o que perguntar porque
não te interessa. O tratamento
[precoce] que Vossa Excelên-
cia e muitos outros negam",
disse o senador Luis Carlos
Heinze (PP-RS) ao relator. 

O vice-presidente do co-
legiado, senador Randolfe Ro-
drigues ( Rede-AP), também
não está presente na reunião
de hoje. (ABr)

Relator da CPI da Pandemia divulga lista de investigados 
SENADOR
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Ao lado do deputado fe-
deral Major Vitor Hugo (PSL)
o presidente Jair Bolsonaro
(sem partido) adiantou que
está com negociações avan-
çadas para se filiar a um novo
partido. O anúncio foi feito
durante a live semanal do
presidente, na última quin-
ta-feira (17), um dia após es-
cutar parlamentares aliados
no Palácio do Alvorada para
discutir o assunto.  

"Eu vou ter que ter um par-
tido, e eu já teria resolvido
esse assunto, mas tem que ser
muito bem conversado. A le-
gislação partidária é compli-
cada, os partidos geralmente
têm donos. Mas está bastante
avançada a ida minha para
um partido, um partido pe-
queno", afirmou Bolsonaro. 

A expectativa é que o pre-
sidente se filie ao Patriota,
legenda que possui uma ban-
cada de apenas seis deputa-
dos federais na atual legisla-
tura. No Senado, o partido é
representado por Flávio Bol-
sonaro, senador pelo Rio de
Janeiro, filho do presidente
e um dos articuladores da fi-
liação do pai. Se esta mudança
de partido se confirmar, no
entanto, a bancada deve cres-
cer significativamente, com
a ida de dezenas de parla-
mentares, a maioria do PSL,
que são aliados do presidente.  

"Tenho certeza que muitos
dos deputados irão, só que a
gente só vai poder falar sobre

isso, na verdade decidir sobre
a mudança, primeiro depois
que o presidente anunciar, e
também na janela [partidá-
ria], que é só no ano que vem.
Na janela, muitos certamente
migrarão e a gente está an-
sioso por essa mudança do
presidente", afirmou o depu-
tado federal Major Vitor Hugo
(PSL-GO), ex-líder do governo
na Câmara que também par-
ticipou da live. A chamada
janela partidária é o prazo
para que candidatos mudem
de partido sem risco de per-
der o mandato. Esse período
ocorre sempre em ano elei-
toral, a seis meses do pleito. 

O Patriota marcou uma
convenção nacional para o
próximo dia 24, em Brasília,
onde deve deliberar sobre al-
terações estatutárias e a pos-
sibilidade de o partido ter can-

didato próprio à presidência.  
Eleito em 2018 pelo Partido

Social Liberal (PSL), Bolsonaro
se desligou da agremiação em
novembro de 2019. Na época,
ele anunciou a criação de um
novo partido, o Aliança pelo
Brasil, que precisava recolher
um número mínimo de 500
mil assinaturas em pelo me-
nos 9 estados para ser for-
malizado na Justiça Eleitoral.
O projeto, no entanto, acabou
não tendo êxito e o presidente
passou a articular a filiação
em um partido já existente. 

Durante a live, Bolsonaro
afirmou que, se for candidato
à reeleição no ano que vem,
vai dar prioridade para a elei-
ção de aliados no Senado,
onde ele gostaria de ter uma
base mais sólida. "Há um in-
teresse meu, se for participar
das eleições, crescer a ban-

cada de senadores. São 27 ca-
deiras que podem sofrer al-
terações no ano que vem." 

O presidente minimizou
o fato de se transferir para
um partido pequeno, com
poucos recursos do fundo
partidário e com tempo de
televisão de apenas 25 se-
gundos, segundo disse. "Cada
ano que passa, o horário elei-
toral gratuito perde sua força
por ocasião das eleições. Cada
vez mais, a população se
orienta através das mídias
sociais e não pelo horário
eleitoral gratuito", enfatizou.  

Voto impresso 
O presidente Jair Bolsonaro

voltou a defender a implanta-
ção do voto impresso nas elei-
ções de 2022. Segundo ele, caso
não exista o chamado "voto
auditável" nas urnas, um lado

poderia não aceitar os resul-
tados da eleição e "criar uma
convulsão no Brasil". 

"Vamos respeitar o Parla-
mento. Caso contrário, tere-
mos dúvidas nas eleições e
podemos ter um problema
seríssimo no Brasil. Pode um
lado ou outro não aceitar e
criar uma convulsão no Bra-
sil", disse o presidente. 

O tema está em tramitação
no Congresso Nacional por
meio da Proposta de Emenda
Constitucional 135/2019, apre-
sentada pela deputada federal
Bia Kicis (PSL-DF) e sob a re-
latoria do deputado federal
Filipe Barros (PSL-PR). A me-
dida torna obrigatória a im-
pressão do voto para audita-
gem e a expectativa é que o
voto do relator seja apresen-
tado ainda este mês na Câ-
mara. (ABr)

Expectativa é de
que o presidente
siga o caminho do
seu filho, o sena-
dor Flávio Bolso-
naro e se filie ao
Patriota 

Presidente está sem partido desde 2019, quando deixou o PSL por não entrar em acordo com o presidente nacional do partido

Filiação de Bolsonaro à uma
nova sigla está “avançada”

Ao todo serão 14 pessoas passam de testemunhas a investigadas 
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Breno Modesto

Depois da primeira derro-
ta na Série B, o Vila Nova ten-
ta a reabilitação imediata na
competição. Neste sábado
(19), o time comandado pelo
técnico Wagner Lopes entra
em campo para encarar o Co-
ritiba. Assim como aconteceu
contra o CSA, há uma semana,
o jogo será realizado no Es-
tádio Anníbal Batista de To-
ledo, na cidade de Aparecida
de Goiânia, para que o gra-
mado do Onésio Brasileiro
Alvarenga seja revitalizado.

Sobre o confronto diante
do Coxa, o comandante vila-
novense espera que seus jo-
gadores se imponham desde
o apito inicial, até como uma
forma de resposta pela atua-
ção apagada diante do Náuti-
co, na última terça-feira (15).

“Vamos jogar em casa. Para
nós, isso é um fator muito im-
portante. Nós fizemos um jogo
muito ruim em Recife (contra
o Náutico). Então, nós preci-
samos dar uma resposta para
todos, ficando mais com a bola,
criando melhores oportunida-
des de gol. É lógico que o tempo
para treinar é difícil. O cansaço
e tudo isso influencia. Mas, in-
dependentemente do adver-
sário, precisamos pensar em
nós, em ajustar o nosso time e
a nossa maneira de jogar, de
atacar e de defender. Nós te-
mos muitas outras preocupa-
ções. E, dentro de casa, temos

de nos impor em todos os mo-
mentos e buscar um bom re-
sultado”, disse Wagner Lopes.

Questionado sobre o mo-
mento que vivem Henan e
Pedro Júnior, Wagner Lopes
prega respeito aos atacantes
e diz que eles estão traba-
lhando para darem seu me-
lhor pelo clube.

“Sabemos que o futebol é
um esporte de fases. Vai ter
momentos bons, momentos
ruins, momentos de calmaria,
momentos de pressão. E, tanto
o Henan quanto o Pedro Júnior,
têm um passado goleador. São
jogadores que têm uma histó-
ria muito bonita no futebol. E
são seres humanos. Eu fui ata-
cante e me solidarizo com os
dois. A gente sofre muito.
Quando você faz o gol, mesmo

jogando mal, você é idolatrado.
Mas, quando você está num
momento ruim, são poucos os
que estendem a mão. E eu falei
para os dois que essa fase ruim
vai passar. A única maneira
de superar isso é trabalhando.
E eles estão trabalhando da
melhor maneira possível. Eles
estão dispostos a darem seus
melhor pelo Vila Nova e isso é
muito importante. Temos de
respeitar essas pessoas”, co-
mentou o treinador.

Histórico
Esta será a décima segun-

da vez na história que Vila
Nova e Coritiba entrarão em
campo para medir forças. Nas
11 anteriores, o confronto
aponta um domínio do Coxa,
que levou a melhor em seis

oportunidades. O Tigre triun-
fou apenas duas vezes. Além
disso, ficaram no empate em
três encontros, incluindo o
último, pela Série B de 2019. 

A última vitória colorada

aconteceu em 2018, também
pela Segundona, quando os
goianos fizeram 2 a 1 nos pa-
ranaenses, com gols do meia
Elias e do atacante Alex Hen-
rique. (Especial para O Hoje)

Após o primeiro
revés na Segun-
dona, Tigre quer
voltar ao caminho
das vitórias

Os times goianos que dis-
putam a Série D voltam a cam-
po neste final de semana em
busca de aumentar a pontua-
ção visando a classificação para
a próxima fase da competição.
O Jaraguá enfrenta o Porto Ve-
lho, enquanto clássico goiano
entre Goianésia e Aparecidense
agita o grupo. As duas partidas
são válidas pela terceira roda-
da e acontecem neste sábado.

Jaraguá x Porto Velho
Em situação complicada na

classificação, sendo o último
colocado do grupo, o Jaraguá
busca uma reação no campeo-
nato e recebe neste sábado
(19), o Porto Velho, no estádio
Amintas de Freitas, às 15h30.

Para o confronto diante do

Porto Velho, ausência certa é
do treinador Coutinho, que foi
expulso no último jogo e quem
deve comandar a equipe do
campo será seu auxiliar Mar-
cos Gonçalves. O Jaraguá fe-
chou a contratação de Felipe
Gonzaga e o mesmo foi regu-
larizado podendo estrear. Mu-
dança deve acontecer no gol,
com saída de Fabrycio e en-
trada de Johnathan.

Goianésia x Aparecidense
O primeiro clássico goiano

em âmbito nacional na tem-
porada 2021. Goianésia recebe
a Aparecidense neste sábado
(19), no estádio Valdeir José
de Oliveira, às 16 horas. O azu-
lão precisa vencer para figurar
entre os quatro no grupo.

Vindo de dois empates, o
Goianésia de Ariel Mamede
não deve ter muitas mudanças
para o confronto diante da
Aparecidense. Sem nenhum
suspenso, a única provável al-
teração deve ser do atacante
Matheus Martins na vaga de
Ygor. O jogador que chegou
emprestado pelo Grêmio Aná-
polis fez gol em sua estreia.

No lado da Aparecidense, o
time deve ter mudanças após
os jogadores terem se recupe-
rado de covid e assim também,
o técnico Thiago Carvalho terá
mais opções para escolher em
seus onze iniciais. Filipe Trin-
dade segue fora por lesão e Léo
Teles ausente por conta de ques-
tões contratuais. (Victor Pi-
menta, especial para O Hoje)

Wagner Lopes espera que seus jogadores se imponham diante do Coritiba desde o começo do jogo

Aparecidense deve ter retorno de vários jogadores para confronto diante do Azulão

Anunciados como re-
forços do clube no decorrer
da semana, o atacante Ales-
son e o meia Cássio Gabriel
foram oficialmente apre-
sentados pelo Vila Nova.
Antes da coletiva do técni-
co Wagner Lopes, os dois
falaram com a imprensa a
respeito de suas vindas
para o Tigre.

O primeiro a ser entre-
vistado foi Alesson, que es-
tava no Bahia, onde havia
disputado 15 jogos e mar-
cado dois gols na atual tem-
porada. Apesar do pouco
número de partidas reali-
zadas, Alesson vinha trei-
nando normalmente pelo
clube baiano e afirma que,
caso Wagner Lopes precise,
ele estará apto a fazer sua
estreia diante do Coritiba,
neste sábado (19), no Estádio
Anníbal Batista de Toledo,
em Aparecida de Goiânia.

“Claro. Eu já vinha trei-
nando, vinha jogando. Ape-
sar de terem sido poucos
minutos, não fiquei parado.
Estava treinando a todo mo-
mento. Se o professor Wag-

ner Lopes precisar, eu estou
à disposição para ajudá-lo
já neste sábado (19), contra
o Coritiba”, disse Alesson.

Na sequência, foi a vez
de Cássio Gabriel, que che-
gou depois de atuar nas úl-
timas duas temporadas pelo
Mirassol, e chega do Estado
de Goiás para a sua terceira
passagem. Anteriormente,
o atleta defendeu as cores
da Evangélica e do Anápolis.
Em seu retorno, desta vez
para um clube de maior ex-
pressão do que os anterio-
res, Cássio vê a oportuni-
dade como fruto de seu tra-
balho e de sua dedicação.

“Creio que essas opor-
tunidades de vestir a camisa
de um grande clube é muito
importante para um atleta.
É um clube que tem uma
grande e apaixonada torci-
da. Passei por algumas equi-
pes menores, mas hoje, gra-
ças a muito trabalho e mui-
ta dedicação, recebi essa
oportunidade aqui no Vila
Nova”, comentou Cássio Ga-
briel. (Breno Modesto, es-
pecial para O Hoje)

Tigre apresenta 
Alesson e Cássio Gabriel

VILA NOVA

Clássico goiano no interior e
Jaraguá precisando se reabilitar

SÉRIE D

Douglas Monteiro/Vila Nova FC

Em busca da reabilitação

Nicolle Mendes / Aparecidense

Data: 19 de junho de 2021. Horário: 21h. Local: Estádio anníbal
Batista de Toledo, em aparecida de Goiânia (GO). Árbitro: ivan
da Silva Guimarães Junior (am). Assistentes: marcos Santos Viei-
ra (am) e Uesclei regison Pereira dos Santos (am)

t
TéCniCa

Vila Nova: Georgemy; Pedro
Bambu, renato, Walisson
maia e Willian Formiga; Dei-
vid, arthur rezende e renan
mota; Cardoso (alesson), Pe-
dro Júnior e Kelvin
Técnico: Wagner lopes

Coritiba: Wilson; igor, nathan
ribeiro, luciano Castán e ro-
mário; Willian Farias, Val e
matheus Sales (Dalberto); ra-
finha, léo Gamalho e Wagui-
ninho (robinho)
Técnico: Gustavo morínigo

xVila Nova Coritiba

FICHA

TABELA DE JOGOS
SÁBADO

BrASileirO - Série A
21h - flAmengO x rB BrAgAntinO

BrASileirO - Série B
16h30 - AvAí x remO
16h30 - vAScO x crB

18h30 - guArAni x pOnte pretA
19h - vitóriA x BruSque

19h - OperÁriO x cruzeirO
21h - SAmpAiO cOrrêA x cOnfiAnçA

21h - vilA nOvA x cOritiBA

DOmingO
BrASileirO - Série A

11h - pAlmeirAS x AméricA-mg
16h - internAciOnAl x ceArÁ

16h - BAhiA x cOrinthiAnS
16h - cuiABÁ x grêmiO

18h15 - SAntOS x SãO pAulO
18h15 - fOrtAlezA x fluminenSe
18h15 - AthleticO x AtléticO-gO

20h30 - JuventuDe x SpOrt

BrASileirO - Série B
16h - nÁuticO x BOtAfOgO

20h30 - cSA x lOnDrinA



SÉRIE A

Após empatar contra o
Fortaleza, na noite da última
quinta-feira (17), o Atlético
Goianiense viajou e entra em
campo neste domingo (20).
O rubro-negro goiano vai
duelar contra o Athletico Pa-
ranaense, na Arena da Bai-
xada, às 18h15 (horário de
Brasília),  em um confronto
de equipes que não perderam
dentro da competição. Os co-
mandados de Barroca somam
duas vitórias e um empate,
enquanto António Oliveira
conseguiu três vitórias em
três jogos, ambos possuem
um jogo a menos na Série A.

A equipe goiana possui três
ausências garantidas. O volante
Willian Maranhão recebeu três
amarelos em três jogos e está
suspenso, além dele não via-
jaram o zagueiro Éder e o ata-
cante Ronald, ambos estão com
pequenas lesões e fazem tra-
balho intensivo no departa-
mento médico para serem li-
berados. No meio-campo, Ga-
briel Baralhas e André Lima
disputam o lugar para ser o
parceiro de Marlon Freitas, no
sistema defensivo, Oliveira per-
manece ao lado de Nathan.

Os mandantes neste fim
de semana, só possuem uma
dúvida em relação ao time
que vai começar a partida. O
meia-atacante Nikão está com
dores na coxa esquerda e não
tem presença garantida. Se o
camisa 11 for vetado, o ata-
cante Carlos Eduardo deve
ser o titular. O lateral Marci-
nho e o atacante Matheus Babi
permanecem entre os titula-

res após boa atuação diante
do Grêmio, na última rodada,
sendo assim Khellven e Re-
nato Kayzer ficam como op-
ções no banco de reservas.

Em caso de vitória, o Fura-
cão pode terminar a rodada
na liderança da competição,
mesmo com uma partida a

menos. O Atlético Goianiense,
se triunfar, pode retornar a
zona de classificação para a
Libertadores, que estava até
empatar com o Fortaleza e as-
sim como o time paranaense,
possui um duelo a menos na
competição. (Felipe André,
especial para O Hoje)
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Eduardo Barroca deve fazer apenas uma mudança no time titular

Afonso Cardoso

Victor Pimenta

O Goiás conheceu sua pri-
meira derrota no Campeonato
Brasileiro da Série B. A equipe
esmeraldina que até então es-
tava invicta, sofreu a virada
para o Brasil de Pelotas por 2
a 1, na noite desta sexta-feira
(18), no estádio Bento de Frei-
tas e perdeu a chance de co-
locar na liderança. O gol es-
meraldino foi marcado por
Luan Dias, enquanto Fabrício
e Gabriel Terra fizeram para
os gaúchos. O jogo ainda con-
tou com uma expulsão.

Primeiro tempo
Dois gols na primeira etapa

e um empate justo pelo que
foram os primeiros quarenta
e cinco minutos. O Brasil de
Pelotas que começou mos-
trando seu domínio chegando
com mais perigo na área es-
meraldina, foi quem tomou o
gol em seu melhor momento.
Uma jogada que começou em
Apodi ele tocou para Élvis
que em uma bela invertida
achou Alef Manga. O atacante
ganhou a disputa com a defe-
sa e cruzou rasteiro para Luan
Dias apenas empurrar para
as redes. Após o gol, a equipe
goiana começou a mandar no
jogo e Bruno Mezenga perdeu
a chance de ampliar após uma
bela jogada individual, dri-
blou o goleiro, mas na finali-
zação, parou no zagueiro Hé-
verton. O time gaúcho então

buscou o contra-ataque e foi
assim que conseguiu o em-
pate. Um cruzamento na área
e Fabrício subiu mais alto que
a zaga e sem chances para
Tadeu, balançou as redes. O
jogo então ficou equilibrado
com chances dos dois lados.
O Goiás ainda assustou em
uma jogada de Alef Manga,
uma finalização de David
Duarte e um chute despre-
tensioso de Luan Dias que
buscou o cruzamento e quase
enganou o goleiro Matheus
Nogueira. No lado do Pelotas,
Bruno Matias também chegou
próximo ao gol de Tadeu.

Segundo tempo
Sem alterações nas duas

equipes, assim como no pri-
meiro tempo voltou com equi-

líbrio e Madison do Goiás
quem teve a primeira chance
de perigo, defendido por Mat-
heus Nogueira. Porém durou
pouco o equilíbrio e um vacilo
do Goiás custou a virada do
Brasil de Pelotas. Lucas Santos
lançou Ramon e o centroa-
vante foi garçom e jogou ras-
teiro na área, Bruno Matias
fez o corta luz e Gabriel Terra
livre não teve dificuldades
para marcar. Alef Manga na
sequência teve a chance de
empatar, mas parou no go-
leiro. Com a derrota no placar,
Pintado então colocou dois
atacantes e o time esmeraldi-
no então tomou todas as ações
do jogo, inclusive ficando com
mais posse de bola. O time
do Brasil de Pelotas ainda teve
o atacante Gabriel Terra ex-

pulso com dois amarelos. Foi
a vez de Tencati se retrancar
e segurar o resultado para
conquistar a primeira vitória

do Brasil de Pelotas no cam-
peonato. Primeira derrota do
Goiás na competição. (Espe-
cial para O Hoje)

Goiás perde de vi-
rada para o Brasil
de Pelotas e conhe-
ce a primeira der-
rota na Série B

InvEncIbIlIdadE esfriou 

Time esmeraldino teve mais posse de bola, mas duas falhas defensivas custaram o fim da invencibilidade na competição

Carlos Insauirraga / GE Brasil

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). Gols: Fabrício 25’1T e Gabriel
Terra 13’2T (Brasil de Pelotas); luan Dias 7’1T (Goiás)

TéCniCa
Brasil de Pelotas 2x1 Goiás

t
FICHA

Data: 20 de Junho, 2021; Local: arena da Baixada, em Curitiba-
Pr; Horário: 18h15 (de Brasília); Árbitro: Felipe Fernandes de
lima (mG); Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa/mG) e Felipe
alan Costa de Oliveira (mG); VAR: Daniel nobre Bins (rS)

TéCniCa

Athletico: Santos; marcinho,
Pedro henrique, Thiago hele-
no e abner; richard, Christian
e Jadson; Carlos Eduardo (ni-
kão), Vitinho e matheus Babi. 

Técnico: antónio Oliveira

Atlético-GO: Fernando mi-
guel; Dudu, nathan, Oliveira e
igor Carius; Gabriel Baralhas
(andré lima), marlon Freitas e
João Paulo; Janderson, nata-
nael e Zé roberto. 
Técnico: Eduardo Barroca

Athletico PR x Atlético-GO

t
FICHA

Sem perder na competição,
Atlético-GO visita o Athletico PR

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

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

Brasil de Pelotas

Vila Nova

Remo

Coritiba

Confiança

Avaí

Cruzeiro

Vasco

Londrina

Vitória

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 5 2 2 1 5 3 2 53.3

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 5 1 2 2 4 5 -1 33.3

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 1 3 -2 16.7

1 4 0 1 3 2 5 -3 8.3

Brasil de Pelotas: matheus
nogueira; Thalys (arthur
henrique), héverton, lean-
dro Camilo, artur; rômulo,
Bruno matias (Wesley), lucas
Santos (Kevin); Gabriel Terra,
ramon (matheuzinho) e Fa-
brício (Gabriel Pierini). 
Técnico: Cláudio Tencati.

Goiás: Tadeu; apodi, David
Duarte, reynaldo, hugo
(Vinicius lopes); madison,
Caio Vinícius (éverton Bri-
to), élvis; luan Dias, Bruno
mezenga e alef manga
(Dadá Belmonte). 

Técnico: Pintado.
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João Paulo Alexandre

Junho traz consigo a alegria
de um arraial, mesmo virtual,
e a certeza de muitas gostosu-
ras com comidas típicas da fes-
ta na mesa. Canjica, mané pe-
lado, milho cozido, curau,
quentão. Tem gente que têm
preferência por doce, outros
por salgado. A unanimidade é
que é tudo muito bom. Porém,
além de não ter a tradicional
quadrilha, a pandemia tam-
bém influenciou nos preços
dos alimentos utilizados para
os preparos dos pratos. 

O confeiteiro João Pedro Si-
mões, de 26 anos, é proprietá-
rio da Panis Panis Panificadora,
no setor Leste Universitário e
concentra as vendas dos pro-
dutos através de aplicativos
de entrega de comida. Ele ex-
plica que viu na ausência das
festividades uma forma de
criar kits com comidas típicas
para vendas. “Em maio passa-
do, enquanto planejávamos os
produtos com temática junina,
considerando o contexto da
pandemia em que não tería-
mos as festas juninas tradicio-
nais, decidimos ir além da con-
feitaria e trazer uma caixa com
diversos itens típicos da data,
tanto os de doce, como os sal-
gados. Assim surgiu a Caixa
Junina”, destaca.

A Caixa Junina traz comidas
típicas, mas foram incorpora-
dos outros alimentos tradicio-
nalmente encontrados na pa-
daria. “Como já fazíamos em
nosso menu fixo, fazemos subs-
tituições para melhorar a ex-
periência de nossos clientes,
por exemplo, o cachorro-quen-
te, cujo transporte e armaze-
namento são complicados, fo-
ram substituídos por enrola-
dinhos de linguiça. Neste ano,
trouxemos novamente a Caixa

Junina mantivemos a varieda-
de de itens, sendo todos pro-
duzidos artesanalmente aqui
na confeitaria, desde a pamo-
nha até os enroladinhos”.

João conta que os alimentos
mais utilizados são milho, leite,
queijo, amendoim, coco, além
de carne seca e linguiça. “In-
felizmente, o custo de todos
esses ingredientes subiu. Os
derivados do leite foram os
primeiros a ter um aumento
expressivo. O creme de leite,
que usamos em diversos pre-
paros, não apenas nos itens
juninos, chegou a dobrar de
preço. Leite, queijo e leite con-
densado também tiveram um
grande aumento”, pontua.

Ele afirma que a alta que
mais lhe assustou foi a do mi-
lho, que aumentou 50% em
relação ao ano. O confeiteiro
conta que também notou um
acréscimo de preço em casta-
nhas, coco e amendoim, além
do açúcar. Como o Kit leva al-
guns produtos que vão carnes,
as altas mais notórias vieram
da carne seca e da linguiça.
"Tivemos que reajustar os pre-
ços para que a produção con-
tinuasse viável, embora, mes-
mo com o reajuste, a margem
de lucro tenha diminuído, pois
seguramos parte do repasse
desse aumento”, pontua.

Apesar disso, João Pedro
afirma que não encontrou di-
ficuldades para encontrar pro-
dutos juninos neste ano como
no ano passado. “Muitos esta-
belecimentos estavam fecha-
dos naquela época. Porém, vol-
ta e meia nos deparamos com
a falta de algum insumo, que
vai desde ingredientes essen-
ciais até embalagens, que tam-
bém tiveram um aumento ex-
pressivo”, afirma.

A jornalista e empreen-
dedora Paula Falcão viu na

venda de comidas típicas de
festa junina uma forma de
superar as dificuldades fi-
nanceiras ocasionadas pela
pandemia. Ela que sempre
trabalhou cobrindo a editoria
de Gastronomia, viu a neces-
sidade de fazer kits com co-
midas típicas juninas para
agregar na renda.

Mas na mesma velocidade
do sucesso, Paula notou que o
preço de algumas matérias pri-
mas também se elevaram,
como a massa de milho verde
utilizada para o preparo da
pamonha. Segundo ela, no ano
passado, ela pagou cerca de
R$ 11. Já neste ano, com o mes-

mo fornecedor, o produto é
vendido a R$ 17. Outro produ-
to, segundo ela, que também
teve uma elevação no preço
foi o milho para canjica de 500
gramas. Em 2020, era possível
encontrá-lo de R$ 3,19. Agora,
no atacado, esse valor é de R$
3,39. Caso a compra saia no
varejo, o preço é ainda mais
caro: R$ 3,79.

Paula destaca que a alta do
alimento que mais lhe assustou
foi o amendoim branco. Um
pacote de 500 gramas saía por
R$ 8,50. Agora, o mesmo pro-
duto é vendido até R$ 22 com
a qualidade idêntica. Mesmo
com tudo isso, a empresária

afirma que a alta dos preços
já era sentida com as compras
cotidianas.

“De certo modo, percebía-
mos essa tendência nas com-
pras do dia a dia. Então, quan-
do precificamos os kits isso foi
levado em consideração. Mes-
mo assim, optamos por reduzir
um pouco a margem de lucro
do que repassar todos os au-
mentos no preço final. Como
não abrimos mão da qualidade
e de algumas marcas, pesqui-
samos, negociamos e pedimos
desconto à vista, sempre. En-
fim, é bem mais difícil oferecer
um kit com a mesma qualidade
do que foi orçado em maio na
metade de junho.”

Com isso, o Kit Junino Pe-
queno passou de R$ 35 para
R$ 38. Nele, o consumidor en-
contra duas pamonhas de sal,
uma de doce, um caldo de fran-
go, um milho cozido e canjica
de coco, um pedaço de mané
pelado e um amendoim de
chocolate. Já o Kit Junino Gran-
de subiu de R$ 55 para R$ 60.
Neste, o cliente recebe três pa-
monhas de sal, duas de doce,
dois caldos de frango, dois mi-
lhos cozidos, duas canjicas de
coco, dois pedaços de mané
pelado e dois pacotes de amen-
doim com chocolate.

Paula conta que a compra
dos alimentos ficou na respon-
sabilidade dos seus pais. Se-
gundo ela, eles recebem o or-
çamento dos kits que foram
calculados em março. “Dessa
forma, mesmo com as diferen-
ças de valores de alguns pro-
dutos, eles conseguem boas
promoções. Meus pais andam
muito, principalmente naque-
les atacados de Campinas, e
com esse valor, eles acabam
tendo uma certa pressão para
conseguir comprar dentro des-
se orçamento”, pontua.

Os Procons Goiás e Goiâ-
nia divulgaram pesquisas em
que mostram que os valores
tiveram aumento e, além dis-
so, sofrem muita variação
entre um estabelecimento e
outro. O órgão estadual des-
taca que o aumento médio
dos produtos registrados foi
de 11,94%. Porém, certos pro-
dutos podem ter variação de
44%, como foi o pacote de 20

gramas de canela.
A mesma pesquisa reali-

zada no ano passado pelo Pro-
con Goiás trazia que o aumen-
to médio anual foi de 2,95%.
O levantamento foi realizado
em dez estabelecimentos co-
merciais de Goiânia entre os
dia 8 e 16 de junho de 2021. A
maior variação de preço en-
contrada foi no quilo do gen-
gibre, que é utilizado no pre-

paro do quentão, que registrou
oscilação de 526% entre os
preços de um estabelecimento
para outro. O quilo do alimen-
to poderia ser encontrado de
R$ 4,79 até R$ 29,99.

A pesquisa levou em con-
sideração 78 produtos como
fubá de milho, milho de pipoca,
leite de coco, coco ralado, mis-
tura para bolo, creme de leite,
leite condensado, amendoim,

canjica, paçoca, pé de moleque,
condimentos, bebidas e itens
de hortifrúti. O órgão ainda
destacou que o preparo das
canjicas pode variar até 80%
entre um estabelecimento e
outro. Em uma receita que
leva leite condensado, leite de
coco, leite integral, coco rala-
do, canela em pó, além do mi-
lho da canjica, variou de R$
17,14 em um estabelecimento

até R$ 30,94 para outro.

Goiânia
Já o Procon Goiânia reali-

zou pesquisa de preços de 29
produtos típicos desta época
do ano, como canjica, milho,
pipoca, fubá, paçoca, entre ou-
tros. A coleta foi realizada en-
tre os dias 8 e 15 de junho em
dez supermercados da Capital.
(Especial para O Hoje)

Preços de produtos assustaram consumidores após alta média de quase 12% ante ano passado

Procons confirmam variações de preços de comidas típicas

O confeiteiro João Pedro Simões afirma que a alta que mais assustou foi a do milho, que aumentou 50% em relação ao ano

O aumento no preço dos ingredientes dos pratos foi de 12%

Comida da festa junina 
mais ‘salgada’ neste ano
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A variante Delta do coronavírus (SARS-COV-2), co-
nhecida como Cepa Indiana ou B.1.617.2., já circula em
Goiânia. A informação foi confirmada pela Secretaria
Municipal de Saúde (SMS) da Capital após sequenciamento
genético realizado em parceria com a equipe de pesqui-
sadores do projeto que está mapeando as variações da
Covid-19 em Goiás. Segundo a pasta, trata-se de uma
transmissão comunitária.

De acordo com o Secretário Municipal de Saúde,
Durval Pedroso, a amostra com a variante indiana do
coronavírus foi detectada em um dos 62 indivíduos que
integraram esta etapa da pesquisa. Segundo ele, a pa-
ciente, de 18 anos, moradora de Goiânia, apresentou
sintomas leves, sem necessidade de internação. “Ime-
diatamente após a identificação do caso, a SMS efetuou
trabalho de vigilância ativa, permitindo a conclusão de
que trata-se de uma transmissão comunitária. A pessoa
relata não ter viajado ou ter tido contato com pessoas
de outros estados ou países, concluindo que a variante
já circula na Capital”, disse o secretário.

Em vídeo divulgado pela assessoria da SMS, o titular
da pasta, Durval Pedroso, pede que a população colabore
com os cuidados contra a disseminação da Covid-19. “O
Poder Público, frente a toda sua responsabilidade de vi-
gilância epidemiológica, normatização sanitária, chama
a atenção da população e a responsabilidade cívica de
cada um para as normas de vigilância: tomar cuidado
consigo e para os outros: o uso de máscaras, álcool gel,
distanciamento social”, afirmou, destacando que esta
responsabilidade é de todos para proteger a si e aos
outros. “Nossa responsabilidade através da vacinação e
da vigilância está sendo feita”, destacou.

Histórico
Em março deste ano, sequenciamento genético feito

pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em parceria
com o Laboratório do Hospital das Clínicas da Universi-
dade Federal de Goiás, detectou que a cepa prevalente
até então na Capital era a P1, mais conhecida como a
cepa de Manaus. De 30 amostras analisadas, 93%, ou
seja, 28 amostras são da nova variante, enquanto que
as outras duas eram do Rio de Janeiro e do Reino Unido.

À ocasião, o secretário municipal de Saúde, Durval
Pedroso, explicou que a prevalência dessa variante con-
firmou a situação que já vinha sendo observada. Ou
seja, "uma alta súbita de internações devido a um vírus
com maior poder de virulência e contágio, que também
hospitaliza pessoas de menor idade. Diferente do que se
observava na primeira onda, no ano passado, quando a
grande maioria das pessoas hospitalizadas era idosa e
tinha comorbidades”, disse. Em Goiânia, já são 166.508
casos confirmados de Covid-19. O número de óbitos na
Capital chegou a 5.173.

Variante indiana
Em maio, com o objetivo de evitar a transmissão co-

munitária da variante B.1.617 da Covid-19, o Ministério
da Saúde enviou 600 mil testes rápidos de antígeno ao
estado do Maranhão. O reforço na testagem ao estado
deve-se à identificação de pessoas infectadas em um
navio originário da Índia, que está atracado próximo à
costa maranhense.

A Índia possui a segunda maior prevalência de
casos confirmados de Covid-19 do mundo, com mais
de 29 milhões de casos, atrás somente dos Estados
Unidos, com mais de 33 milhões. O Brasil vem na se-
quência, com mais de 17 milhões de casos confirmados.
Na análise do nível de alerta em saúde aos viajantes,
que se baseia na incidência de casos nos últimos 14
dias, a Índia está classificada como nível 4, muito alto
(mais de 100 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes).
(Especial para O Hoje)

Primeira pessoa com a variante é uma jovem de 18 anos

Na corrida pela vacinação,
enquanto a capital começa nes-
ta final de semana a vacinar
com a primeira dose contra a
Covid-19 a população com 50
anos ou mais, mediante agen-
damento, Aparecida de Goiânia
disponibiliza, a partir deste sá-
bado (19), imunização para
quem tem 46 anos de idade ou
mais. De acordo com a Prefei-
tura de Aparecida de Goiânia,
a chegada de 9 mil novas doses
de vacina contra a Covid-19
possibilitou a ampliação do pú-
blico-alvo da Campanha.

A imunização para os mo-
radores a partir de 46 anos es-
tará disponível sem necessi-
dade de agendamento, exclu-
sivamente, no drive-thru da
Cidade Administrativa, a partir
das 8h deste sábado. No local,

várias baias de atendimento
estão estruturadas para agilizar
o atendimento.

Quem preferir receber a
vacina nas Unidades de Saúde
(UBS’s) dos setores Andrade
Reis, Jardim Olímpico, Bairro
Cardoso, Jardim Florença e
Veiga Jardim ou na Central
Municipal de Imunização, pre-
cisa agendar pelo aplicativo
“Saúde Aparecida”. O acesso
à ferramenta pode ser feito
pelo site da prefeitura (apare-
cida.go.gov.br). Para se vacinar,
os aparecidenses devem apre-
sentar documento de identi-
dade, Cartão SUS de Aparecida
e comprovante de endereço.

Goiânia
Até sexta-feira (18), Goiânia

vacinou o público geral com

52 anos ou mais com a primeira
dose. Na quinta-feira (17), a Ca-
pital retomou a vacinação de
gestantes sem comorbidades.
No total, 888 mulheres recebe-
ram a primeira dose do imuni-
zante Pfizer. A aplicação das
vacinas para este grupo conti-
nuará mediante a chegada de
novas doses enviadas pelo Mi-
nistério da Saúde.

Em Anápolis, que já aplicou
mais de 170 mil doses da va-
cina contra a Covid-19, Aná-
polis segue com a vacinação
de pessoas de 50 anos ou mais
e grupos prioritários. Enquan-
to não chegam novas remes-
sas, a prefeitura continua com
aplicação de primeiras e se-
gundas doses dos imunizantes
já recebidos. (Maiara Dal Bos-
co, especial para O Hoje)

Aparecida vacina 46 anos e
Goiânia inicia 50 anos ou mais   

Variante
indiana do
coronavírus 
já circula 
em Goiânia
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Decisão inédita do STJ mitiga os efeitos
das barbáries no sistema prisional

A Quinta Turma do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) negou recurso do Ministério
Público do Rio de Janeiro (MPRJ) e confir-
mou decisão monocrática do ministro Rey-
naldo Soares da Fonseca, que concedeu,
em maio deste ano, habeas corpus para
que seja contado em dobro todo o período
em que um homem esteve preso no Instituto
Penal Plácido de Sá Carvalho, no Complexo
Penitenciário de Bangu, localizado na Zona
Oeste do Rio de Janeiro. Esta é a primeira
vez que uma Turma criminal do STJ aplica
o Princípio da Fraternidade para decidir
pelo cômputo da pena de maneira mais
benéfica ao condenado que é mantido preso
em local degradante. A decisão caracteriza
um importante precedente possível de ser
aplicado para a resolução de situações se-
melhantes. A unidade prisional objeto do
recurso sofreu diversas inspeções realizadas
pela Corte Interamericana de Direitos Hu-
manos (CIDH), a partir de denúncia feita

pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro
sobre a situação degradante e desumana
em que os presos se encontravam. Essas
inspeções culminaram na edição da Reso-
lução CIDH de 22 de novembro de 2018,
que proibiu o ingresso de novos presos na
unidade e determinou o cômputo em dobro
de cada dia de privação de liberdade cum-
prido no local – salvo para os casos de
crimes contra a vida ou a integridade física,
e de crimes sexuais. Ao julgar o caso na
Quinta Turma, o relator lembrou que, a
partir do Decreto 4.463/2002, o Brasil reco-
nheceu a competência da CIDH em todos
os casos relativos à interpretação ou apli-
cação da Convenção Americana de Direitos
Humanos (Pacto de São José da Costa Rica),
aprovada em 1969. Sendo assim, as sen-
tenças da CIDH são vinculantes para as
partes processuais. "Todos os órgãos e po-
deres internos do país encontram-se obri-
gados a cumprir a sentença", declarou.

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

Jurídica

O Tribunal Superior do
Trabalho promoverá, como
parte das celebrações dos
80 anos de instalação da
Justiça do Trabalho no Bra-
sil, o 2º Prêmio Justiça do
Trabalho de Jornalismo. As
inscrições são gratuitas e
poderão ser realizadas até
o dia 1º de agosto. O 2º Prê-
mio Justiça do Trabalho de

Jornalismo tem por finali-
dade estimular e valorizar
a produção de trabalhos
jornalísticos que promo-
vam a reflexão e a cons-
cientização sobre o trabalho
e suas relações, além de re-
conhecer a importância da
imprensa na difusão de in-
formações relevantes para
a sociedade.

TST lança prêmio 
de jornalismo

Polícia Penal

A deputada Delegada
Adriana Accorsi assina pro-
jeto de lei propondo trans-
formar o cargo de agente
de segurança prisional em
cargo de policial penal. Pro-
tocolada com o nº 5065/21,
a proposição se faz em de-
corrência do disposto no
artigo 4° da Emenda à Cons-
tituição Federal nº 104/2019,

e do disposto no parágrafo
único, do artigo 3°, da
Emenda à Constituição Es-
tadual nº 68/2020. O projeto
de lei estabelece, também,
que a Polícia Penal é estru-
turada em carreira, cujo in-
gresso vai se dar mediante
aprovação em concurso pú-
blico de provas ou provas
e títulos, de nível superior. 2 Incapacidade absoluta

– Para o TRT da 12ª Região,
menor de idade não respon-
de por dívidas trabalhistas.

2 CNJ - O presidente, mi-
nistro Luiz Fux, nomeou um
grupo de membros do siste-
ma de justiça e de especia-
listas para elaborar o Plano
Nacional de Geração de Tra-
balho e Renda no Sistema
Prisional. O objetivo é que o
plano promova alternativas
de trabalho e renda para a
população carcerária, de for-
ma sistemática e de acordo
com a lei brasileira e as di-
retrizes internacionais.

Próximo de sua aposen-
tadoria no Supremo Tribunal
Federal (STF), o ministro Mar-
co Aurélio comunicou ao pre-
sidente da Corte, ministro
Luiz Fux, que permanecerá
no cargo até a data-limite
para deixar o Tribunal com-
pulsoriamente no dia 12 de
julho, ao completar 75 anos
de idade.

Ministro Marco
Aurélio avisa
que vai adiar a
aposentadoria

Lei prorroga regras da aviação 
A Lei 14.174/21 prorroga

até o final de 2021 as regras
de reembolso e remarcação
de passagens aéreas para os
voos cancelados durante a
pandemia. Ela prevê o direito
ao reembolso, ao crédito, à
reacomodação ou à remar-
cação do voo, independen-
temente do meio de paga-
mento utilizado para a com-
pra da passagem. O direito
será negociado entre o con-
sumidor e o transportador e
o reembolso será feito em

12 meses sem penalidade. O
valor será corrigido pelo Ín-
dice Nacional de Preços ao
Consumidor (INPC) ea com-
panhia continua com a ob-
rigação de prestar assistên-
cia. Fica prorrogado ainda o
reembolso, com eventuais
penalidades do contrato de
voo, se o consumidor desistir
de embarcar até 31 de de-
zembro, podendo optar por
receber crédito sem penali-
dades a ser utilizado em 18
meses de seu recebimento. 



Lázaro percorreu pelo me-
nos 11 propriedades para fu-
gir da polícia nos últimos 11
dias. De acordo com o mapa
das cidades que o suspeito
percorreu para se esconder,
Edelândia, Girassol e Cocal-
zinho de Goiás, ele teria per-
corrido cerca de 70 quilôme-
tros a pé pelas matas do Esta-
do. Além disso, ocasiões com
carros roubados de morado-
res, os quais abandonou pelo
caminho ao avistar policiais.

O balanço da operação po-
licial para encontrar ele possui
somente estimativas com re-
latos de policiais e de mora-
dores. Isto porque podem ter
ocorrido invasões ainda não
registradas ou informadas por
moradores, como tem acon-
tecido ao longo das buscas.

Até a última atualização,
tropas de elite das polícias
Civil (GT3), Militar (Bope e
Rotam), Federal (COT) e Ro-
doviária Federal (PRF) inte-

gram os grupos de caça eram
apoiados por helicópteros,
cães farejadores e drones
com visão térmica.

Na quinta-feira (17), agen-
tes policiais encontraram um

colchão dentro da mata, que
teria sido usado pelo fugitivo
para dormir. Segundo as in-
vestigações, o suspeito da cha-
cina tem hábito de invadir ca-
sas rurais durante a noite para

se alimentar e depois passar
o dia escondido em matas e
rios, conforme o perfil de fuga
traçado pela polícia.

Pela Secretaria de Segu-
rança Pública de Goiás (SSP)

ele é considerado "mateiro" -
uma pessoa experiente e co-
nhecedora do mato, rios, gru-
tas e esconderijos da região.
Ele dorme em árvores e usa
os rios para se camuflar. “Ele
é da região [Entorno do DF]
e é mateiro, acostumado a se
'emburacar' em vários pon-
tos", explicou o secretário
Rodney Miranda.

Lázaro Barbosa Sousa, de
32 anos, é suspeito de cometer
um quádruplo latrocínio em
Ceilândia, no DF, e um quinto
em Goiás. O indivíduo, con-
siderado de alta periculosi-
dade, é investigado ainda por
balear outras três pessoas,
no último dia 12, em Cocalzi-
nho de Goiás. Ele já possui
uma condenação por homi-
cídio, no Estado da Bahia e é
também procurado no DF e
em Goiás por crimes de rou-
bo, estupro e porte ilegal de
arma de fogo. (Daniell Alves,
especial para O Hoje)

Lázaro teria percorrido 70 quilômetros
FUGA A PÉ
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A adoção, muito mais do
que uma relação de afeto, é
uma demonstração do amor
incondicional de quem deseja
se tornar um pai ou uma mãe.
Mesmo assim, das 967 pessoas
aptas a adotar em Goiás, a fila
de 82 crianças e adolescentes
segue a passos lentos. Essa de-
mora pode ser explicada pela
‘preferência’ dos futuros pais,
que na maioria das vezes que-
rem crianças na faixa dos 4
anos de idade e sem irmãos.

Segundo dados do Sistema
Nacional de Adoção e Acolhi-
mento (SNA), do Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ), 20%
dos futuros pais aceitam
crianças até dois anos. Até 4
anos, são 33,15%. Até a faixa
etária de 8 anos, o percentual
já cai para 11,48% e até 12
anos, cai para 1,34%. Além
disso, somente 36% dos pre-
tendentes aceitam adotar dois
irmãos. Três ou mais irmãos
são a preferência de somente
2,3% dos pretendentes. 

Mas com a família da em-
presária Daniele Flöter Rassi,
mãe de Ana Júlia (10) e Milena
(7), a estatística fez o caminho
inverso. Ela conta que as filhas
nasceram no coração dela e
do marido, o médico Pablo
Rassi, com 4 anos e 11 meses
e 2 anos e 8 meses, respecti-
vamente. A história do casal
com a adoção, entretanto, co-
meçou anos antes, ainda na
época do namoro. “Assistimos
ao filme “Um sonho possível”,
que mexeu muito com a gente.
Desde sempre já pensávamos
em adotar”, conta Daniele. E
foi por meio da adoção que o
sonho de serem pai e mãe se
tornou possível.

Daniele lembra que ini-
ciou o contato com o Juizado
em 2014. Em setembro de
2015, o casal entrou no Ca-
dastro Nacional de Adoção,
ferramenta criada para au-

xiliar juízes de varas de in-
fância e juventude a cruzar
dados e localizar pretenden-
tes para adotar crianças aptas
à adoção. “Casamos em 2010
e começamos a tentar engra-
vidar. Não deu certo, mas o
desejo da maternidade era
muito forte em nós. Partimos
para adoção, caminho que
escolhemos para concretizar
nosso desejo.”, afirma.

Depois de cumprirem com
todas as etapas exigidas pela
Justiça para estarem aptos à
adotar, Daniele e Pablo co-
meçaram a realizar busca ati-
va. “Entendemos que quería-
mos ser pai e mãe, e não ne-
cessariamente de um neném”,
conta Daniele. Foi neste inte-
rim que o casal soube de Ana
Júlia e Milena. “Conhecemos
a história delas por alto em
dezembro de 2015. Em janeiro
de 2016, estivemos como vo-
luntários no Lar Batista, onde
pudemos conhecer a história
delas em detalhes, além de
também conversar com a Juí-
za e com o promotor da cida-
de, para compreender como
estava o processo delas de
destituição, bem como se
ele iria mesmo ocorrer”,
pontua. A partir de então,
pediram à Justiça a guarda
provisória das meninas.

Certeza
Pouco tempo depois, em

abril de 2016, Daniele e Pablo
viveram um dia marcante. No
dia 19, eles chegaram à au-
diência como um casal sem fi-
lhos e saíram pais de duas me-
ninas: haviam ganhado a guar-
da provisória das duas irmãs.
Além deles, outros três casais
também haviam pedido a guar-
da de Ana Júlia e Milena, mas
somente Daniele e Pablo esta-
vam habilitados no Cadastro
Nacional da Adoção.  “Naquele
momento ainda a gente sabia
que era uma guarda provisória,
elas ainda não estavam desti-
tuídas, e as coisas poderiam
mudar. Mas, dentro do nosso
coração, a gente já tinha certeza
que elas eram as nossas filhas”,
descreve a empresária.

Depois daquele dia, a em-
presária lembra que vários ou-
tros momentos marcantes vie-
ram. Entre eles, o dia em que
as certidões de nascimento de
Ana Júlia e de Milena ficaram
prontas. “O dia em que rece-
bemos a certidão de nascimen-
to delas, com os nossos nomes
e sobrenomes, com os nomes
dos nossos pais, registrando de
fato, que a partir daquele mo-
mento elas eram também no
papel as nossas filhas, foi muito
especial”, lembra Daniele.

O Estado tem 967
pretendentes aptos
para adotar, mas a
preferência é por
crianças sem irmãos
e de pouca idade 

Resistência em adoção de
irmãos deixa fila mais lenta 

Passadas a ansiedade e expectativa para o encontro
com as filhas, parte que Daniele considera a mais
difícil ao longo de toda a gestação de coração, hoje
ela compartilha em seu perfil no Instagram, @maea-
goraeusou, a história dela com a adoção, as alegrias
e os desafios da maternidade real. E, sempre que
pode faz questão de ressaltar a importância da adoção
tardia. “Abram o coração para a adoção tardia, adoção
de irmãos, porque quando você encontra seu filho,
você sente, você tem certeza”, afirma.

À época do curso de adoção, uma das sugestões
que a empresária deixou no Juizado foi para que, os
grupos que realizem os cursos, ou seja, quem está se
preparando para adoção, tenham a oportunidade,
mesmo que em grupo, de visitar lares e abrigos e ter
contato com essas crianças que esperam por uma fa-
mília. “Esse contato faz com que você veja que muitas
vezes o desejo de um neném não faz sentido porque
tem um adolescente ali que você vai olhar e falar ‘é
meu filho’, tem um grupo de irmãos que você vai
falar ‘são eles’. Você vai sentir no seu coração”,
finaliza. (Especial para O Hoje)

Coração aberto

Abram o coração para a adoção

tardia e de irmãos, porque quando

você encontra seu filho, você sente, 

você tem certeza”, 

afirmam Daniele e Pablo, 

pais das irmãs Ana Júlia e Milena 

{{

O serial killer está há 11 dias sendo procurado no Entorno do Distrito Federal



O presidente dos Estados
Unidos (EUA), Joe Biden, e a
vice-presidente, Kamala
Harris, sancionaram uma
lei que torna o dia 19 de ju-
nho feriado nacional, para
celebrar o fim da escravidão
dos americanos negros. 

O projeto, que foi apro-
vado com ampla maioria
pela Câmara dos Deputados
na quarta-feira (16) após
votação unânime no Sena-
do, marca o dia, em 1865,
quando um general da
União informou a um grupo
de pessoas no Texas que
eles haviam sido libertados
dois anos antes pela Pro-
clamação da Emancipação
do então presidente Abra-
ham Lincoln, durante a
Guerra de Secessão norte-
americana. A data é conhe-
cida como juneteenth nos
Estados Unidos. 

"O Juneteenth marca tan-
to a longa e dura noite de
subjugação causada pela es-
cravidão quanto a promessa
de uma manhã mais clara

adiante", disse Biden. Ele
acrescentou que o dia é uma
lembrança "do fardo terrível
que a escravidão causou ao
país e ainda causa". 

Biden disse ainda que
"grandes nações não igno-
ram seus momentos mais
dolorosos, elas os abraçam".
O democrata falou em um
salão onde estavam presen-
tes 80 membros do Con-
gresso, autoridades eleitas
locais, líderes comunitários
e ativistas como Opal Lee,
que fez campanha para que
a data fosse transformada
em feriado nacional. 

O presidente e seus co-
legas democratas estão sen-
do pressionados a responder
a uma série de leis estaduais
apoiadas pelos republicanos
que, segundo ativistas de di-
reitos civis norte-america-
nos, buscam suprimir o di-
reito ao voto de minorias,
e, além disso, abordar de
maneira significativa os as-
sassinatos desproporcionais
de negros pela polícia. (ABr)

Biden sanciona criação
de feriado para marcar
fim da escravidão

EUA

Israel voltou a lançar ata-
ques aéreos na Faixa de Gaza
entre a noite da última quin-
ta-feira (17) e a madrugada
da última sexta-feira (18), em
resposta ao lançamento de ba-
lões incendiários por parte de
ativistas palestinos mobiliza-
dos pelo Hamas. É a segunda
vez que Israel bombardeia a
Palestina desde que foi que-
brado o cessar-fogo, que durou
menos de um mês.

Os ataques ocorreram de-
pois de militantes palestinos,
na fronteira de Gaza, terem
lançado balões incendiários
contra território israelense pelo
terceiro dia consecutivo.

Os militares disseram que
aviões de combate atingiram
"complexos militares e um lo-
cal de lançamento de rockets"
do Hamas em resposta aos ba-
lões, indicando que as suas
forças estão se preparando
para uma “variedade de ce-
nários, incluindo a retomada
das hostilidades”.

Segundo fontes das forças
de segurança palestinas, a For-
ça Aérea israelense teve como
alvo pelo menos um local a
leste de Khan Younes, cidade
no sul da Faixa de Gaza, en-
clave de 2 milhões de habi-
tantes. Não houve relatos ime-
diatos de vítimas dos ataques.

Os bombardeios na Faixa
de Gaza foram retomados no
início da madrugada de quar-
ta-feira (16), também após o
lançamento de balões incen-
diários a partir de território
palestino. A volta dos bombar-
deios marcou o fim do cessar-
fogo que durou apenas 25 dias.
Este é o primeiro ataque is-
raelense desde que o governo
de coligação, liderado por Naf-
tali Bennett, tomou posse, subs-
tituindo assim Benjamin Ne-

tanyahu do cargo de primei-
ro-ministro, que ocupou du-
rante mais de uma década.

As hostilidades retomadas
na madruga de quarta-feira
ocorrem na sequência de uma
marcha em Jerusalém Oriental,
organizada por nacionalistas
judeus e que marcou a vitória
do país na guerra dos seis dias,
em 1967. A Marcha das Ban-
deiras, ou o Dia de Jerusalém,
foi o primeiro teste para o
novo governo.

Israelenses radicais desfi-
laram pelas ruas da Cidade Ve-
lha, numa clara provocação aos
palestinos de Jerusalém, que
avisaram que iriam retaliar e
cumpriram a promessa, ao lan-
çar balões que provocaram pelo
menos 20 incêndios em Israel.

Na quinta-feira de manhã,
a polícia israelense usou gra-
nadas de atordoamento e ca-
nhões de água para dispersar
manifestantes palestinos diante
da Porta de Damasco, em Je-

rusalém. Pelo menos oito pa-
lestinos foram detidos e deze-
nas ficaram feridos.

O cessar-fogo alcançado
pelas duas partes em 21 de
maio tinha colocado um ponto
final a 11 dias de guerra no
mês passado. O conflito cau-
sou 260 mortos no lado pa-
lestino, incluindo crianças,
adolescentes e combatentes,
e 13 mortos em Israel, incluin-
do uma criança, uma adoles-
cente e um soldado. (ABr)

Balões provoca-
ram pelo menos
20 incêndios em
Israel

Israel volta a bombardear Gaza após
lançamento de balões pelo Hamas

Essa foi a segunda vez que Israel bombardeia a Palestina desde que foi quebrado o cessar-fogo

Especialistas médicos do Ja-
pão disseram nesta sexta-feira
(18) que proibir espectadores
na Olimpíada é a opção menos
arriscada para se realizar os
Jogos, apesar de parecerem re-
signados com a possibilidade
da presença de torcedores nos
locais de competição em plena
pandemia de covid-19.

Há meses o governo e os
organizadores da Tóquio 2020
postergam uma decisão sobre
a permissão para espectadores
locais - os torcedores estran-
geiros já estão proibidos -, su-
blinhando seu desejo de salvar
o evento em meio a uma opo-
sição pública profunda.

O Japão tem evitado o tipo
de surtos de coronavírus ex-
plosivos que abalaram muitos
outros países, mas a distribui-
ção de vacinas está lenta e o
sistema médico está no limite
em partes do país.

A insistência do governo
em sediar os Jogos é criticada
por hospitais e por sindicatos
de médicos.

"Existe um risco de a mo-
vimentação das pessoas e as
oportunidades de interagir du-
rante a Olimpíada dissemina-
rem infecções e pressionarem
o sistema médico", disseram
os especialistas, liderados pelo
principal conselheiro de saúde,
Shigeru Omi, em um relatório
divulgado nesta sexta-feira (18).

Eles disseram que realizar
os Jogos sem espectadores é
a opção "menos arriscada" e
a desejável.

Mas os especialistas de
Omi já aventam a possibili-

dade de os locais de compe-
tição receberem até 10 mil
torcedores em áreas nas
quais medidas de "quase-
emergência", como horários
reduzidos de funcionamento
de restaurantes, foram sus-
pensas - o que aumentou a
percepção de que a Olimpía-
da pode muito bem acontecer
com público.

A decisão final é esperada
após uma reunião entre orga-
nizadores, como a Tóquio 2020
e o Comitê Olímpico Interna-
cional (COI), e representantes
dos governos nacional e de Tó-
quio marcada para segunda-
feira (21).

A presidente da Tóquio
2020, Seiko Hashimoto, disse
que, embora admita que a
Olimpíada seria mais segura
sem espectadores, os organi-

zadores continuam procuran-
do maneiras de receber torce-
dores com segurança nos locais
de competição, assim como em
outros eventos.

"Dado que outros eventos
esportivos estão sendo reali-
zados com espectadores, acho
que também é trabalho da Tó-
quio 2020 continuar procuran-
do maneiras de entender e di-
minuir os riscos de infecções
na Olimpíada até termos es-
gotado todas as possibilidades",
disse ela em uma coletiva de
imprensa após a divulgação
do relatório de Omi.

Os Jogos foram adiados no
ano passado por causa da pan-
demia. Um cancelamento de-
finitivo custaria caro aos or-
ganizadores, ao governo de
Tóquio, a patrocinadores e se-
guradoras. (ABr) 

Olimpíada sem público é
opção "menos arriscada"

JAPÃO

Decisão sobre presença de torcedores sairá na segunda (21)

Data será comemorada em 19 de junho
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Lanna Oliveira

Mulher forte, voz potente e 40
anos de carreira são a soma de
Zélia Duncan, cantora que permeia
as playlists dos brasileiros amantes
da boa música. Após tantos anos
investindo em suas músicas, Dun-
can se dedica a reinvenção, a re-
novação e claro, a música. Ela lan-
çou recentemente o disco ‘Minha
Voz Fica’, com canções de Alzira E
e agora se dedica a divulgação do
projeto 'Pelespírito', gravado todo
durante a quarentena. Para marcar
esse momento, ela traz para o palco
do Teatro Prudential, dia 19 de ju-
nho, o show inédito do álbum.

Zélia Duncan compôs as 15 mú-
sicas do álbum 'Pelespírito' com Ju-
linho Holanda e o disco nasceu à
distância. As músicas do novo álbum
refletem principalmente o momento
vivido por ela e pelo mundo durante
a pandemia de Covid-19. "'Pelespí-
rito' é uma palavra assim toda gru-
dadinha, porque quando fiz essa
letra, era exatamente essa a sensação
de um vazio, um medo. Sem saber
como a gente iria sair disso. Minha
mãe teve Covid, eu perdi um primo.
Há um desejo de falar disso dentro
desse álbum", explicou em uma en-
trevista para o Fantástico.

Neste trabalho, que faz parte
da comemoração dos seus 40 anos
de carreira, assim como o disco
‘Minha voz fica’, também deste
ano, Zéliae xplora diferentes estilos
musicais, como folk, rock, blues e
sertanejo. Ela contou que usou esse
trabalho para exprimir seus senti-
mentos, suas angustias e pensa-
mentos durante a pandemia. Para
dar vazão a essas expressões, ela
utilizou um estúdio improvisado
em sua casa e contou com a ajuda
de Webster Santos, músico da ban-
da da cantora que participou da
produção do disco.

Ao lado do parceiro de compo-
sição Juliano Holanda, poeta e pro-
dutor pernambucano, ela, além de
expressar os próprios sentimentos
durante um momento turbulento,
Zélia Duncan faz declarações de
amor nas faixas ‘Nossas coisinhas’,
para Flavia, companheira da can-
tora; ‘Sua cara’, para o pai, que
morreu em dezembro de 2020; e
‘Eu e vocês’, dedicada aos fãs. A
artista também presta homenagem
às mulheres vítimas de violência
durante a pandemia na música
‘Você rainha’ e fala sobre o desejo
de buscar um novo Brasil na can-
ção ‘Eu moro lá’.

Apresentando ‘Pelespírito’
Zélia Duncan traz para o palco

do Teatro Prudential, dia 19 de ju-
nho, o show inédito do álbum Pe-
lespírito, que marca 40 anos de sua
carreira. Ainda sem público, em
respeito à vida, a cantora vai se
apresentar ao lado do poeta e mú-
sico pernambucano Juliano Holanda,
seu parceiro nas quinze canções do
álbum, e Webster Santos, que tam-
bém assina a produção. "Ainda es-
tamos num momento delicado, onde
a consciência pede o isolamento so-
cial, sempre que possível. Vamos
mais uma vez deixar que a música

faça a ponte entre nós", afirma Zélia. 
O repertório do álbum foi todo

produzido durante a pandemia e,
segundo Zélia, é um pequeno retrato
do que andamos vivendo nestes tem-
pos. Ouvi-lo na ordem proposta pela
cantora, revela as fases comuns a
todos nesta quarentena: o se sentir
estranho (‘Pelespírito’), mirar os olhos
para o belo quando se precisa ver o
mundo da janela (‘Eu Moro Lá’), en-
carar ‘300 anos’ (‘Nas Horas Cruas’),
amar simplesmente (‘Nossas Coisi-
nhas’), encontrar a alegria dentro
da tristeza (‘Raio de Neon’) e buscar
saídas (‘Onde É Que Isso Vai Dar?’).

‘Minha Voz Fica’
Entre as muitas nuances da car-

reira de Zélia Duncan, que conta o
início da sua carreira a partir de
1981, aos 16 anos, quando subiu ao
palco pela primeira vez, destaca-se
a relação especial que a cantora
construiu com São Paulo e seus
compositores. Fã de Itamar Assump-
ção começou a cantar as suas can-
ções logo nos primeiros shows e
dedicou um álbum e show inteiros
em sua homenagem. Absorveu a
obra de Luiz Tatit na forma de um
espetáculo original, no interstício

entre o teatro e a música, palavra
cantada, falada e voando.

Este disco em homenagem a Al-
zira E, ‘Minha Voz Fica’, de certo
modo completa uma trilogia em ho-
menagem a São Paulo, para onde a
cantora acaba de se mudar. Alzira é
sul mato-grossense, mas vive em
São Paulo há décadas. Tem a sua
obra entrelaçada com parceiros
como os poetas Arruda, Alice Ruiz e
o próprio Itamar Assumpção. A sua
sonoridade, seus riffs e levadas já
eram parte do universo de Zélia,
que tem apresentado canções de Al-
zira E em shows ao longo da carreira. 

O convite para gravar o disco
veio de Marcio Debellian e do DJ Zé
Pedro, criadores do projeto ‘Joia ao
Vivo’, que produz álbuns a partir de
encontros artísticos. Aliás, este é o
4º disco do projeto. Para o desafio
de criar o álbum, Zélia convidou um
músico prodígio da nova geração:
Pedro Franco, gaúcho de 29 anos,
que neste disco toca violão, baixo,
guitarra, bandolim e violino. Para a
produção musical, convocou a sua
amiga e parceira, Ana Costa. O álbum
está disponível em todas as plata-
formas digitais. (Lanna Oliveira é
estagiária do jornal O Hoje)

Zélia Duncan apresenta em seu
último trabalho o reflexo vivido
durante a pandemiaNuances de 

uma sobrevivente

O show deste sábado
(19) será transmitido
na plataforma do
Teatro Prudential, e
as vendas serão via
site da Sympla

Essência
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Lançamento
musical
Depois do hit Figurinha, Douglas e Vi-
nícius lançam ‘Vacina’, música disponível
em  todas as plataformas digitais

Elysia Cardoso

Com duas faixas ganhan-
do cada vez mais espaço
nas plataformas digitais ‘Fi-
gurinha’ se aproximando
de 200 milhões de visuali-
zações no YouTube e a faixa
‘Volume 3’ chegando aos 6
milhões, Douglas e Vinícius
lançam nesta semana mais
um single do projeto ‘Ao
Vivo no Golfe Estate’. ‘Vaci-
na’ já está disponível em
todas as plataformas digi-
tais, juntamente com o vi-
deoclipe que se encontra
no canal oficial da dupla
no YouTube. 

Sobre a música, Douglas
conta: “Vacina é uma re-
gravação que gostamos
muito do nosso primeiro
trabalho acústico, a prefe-
rida do Vinícius inclusive.
Resolvemos gravar nova-
mente com banda agora e
o resultado ficou incrível.
Apostamos muito nela, até
pelo momento que estamos
vivendo de pandemia”.

A faixa é composta e pro-
duzida pelo próprio Dou-
glas, e é mais um lança-
mento da dupla que faz par-
te do DVD gravado em Poços
de Caldas/MG, cidade onde
tudo começou para Douglas
e Vinícius. Em seus versos,
‘Vacina’ conta a história de
uma pessoa que não queria
se apaixonar e só queria
curtir a vida. Mas, acaba se
apaixonando e precisa de
mais uma dose do beijo
para fazer uma vacina.

Já Vinícius, comenta:
“Depois de ‘Figurinha’ e ‘Vo-
lume 3’, que foram dois su-
cessos na nossa carreira,
sabemos agora da respon-
sabilidade que temos em
lançar algo para continuar
nessa evolução. Estamos fe-
lizes e confiantes com a ‘Va-
cina’, porque ela vem num

momento que clamamos
muito pela imunização da
COVID para todos. Ainda
não sabíamos quando lan-
çar a faixa e agora acredito
que seja a melhor hora”.

Sobre Douglas e
Vinicius

Coincidências na vida e
na arte são parte constante
na história de Douglas e
Vinicius. Ambos são minei-
ros; começaram a carreira
muito cedo, por influência
familiar; cursaram facul-
dade de engenharia na
mesma cidade Poços de Cal-
das (MG); tocavam em bar-
zinhos e festas universitá-
rias; seus nomes artísticos
são os mesmos de batismo,
dentre tantos outros acasos
da vida. Os mineiros ofi-
cializaram a formação da
dupla em 2013, mas suas
histórias na música têm
muito mais tempo.

Quando decidiram se
unir para formar a dupla,
Douglas e Vinicius já se vi-
ram sendo contratados
para diversos eventos e
apresentações em barzi-
nhos, na faculdade, festas
particulares, tudo na cidade
de Poços de Caldas/MG. O
tempo foi passando e os
mineiros foram conquis-
tando outros territórios.
Gravaram três CD’s, dois
DVD’s, e já se apresentaram
no palco da Festa do Peão
de Barretos, em 2019.

Douglas compõe a maio-
ria das músicas inéditas gra-
vadas pela dupla e chegou
a se arriscar como produtor
musical no mais recente
projeto da dupla intitulado
‘Douglas e Vinicius Ao Vivo
no Golf Estate’, gravado em
2019, que contou com par-
ticipação especial de MC
Bruninho e Diego e Arnaldo.
(Especial para O Hoje) 

Lançamento faz parte do DVD gravado em Poços de Caldas (MG)

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

NOTA AO LEITOR
t

Fernanda Schmitt é escritora, seus livros acumulam mais de trezentas e trinta mil leituras

LIVRARIA
t

Amor, inveja, rivalidade,
sedução, beleza e vingança.
Esses são alguns pontos cru-
ciais apresentados na obra
Eros: Um amor proibido. Es-
crito por Fernanda Schmitt,
de apenas 17 anos, a trama,
que é uma releitura contem-
porânea do clássico mito gre-
go ‘Eros e Psiquê’, tornou-se
best-seller na Amazon. 

Este romance young
adult é um convite ao leitor
para conhecer uma história
de amor proibido entre um
deus e uma mundana. Assim
como no mito, Eros, o deus
do amor e do erotismo, ga-
nha uma missão na Terra:
executar a vingança traçada
pela deusa e mãe, Afrodite
que inveja a beleza da mor-
tal Psiquê Di Laurentis. 

Porém, o sedutor Eros não
esperava encontrar uma mu-
lher tão hipnotizante quanto
Psiquê e, menos ainda, se
apaixonar. A jovem que cur-
sa a faculdade dos sonhos,
Filosofia na Universidade de
Chicago, é o tipo de figura
feminina de personalidade
forte, determinada, inteligen-
te e dona de uma beleza ma-
jestosa que até os deuses pa-
ram para admirar. 

Em meio a esperança, con-
flitos e cicatrizes antigas, um
sentimento catastrófico e
proibido surge no coração
de ambos. Afastando-se da
vingança proposta pela deusa
da beleza, o protagonista dei-
xa-se levar pela atração ins-
tantânea e a curiosidade de
conhecer melhor a moça, que
se rende aos encantos de
Eros. Mas o que o casal não
espera é a chegada de uma
poderosa entidade capaz de
devastar o amor e tudo que
construíram juntos.

Fernanda Schmitt escre-
veu Eros: Um amor proibido
ainda aos 15 anos de idade
no Wattpad e, lança agora,
uma edição revisada e com
nova capa do livro físico e
digital. Com outras obras tam-
bém publicadas de forma in-
dependente, a jovem autora
soma mais de mais de 300
mil páginas lidas na plata-
forma da Amazon e 340 mil
leituras no Wattpad. ‘Eros:
Um amor proibido’ conta com
o apoio de recursos financei-
ros pela LEI Aldir Blanc, que

auxilia profissionais do setor
cultural do Brasil.

Sobre a autora
Fernanda Schmitt mora

no Rio Grande do Sul com
sua família e é apaixonada
por arte, História Antiga, mitos
e lendas; enquanto seu lado
nerd adora super-heróis, bru-
xos e uns certos jedi. No Watt-
pad, seus livros acumulam
mais de trezentas e trinta mil
leituras; na Amazon, é autora
best-seller, com mais de tre-
zentas mil páginas lidas.

Releitura contemporânea

CELEBRIDADES

Juliette deu detalhes de seu novo projeto
na Globoplay e da carreira na música ao
participar do 'Mais Você'. Ana Maria Braga
revelou que a nova milionária ganhou
uma série documental, cuja estreia no Glo-
boplay está marcada para o dia 29 deste

mês. "Minha vida que as pessoas não viram
vai ser contada para todo mundo que gos-
tou. Agora vocês vão ver como eu cheguei
até aqui e o que pretendo fazer com o que
aconteceu comigo", indicou a paraibana.
(Marilise Gomes, Purepeople)

Juliette reafirma desejo de ser cantora e dá
detalhes de sua série: 'Minha vida que não viram'

Com um toque de sensualidade, jovem escritora Fer-
nanda Schmitt transforma o famoso mito grego em
um romance de tirar o fôlego
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ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

hoje pode ser difícil tentar
agradar todas as pessoas e sa-
tisfazer os desejos de todos; isso
será impossível. muito provavel-
mente você ficará entre seus
próprios desejos e a necessidade
de satisfazer os desejos das ou-
tras pessoas. O diálogo será a
ferramenta mais importante.

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

Vai ser um sábado muito agi-
tado, em que você pode apro-
veitar para estudar ou trabalhar,
além de rever alguma atividade
acumulada. é um bom dia tam-
bém para passeios, pois você
pode ficar extremamente ente-
diado em casa, então vai querer
fazer alguma atividade.

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

Os relacionamentos estão
em foco no dia de hoje e é pre-
ciso tomar bastante cuidado com
ciúme, inseguranças e brigas
por besteira. a mente está sen-
sível, desejosa de atenção e um
pouco carente, portanto tome
cuidado com o excesso de con-
trole sobre as pessoas.

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

as situações dentro de casa
podem estar um tanto quanto
conflituosas. O desafio é ter pa-
ciência com os familiares. a ten-
dência vai ser fechar os olhos
para os problemas. Tome cuida-
do com essa postura. é preciso
encarar os desafios e tentar me-
diar as situações.

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

Seu dia vai ser mais equili-
brado. mas tome cuidado para
não tender ao excesso de racio-
nalismo e querer ser o dono da
verdade. Também é importante
cuidar da saúde. São indicados
passeios leves e atividades mais
agradáveis, que te levem a estar
com pessoas.

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

O dia favorece encontros,
passeios e relacionamentos, po-
rém tome cuidado com excessos
de gastos para satisfazer os seus
desejos, além de gastos para
conquistar alguém. Os amigos
também estão em foco e é ideal
equilibrar a vida social com des-
canso.

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

é importante manter o seu
equilíbrio emocional, porque este
dia te desafia justamente a de-
sapegar, ter confiança e dizer o
que está realmente sentindo. Se
não conseguir se abrir princi-
palmente com as pessoas com
as quais se relaciona, poderá se
isolar ou criar conflitos.

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

Será preciso lidar com situa-
ções inesperadas. Vai ser um dia
meio caótico, no qual os seus de-
sejos não acontecem, portanto o
desafio é soltar e abrir mão, mas,
ainda assim, estar em comunhão
com todas as pessoas. Vai ser
muito difícil não ter dúvidas e
não sentir insegurança.

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

Tome cuidado com discussões
com amigos por causa de dificul-
dades de se posicionar por não
dizer o que você realmente acha.
O dia te desafia a ser verdadeiro.
Tome cuidado com o interesse
excessivo sobre a vida alheia, que
pode nem mesmo te dizer res-
peito. 

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

Podem acontecer discussões
com pessoas por você estar ex-
tremamente crítico. O alerta é
para estar atento às suas emo-
ções. Podem surgir boas e novas
ideias a respeito de algo que es-
tava lhe incomodando. Os rela-
cionamentos amorosos também
estão precisando da sua atenção.

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

O dia pede calma e reflexão.
muito provavelmente é um dia
em que você precisa mais ouvir
do que falar. é aconselhável tam-
bém, no dia de hoje, nutrir-se
com boas ideias. é um bom dia
para ler e assistir a bons filmes.
Você pode estar impaciente e pre-
cisando de espaço.

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

hoje é um dia em que você
estará mais passivo, então as re-
lações acabam tendo um papel
bem importante de liderança na
sua vida, ou seja, você deixará as
coisas acontecerem ao bel-prazer
dos outros, sem muito interesse
em liderar, então estará bastante
desapegado. 

t
HORÓSCOPO

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
periferia de nova York. a partir
do protagonista Usnavi (ant-
hony ramos), dono de uma
mercearia local, a história re-
trata um grupo em busca de
seus sonhos. Cineflix apare-
cida: 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: anima-
ção, aventura, família. Em
Spirit - O indomável, acom-
panhamos a vida da pequena
lucky Prescott. Quando ela
se muda para uma pequena
cidade fronteiriça, junto com
o seu pai, lucky acaba fazen-
do amizade com um cavalo

selvagem chamado Spirit.
Com o objetivo de levá-lo até
a sua família, ela embarca
em altas aventuras. Cineflix
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
detetive Ezekiel "Zeke" Banks
(Chris rock) se une ao seu
parceiro novato Willem (max
minghella) para desvendar
uma série de assassinatos ter-
ríveis que estão acontecendo
na cidade. Durante as inves-
tigações, Zeke acaba se en-
volvendo no mórbido jogo do
assassino. Cineflix aparecida:
15h15, 17h15, 19h15, 21h15.

Invocação do Mal 3: A Ordem
do Demônio (The Conjuring:
The Devil made me Do it, 2021,
EUa). Duração: 1h52min. Di-
reção: michael Chaves. Elenco:
Patrick Wilson, Vera Farmiga,
ruairi O'Connor. Gênero: Ter-
ror. invocação do mal 3: a Or-
dem do Demônio revela uma
história assustadora de terror,

assassinato e um desconhe-
cido mal que chocou até os
experientes investigadores de
atividades paranormais Ed
(Patrick Wilson) e lorraine
Warren (Vera Farmiga). Um
dos casos mais sensacionais
de seus arquivos, começa
com uma luta pela alma de
um garoto, depois os leva
para além de tudo o que já
haviam visto antes, para mar-
car a primeira vez na história
dos Estados Unidos que um
suspeito de assassinato alega
ter tido uma possessão de-
moníaca como defesa. Cineflix
aparecida: 14h30, 16h55, 19h,
19h20, 21h30, 21h50.

Godzilla vs Kong (God Vs
King, 2021, EUa). Duração:
1h54min. Direção: adam Win-
gard.  Elenco: Kyle Chandler,
millie Bobby Brown, alexan-
der Skarsgård. Gênero: ação,
aventura, ficção científica. no
primeiro crossover do mons-
troVerso, Kong e seus prote-
tores embarcam em uma jor-
nada perigosa para encontrar
seu verdadeiro lar. Entretan-
to, tudo sai do controle quan-
do um Godzilla enfurecido,
começa a deixar um rastro
de destruição pelo planeta.
Esse combate épico entre os

dois titãs, instigado por for-
ças ocultas, é apenas o co-
meço do mistério que jaz no
núcleo da Terra. Será que o
mundo sobreviverá ao duelo
de monstros? Cineflix apa-
recida: 14h10, 16h35.

Cruella (Cruella, 2021, EUa).
Duração: 2h14min. Direção:
Craig Gillespie. Elenco: Emma
Stone, mark Strong, Emma
Thompson. Gênero:  Comé-
dia, drama, família. ambien-
tado na londres dos anos 70
em meio à revolução do punk
rock, o filme da Disney mostra
a história de uma jovem vi-
garista chamada Estella
(Emma Stone). inteligente,
criativa e determinada a fazer
um nome para si através de
seus designs, ela acaba cha-
mando a atenção da Baro-
nesa Von hellman (Emma
Thompson), uma lenda fas-
hion que é devastadoramente
chique e assustadora. Entre-
tanto, o relacionamento delas
desencadeia um curso de
eventos e revelações que fa-
rão com que Estella abrace
seu lado rebelde e se torne
a Cruella, uma pessoa má,
elegante e voltada para a vin-
gança. Cineflix aparecida:
15h, 17h45, 20h30.

‘Invocação do Mal 3: A Ordem Do Demônio’ chegou aos cinemas trazendo uma ficção baseada no caso real

tCINEMA

Marília Mendonça 
a rainha da Sofrência, é

a atração dos festejos juninos
e de comemoração ao ani-
versário da Sicoob UniCentro.
a cooperativa completa 29
anos e promove a tradicional
festa junina no formato on-
line, em 19 de junho, às 20h,
no canal no YouTube Sicoob
UniCentro Br. a festa também
contará com sorteios em di-
nheiro e seis carros zero, para
o público que participar com
doações. Quando: sábado
(19).Onde:YouTube (Sicoob
UniCentro Br).horário: 20h. 

Telecine 
Filme inédito do roteirista

e diretor Jeferson De, ba-
seado no livro de helio de
la Peña, estreia com exclu-
sividade no Telecine neste
sábado (19), às 22h.  a co-
média é adaptação do livro
‘Vai na Bola’, Glanderson, do
comediante helio de la Peña
- que também assina o ro-
teiro e faz uma participação
especial - conta com grande
elenco: ailton Graça, Juliana
alves, lázaro ramos, Juan
Paiva, rocco Pitanga, lellê
e antonio Pitanga. Quando:
sábado (19). Onde: Canal
(Telecine). horário: 22h.

Espetáculo do acordeonista
O Cena instrumental exi-

be o espetáculo do acor-
deonista, pianista, compo-
sitor e arranjador Kiko hor-

ta, com seu projeto ‘Forró
do Kiko’, neste sábado (19),
às 23h30, na TV Brasil. além
do show exclusivo no estú-
dio da emissora pública, o
convidado também bate um
papo com a apresentadora
Bia aparecida.Com mais de
vinte anos de carreira, o ca-
rioca viu a música surgir
na sua vida brincando nas
festas de Santo antônio e
de Pastoril na casa de sua
avó na rua da matriz 80,
lugar de muita festa, can-
toria e saraus. Quando: sá-
bado (19). Onde: TV Brasil.
horário: 23h30.

Junino sinfônico
Os grupos sinfônicos da

Escola do Futuro de Goiás

em artes Basileu França
apresentam a 3º edição do
‘Junino Sinfônico’, neste sá-
bado (19), às 20h. a atração
será transmitida pelo canal
(orquestrasinfonicajovem-
degoias) no YouTube. O con-
certo será realizado em co-
memoração às festas juni-
nas, com músicos da Banda
Sinfônica Jovem de Goiás
(BSJG), Big Band Basileu
França (BBBF), Coro Sinfô-
nico Jovem de Goiás (CSJG),
Orquestra infantil mozart,
Orquestra Sinfônica Pedro
ludovico Teixeira (OSPlT) e
Orquestra Sinfônica Jovem
de Goiás (OSJG). no total,
mais de 150 músicos irão
se apresentar. Quando: sá-
bado (19). Onde: YouTube

(orquestrasinfonicajovem-
degoias). horário: 20h.

Cronista das ruas 
O programa Caminhos da

reportagem que a TV Brasil
leva ao ar neste domingo
(20), às 20h, destaca o cente-
nário da morte do escritor e
jornalista João do rio e como
a sua obra ainda é atual. Em
'João do rio, o cronista das
ruas', a produção jornalística
da emissora pública mostra
porque ele é lembrado por
ter desvendado a alma das
ruas cariocas.João do rio é o
pseudônimo mais conhecido
de João Paulo Barreto. é mais
famoso pelas crônicas, mas
também escreveu romance,
peça de teatro, ensaio, en-
trevista e reportagem.Quan-
do: domingo (20). Onde: TV
Brasil. horário: 20h.

aula de forró
O Coletivo Kizomba Yetu

para celebrar o mês de São
João, realiza a aula gratuita
de forró neste domingo (20),
a partir das 15h. O evento
faz parte do projeto de dan-
ça online ‘Studio Zuka mwan-
golê’ e será conduzido por
Vanessa Dias, coordenadora
do projeto. além disso, o
público também poderá co-
nhecer um pouquinho da
cultura angolana. Quando:
domingo (20). Onde: YouTu-
be (Studio Zuka mwangolê).
horário: a partir das 15h.

Marília Mendonça realiza festa junina em live neste sábado (19)

AGENDA
t

CUlTUral 



Na maior parte do Brasil não se tem
as quatro estações bem definidas. E no
Centro-Oeste não é diferente! Porém,
para este final de semana, a meteorologia
alerta para uma drástica baixa nas tem-
peraturas, podendo chegar a 14°. O que
para o povo goiano é muito frio. Mas,
com o nosso sol escaldante, pode-se ter
momentos de calor durante o dia. E como
passar por este período de forma con-
fortável? Apostando em peças de meia-
estação! Indispensável no outono e na
primavera, estações nas quais os dias va-
riam entre frio e calor, as peças deste es-
tilo podem ser consideradas híbridas, o
que as tornam ainda mais charmosas. 

Convenhamos, a variação de tempera-
turas é um problema que as fashionistas
brasileiras enfrentam todos os dias, pois o
clima do país está sempre nos surpreen-
dendo. Para nós goianos, que queremos
usar uma peça mais quentinha, a situação
vira um dilema: pois logo o clima esquenta
e temos que mudar o look completamente.
Para dias como esse, podemos lançar mão
do visual meia-estação, que nada mais é
que aquela combinação de roupas que re-
sulta em uma produção nem tão fresca,
nem tão quente, permitindo enfrentar as
oscilações da temperatura com estilo. Além
de versátil, o look meia-estação precisa ser
confortável, pois a ideia é que usá-lo da
casa ao trabalho, do encontro com as
amigas ao cabeleireiro – ou seja, durante
o dia todo.

Isso significa que é preciso conhecer os
curingas que salvam qualquer look nesses
dias atípicos para nós, aquecendo na me-
dida certa quando preciso e aliviando o
calorão na mesma proporção quando ne-
cessário. A Coluna Tendência, a duas edições
atrás, apresentou a versatilidade das peças
feitas em cashmere, que são bem indicadas
em climas que oscilam tanto quanto o
nosso. Uma outra ótima pedida para jogar
sobre um look quando estiver friozinho,
por exemplo, é a clássica jaqueta de couro.
Vale também usá-la para esquentar sobre
um suéter em dias frios ou fugir do ar-
condicionado em dias quentes no escritório. 

Quando a temperatura diminui, uma
das principais vítimas é o pé. Por isso,
apostar em sapatos confortáveis e fechados
pode ser uma boa tática para driblar o
friozinho. As ankle boots são dos melhores
sapatos para usar com shorts e t-shirt nos
dias de mais calor, e meia e suéter nos
dias mais frios. Além de dar um toque de
fashionismo. Outra solução democrática e
elegante é o sapato modelo Oxford. Eles
são confortáveis e podem ser uma opção
chique ao scarpin no escritório. O oxford
com denim é uma combinação supercool,
ou com blazer para um look de trabalho
quentinho e despojado.

Também dá para valorizar a silhueta e
deixar o look mais sexy nos dias frios. O
sweater dress desempenha essa missão
lindamente. A funcionalidade desse item
na meia-estação é óbvia. Ele equilibra bem
o balanço entre temperaturas fria e quente.
Fica lindo com tênis e nada mais! Ou numa
noite mais fria, com uma jaqueta por cima
e meia-calça. Outra peça menos comum
para os brasileiros mas extremamente ver-
sátil e elegante é o trench coat. Ele poderia
ficar de fora dessa lista, mas por ser um
clássico, vale a pena considerar. Fresquinho
com um look de calor por baixo e quentinho
com peças de frio. Além de ser perfeito
para os dias chuvosos! Não é o nosso caso
aqui, mas vai que uma pancada de chuva
decide aparecer.

Com estas ideias de peças meia-estação,
não tem frio ou calor que impeça você de
estar sempre bem-vestida, independente-
mente da ocasião ou do período. Podem
vir dias com clima ameno, pois, agora,
com essas dicas, você está pronta para ela-
borar looks meia-estação e ficar linda e
confortável onde for.

ohoje.com
GOIÂNIA, FIM DE SEMANA, 19 E 20 DE JUNHO DE 2021

Tendência
Maris Tavares
tendencia@ohoje.com.br

@maristavaress

Adequado para 
o nosso friozinho

16 n Essência

Looks meia-estação fazem bonito nos dias de frio do Centro-Oeste

É preciso conhecer os curingas
que salvam qualquer look
nesses dias atípicos para nós,
aquecendo na medida certa
quando preciso e aliviando o
calorão na mesma proporção
quando necessário

A clássica e versátil jaqueta de couro

Sweater dress equilibra bem 
as temperaturas fria e quente

O trench coat protege e 
aquece ao mesmo tempo



Augusto Sobrinho

O Centro Mackenzie de Li-
berdade Econômica da Uni-
versidade Presbiteriana Mac-
kenzie divulgou, neste mês,
o Índice Mackenzie de Liber-
dade Econômica Estadual (IM-
LEE) de 2020. Com nota igual
a 7.84, Goiás ocupa o 8º lugar
nesse levantamento e indica
que o Estado está entre os
dez melhores estados brasi-
leiros para se empreender e
para receber investimentos
de empresas multinacionais.

Entretanto, este estudo é
realizado com base na meto-
dologia do Fraser Institute no
Economic Freedom of North
America e utiliza dados cole-
tados em 2018, ou seja, ainda
é uma realidade pré-pande-
mia da Covid-19. O IMLEE
2020 aponta melhoria no am-
biente de negócios de boa
parte dos estados brasileiros
antes do coronavírus, mas o
impacto dele na liberdade
econômica estadual só será
inserido no índice em 2022.

Com o índice, que varia
de zero (menos liberdade) a
dez (mais liberdade), o Centro
Mackenzie de Liberdade Eco-
nômica desenvolve este es-
tudo com a finalidade de fo-
mentar o debate sobre a li-
berdade econômica no Brasil
e estimular a adoção de polí-
ticas públicas que ampliem
a liberdade econômica e per-
mitam maior crescimento e
prosperidade da economia
brasileira e de seus cidadãos.

O economista, Adriano Pa-
ranaíba, explica como a li-
berdade econômica estadual
impacta o bolso do cidadão
goiano. “Ele é um mapeamen-
to importante para empresá-
rios, profissionais liberais e
empregados de onde é um
lugar melhor para empreen-
der, pois mostra onde terá
menos peso do estado atra-
palhando e onde terá maior
liberdade para poder ser fun-
cionário sem ter muitas amar-
ras sindicais”, disse.

Para isso, o índice traz em
que medida as políticas das
UF (estados e municípios) e
os cenários específicos foram,
em 2018, capazes de apoiar
a liberdade econômica. Ele
se baseia nos seguintes as-
pectos: gasto dos governos
subnacionais, tributação nas
unidades federativas e regu-
lamentação e liberdade nos
mercados estaduais de tra-
balho, neste último, Goiás
está em 1º lugar.

Referente aos gastos dos
governos subnacionais, infe-
lizmente, Goiás cai para a 17ª
posição. Com ele o estudo
apontou que o Estado tinha
um gasto maior com endivi-
damento, transferências e des-
pesas previdenciárias e com

pensões. Adriano afirma que
este é o mais importante, pois
quanto maior o gasto com o
custeio da máquina pública
mais tributos ele irá cobrar e
menor liberdade econômica
para cidadãos e empresas.

Essa realidade também é
sentida no segundo aspecto,
que verificou a tributação
nas unidades federativas.
Nesse, Goiás ocupa o 24ª lu-
gar com nota igual a 6.20.
Infelizmente, isso representa
que pessoas física e jurídica
pagavam mais impostos so-
bre propriedade e transfe-
rências de patrimônio, como,
por exemplo, IPTU, e sobre
produção e consumo de mer-
cadorias e serviços.

Por outro lado, no aspecto
da regulamentação e liber-
dade nos mercados estaduais
de trabalho, nosso Estado re-
cebeu destaque do Centro
Mackenzie de Liberdade Eco-
nômica. Com resultado igual
a 8.66, Goiás ocupa o primeiro
lugar nessa dimensão devido
à existência de leis estaduais
sobre salário mínimo e piso
salarial do Estado. Além disso,
também verificou que os tra-
balhadores formais goianos,
tanto do setor público quanto
do privado, possuem menos
amarras sindicais.

Com tudo, é importante
verificar pesquisas que utili-
zem dados mais recentes para
trazer a realidade que está
mais próxima de nós. Por isso,
nossa reportagem entrevistou
a secretária de economia de
Goiás, Cristiane Schmidt, para
verificar as atuais políticas
públicas que o Estado está
adotando para ampliar a li-
berdade econômica. Ela nos
indicou o Doing Business Sub-
nacional Brasil 2021, publi-
cado nesta terça-feira (15/06).

Uma nova gestão
Os dados usados pelo Ín-

dice Mackenzie de Liberdade
Econômica Estadual (IMLEE)
de 2020 são desatualizados,
pois é referente à gestão do
ex-governador José Eliton.
Desde 2019 o então governa-
dor de Goiás, Ronaldo Caiado,
assumiu o cargo e, segundo
Cristiane, “juntos deram um
novo rumo para a economia
do Estado”. Além disso, tam-
bém é importante falar do
impacto do coronavírus.

O Doing Business Subna-
cional Brasil 2021, projeto
do Banco Mundial, analisa
o ambiente de negócios de
cada estado brasileiros a
partir de cinco indicadores
de regulamentação e práti-

cas locais. São eles: abertura
de empresas, obtenção de
alvará de construção, regis-
tro de propriedades, paga-
mento de impostos e execu-
ção de contratos.

“Nele, Goiás está em 11º
lugar dos 27 Estados. Mas, o
item que a gente está per-
dendo de lavada, que ficamos
em último lugar, é a abertura
de empresas. Isso é relativo
a 2020, porém, neste ano, a
gente melhorou tanto nesse
quesito que conseguimos
abrir uma empresa em 26h
[de acordo com o Boletim do
Mapa de Empresas 2020, do
Governo Federal]. Ou seja,
certamente estaremos uma
colocação melhor no ano que
vem”, afirma a secretária de
economia de Goiás.

Nos demais indicadores,
nosso Estado recebeu desta-
que devido estar entre os dez
melhores colocados. Isto é,
Goiás é um dos melhores es-
tados brasileiros para uma
empresa conseguir obter al-
varás de construção, registrar
a propriedade, pagar os im-
postos e contratar novos fun-
cionários. Todos esses aspec-
tos serão mais bem explora-
dos na matéria de Negócios,
desta segunda-feira (21/06).
(Especial para O Hoje)
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Negócios

O estado está no
8º lugar do Índice
Mackenzie de Li-
berdade Econômi-
ca Estadual (IM-
LEE) de 2020

Goiás está entre os melhores
para empreender e investir

ÍNDICE MACkENzIE DE LIBERDADE ECONôMICA

Fonte: Centro Mackenzie de Liberade Econômica

ÍNDICE MACkENzIE E SEuS COMPONENTES

Fonte: Centro Mackenzie de Liberade Econômica

Goiás também
está bem
colocado no
Doing Business
Subnacional
Brasil 2021,
desenvolvido
pelo Banco
Mundial








