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Tempo em Goiânia
Sol e aumento de nuvens de

manhã. Pancadas de chuva à

tarde e à noite.
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Deputados terão que
analizar 28 emendas da
MP da Eletrobras
Política 2

academia doméstica para manter a forma na pandemia
Os amantes de exercícios físicos estão usando a criatividade durante a
quarentena para não ficarem reféns do sedentarismo e vão às compras
de  equipamentos fitness para se exercitar dentro de casa. Cidades 9

Goiânia e municípios como Anápolis, Pirenópolis e Inhumas registraram surtos de Covid-19 em idosos que
residem em abrigos. Os meses de maio e junho, período que sucedeu a vacinação contra a doença da
população nesta faixa etária, teve contaminação de pessoas já vacinadas. Cidades 11

Papa Francisco cita o 
Bom Samaritano para
acolher os  imigrantes  

Opinião 3

Abrigos de idosos entram em alerta devido surto

Automatação reduz 
custos e promove mudança

organnizacional
Opinião 3

�
Leia nas CoLunas

Xadrez: Magda Mofatto "sai à

caça" de Lázaro em helicóptero

e é criticada.

Política 2

Jurídica: STJ debate sobre

desafios na promoção da

igualdade racial.

Cidades 10

Esplanada: Instituto Combustí-

vel Legal pressiona para cobrar

grandes devedores. 

Política 6

Casa Civil faz balanço
dos 900 dias do governo
de Jair Bolsonaro
Política 2

A vacinação das gestantes sem comorbi-
dades é retomada hoje (21) das 8 às 16
horas, exclusivamente na Área 1 da PUC
Goiás, sem necessidade de agendamento.
De acordo com a Secretaria Municipal de
Saúde (SMS) de Goiânia, o reforço da Co-

ronavac para quem ainda não tomou (os
atrasados) também continua a ser aplicado
na UPA Jardim América, das 8 às 17 horas,
hoje e amanhã. A documentação neces-
sária para cada grupo, bem como os en-
dereços dos postos de vacinação podem

ser verificados pelo site oficial da Prefei-
tura goiania.go.gov.br/imunizagyn. Desde
o último sábado (19), a Prefeitura de Goiâ-
nia vacina pessoas com 50 anos ou mais,
sem comorbidades e trabalhadores da
Educação do ensino superior. Cidades 11

Mulher diz que
Lázaro é um 
‘pai dedicado’

Lázaro é casado há cerca quatro
anos e pai de dois filhos, um me-
nino de 4 anos e uma menina de
2. De acordo com a mulher dele,
que prefere não se identificar, o
homem é um “pai dedicado”. Ela
relata que a filha do casal quase
todos os dias chama por ele. Se-
gundo a esposa, o outro filho do
suspeito é de um relacionamento
anterior. Cidades 10

O projeto de lei que cria o mo-
delo de federações partidárias pode
ser a salvação de pequenas legen-
das, os chamados ‘nanicos’, evi-
tando a cláusula de barreira. Na
última semana, deputados apro-
varam por 429 votos a favor e 18
contra para que o projeto tramite
em regime de urgência. Política 5

Federação de
partido pode
salvar ‘nanicos’

Jota Eurípedes

Rubro-negro goiano é superado pelo Athletico Paranaense, mesmo após sair na frente do placar e perder
duas grandes oportunidades; Dragão retorna para Goiânia e entra em campo na quarta. Esportes 8

Atlético-GO perde a primeira partida na
Série A desta temporada ao sofrer virada

Divulgação/Athletico PR

Vacinas para gestantes sem
comorbidade retorna hoje

Com as academias fechadas, Marcos Paulo teve um aumento de clientes fitness 



A Medida Provisória que autoriza a privatização do
sistema Eletrobras, vence nesta terça-feira (22) e os de-
putados precisam analisar 28 emendas do Senado ao
texto do relator, deputado Elmar Nascimento (DEM-
BA), aprovado pela Câmara em maio. 

Uma das emendas muda as regras para compra de
energia de termelétricas pelo governo quando da de-
sestatização da Eletrobras, prevendo a compra de um
total de 2 mil MW de usinas instaladas na região
Sudeste, dos quais 1 mil MW em 2029 e de cidades já
abastecidas com gás.

Em 2030, serão 250 MW para essas cidades e 750
MW para outras que ainda não possuem gasoduto, de-
vendo estas serem localizadas nos estados de Minas
Gerais e Espírito Santo, que estão na área de atuação
da Sudene. Essa emenda também limita a 1% das ações
remanescentes da Eletrobras em poder da União o lote
que poderá ser comprado pelos empregados da empresa
e de suas subsidiárias em virtude de demissão.

Os senadores propõem ainda uma transição, de 1º
de janeiro de 2023 a 1º de julho de 2026, para que todos
os consumidores possam optar pela compra de energia
elétrica de qualquer concessionário. Atualmente, apenas
quem consome 3 mil kW pode fazer essa opção.

Como condição para a desestatização da Eletrobras,
uma das emendas prevê a aprovação, por assembleia-
geral da empresa, de que subsidiárias não serão extintas.
(Agência Câmara).
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Câmara terá 
que analisar 28
emendas e votar
MP da Eletrobras

O governo federal divul-
gou, por meio da Casa Civil,
um balanço dos 900 dias de
governo, com destaque para
as ações desenvolvidas nos
últimos 100 dias, em especial
para as ações de combate à
pandemia, o que inclui o
apoio dado à população por
meio do auxílio emergencial.

De acordo com o balanço,
mais de 110 milhões de doses
de vacinas contra a doença já
foram enviadas a todos os es-
tados, “o que coloca o país em
quarto lugar no ranking mun-
dial de países que mais aplicam
vacinas contra a covid-19”. A
expectativa reiterada pela pas-
ta é de que “até o fim do ano,
todos os brasileiros, que assim
o desejarem, serão vacinados”.

Coube à Casa Civil coorde-
nar reuniões de apoio a esta-
dos e municípios na logística
de distribuição de oxigênio
medicinal para unidades de
atendimento à saúde, distri-
buindo em 2021, por meio do
Plano Oxigênio Brasil, cerca
de 500 mil metros cúbicos de
oxigênio para estados e mu-
nicípios. foram autorizados
mais de 24 mil leitos de UtIs
e outros 3.900 de suporte ven-
tilatório pulmonar. Além disso,
acrescenta a Casa Civil, foram

distribuídas 3,6 milhões de
unidades de medicamentos de
Intubação Orotraqueal (IOt)
e foi zerada a tarifa de impor-
tação sobre itens essenciais
ao combate à covid-19, lista
que contém 628 itens, entre
medicamentos e vacinas, além
de equipamentos hospitalares
e itens de higiene pessoal.

Ainda no âmbito do com-
bate à pandemia, “cerca de 34
mil militares atuaram, por
meio dos Comandos Conjuntos,
em parcerias com ministérios,
estados e municípios no com-
bate à covid-19”. 

“A participação das forças
Armadas no processo de imu-
nização da população brasi-
leira teve início em janeiro
deste ano, com o transporte
de vacinas para locais de difícil
acesso. As forças Armadas
também auxiliam na logística
para vacinação de indígenas
e de populações ribeirinhas”,
diz a nota da Casa Civil.

Repasses e economia
O pagamento do auxílio

emergencial beneficiou cerca
de 39 milhões de famílias com
um total de R$ 8,9 bilhões em
repasses. A nota cita também
números da Operação Aco-
lhida que, ao longo de três

anos, ajudou 53 mil refugia-
dos e migrantes venezuelanos
interiorizados, acolhidos em

699 municípios brasileiros.
O balanço destaca também

R$ 2,9 milhões em repasses
feitos em março pelo Minis-
tério do Desenvolvimento Re-
gional a cinco municípios
atingidos por desastres natu-
rais. “Desse total, R$ 2,8 mi-
lhões são destinados a cidades
que sofrem com inundações
no Acre e no Amazonas”, in-
forma a Casa Civil.

OCDE
Sobre a participação do

Brasil na reunião da Organi-
zação para a Cooperação e o
Desenvolvimento Econômico
(OCDE) em março, a Casa Civil
informa que, durante o en-

contro, foi abordado o papel
do Centro de Governo no ge-
renciamento de riscos para
uma recuperação consistente
no cenário pós-Covid-19.

Uma outra reunião, esta
promovida pela Confedera-
ção Nacional da Indústria
(CNI) em parceria com o Con-
selho dos Estados Unidos
para Negócios Internacio-
nais, com a participação de
equipes de vários ministé-
rios, o tema abordado foi o
comércio digital, incluindo
os instrumentos da OCDE e
a cooperação entre os EUA
e o Brasil em matéria de in-
teligência artificial e livre
fluxo de dados. (ABr)

Destaque para as ações desenvolvidas
nos últimos 100 dias, em especial para
as ações de combate à pandemia

O governo do
presidente Jair
Bolsonaro beneficiou
cerca de 39 milhões de
famílias com o auxilio
emergencial ao custo
de R$ 8,9 bilhões em
repasses

A deputada federal Magda Mofatto (PL)
virou motivo de chacota, nas redes sociais,
após postar um vídeo, de dentro de um he-
licóptero e empunhando um fuzil, e criti-
cando o governador Ronaldo Caiado (DEM)
pela demora na captura do bandido Lázaro
Barbosa disse que estaria indo pega o ban-
dido que se encontra escondido na região
de Cocalinho de Goiás. “te cuida, Lázaro!
Se o Caiado não deu conta de pegar eu tô
indo aí de pegar”, ironiza.
“Comandante, rumo a
Cocalzinho”, ordena ao
piloto da aeronave.
Diante de uma enxurra-
da de comentários nega-
tivos, ela explica que não
se trata de crítica à polí-
cia, mas pelo fato de a
população, e não
o governo, ban-
car a alimenta-
ção dos policiais que in-
tegram a força-tarefa.

Magda Mofatto "sai à caça"
de Lázaro e é criticada

Achincalhe 
A deputada Delegada Adriana Accorsi

(Pt) disse ter reconhecido o homem que a
xingou no trânsito e afirma que ele mora no
mesmo bairro dela. Ela registrou o caso na
polícia e garante que vai mover ação cível
contra o agressor, que seria um bolsonarista. 

MDB não  
Expulso do MDB por ter apoiado Caiado,

nas eleições de 2018, o prefeito de Catalão,
Adib Elias (Podemos), não esconde que não
gostou de especulação sobre aliança do go-
vernador com o partido de Daniel vilela. 

Lado a lado 
No dia em que o Brasil registra 500

mil mortes por Covid-19, o presidente Jair
Bolsonaro desdenha da vacina e defende
imunidade de rebanho, em vídeo ao lado
do deputado federal por Goiás, Major
vitor hugo (PSL). 

Sem trégua 
Ala dissidente do Patriota, que tem o presi-

dente do partido, em Goiás, como um de seus
integrantes, sofre derrota, com a decisão do
presidente nacional, Adilson Barroso, decidiu
anular convenção marcada para 24 de junho. 

Em campanha  
Em pé de guerra com o presidente do MDB,

Daniel vilela, o deputado emedebista Paulo
Cezar Martins, em viagem a Pontalina, ouviu
do prefeito Edson Guimarães que é a favor de
candidatura própria ao governo, sob o teste-
munho do prefeito de Aparecida de Goiânia,
Gustavo Mendanha. 

Inusitado 
Ainda sem saber que a eleição no MDB

havia sido suspensa pela Justiça, o ex-deputado
e ex-prefeito de Catalão, Jardel Sebba (PSDB),
desejou sucesso a Daniel vilela, que deve ser
reeleito para o comando do partido. 

Apaziguado  
foi preciso o governador Ronaldo Caiado

entrar em campo para aparar arestas entre os
prefeitos Carlão da fox (Goianira) e Wilson
tavares (Gameleira), ambos do Democratas,
para um acordo. Martelo batido, Carlão fica
com a presidência da AGM, e tavares, vice.  

Novo aliado 
Deputado Professor Alcides (PP) sela parceria

com o prefeito de Senador Canedo, fernando
Pellozo (PSD) e passa a se representante político
do município. Pellozo convocou sua equipe
para recepcionar o parlamentar.

2 tramita na Alego projeto do governo
que destina área de 4 mil m2 para constru-
ção da Delegacia Regional da Polícia Civil,
em trindade, avaliada em 251 mil. 

2 Em mais uma estocada no PSDB, Caiado
destaca investimento na Praça de Esportes
no Setor Pedro Ludovico, “depois de anos de
descaso pela gestão anterior”. 

CURTAS
t

Venceslau Pimentel | xadrez@ohoje.com.br

Xadrez

Casa Civil faz balanço dos 900
dias do governo Bolsonaro

Desafio dos deputados para aprovar a MP da Eletrobras 

Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

Antônio Cruz/ABr
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Papa Francisco recomenda
acolhida aos migrantes

Paulo Oliveira

Quando se fala em redução de custos nas
empresas, alguns gestores e até os próprios co-
laboradores logo relacionam à demissão. No
entanto, a rotatividade de funcionários gera,
na maioria das vezes, mais gastos. Um estudo
do Center for American Progress (CAP) desco-
briu que os custos médios para substituir um
profissional varia de 16% do salá-
rio anual do antigo (em casos de
baixa remuneração) até 213% para
cargos executivos.

As tecnologias, por outro lado,
tiveram, em diversos setores, papel
fundamental durante a pandemia
para manter os negócios funcio-
nando e, consequentemente, os
empregos. No Rh, soluções auto-
matizadas e até a terceirização
dos serviços trouxeram fôlego fi-
nanceiro e permitiram uma mu-
dança de cultura, cujo impacto vai
além do orçamento.

A automação no Rh promove
maior integração e produtividade
não só nas tarefas inerentes ao de-
partamento, mas nas demais áreas,
já que esses mesmos profissionais,
ao serem liberados de processos manuais e re-
petitivos, podem entregar valor estratégico na
tomada de decisões importantes em conjunto
com outros setores, como marketing, tI e co-
municação, por exemplo.

Diante desse cenário, a tecnologia não só
mantém a força de trabalho, como a torna
mais ágil e produtiva, resultando em eficiência
e uma visão holística dos principais gargalos
que impedem o crescimento. Envolver todos
os colaboradores nas decisões, investir em trei-
namento e capacitação e, principalmente, liderar

pelo exemplo são as mudanças de cultura pro-
porcionadas pela automação.

A segurança da informação também é outro
ponto de preocupação das empresas, princi-
palmente com o início das punições previstas
pela LGPD. O Rh é um dos departamentos que
mais lidam com dados sensíveis e automatizar
esse processo já não é mais uma questão pura-
mente operacional, mas econômica, já que o

impacto financeiro de uma possível
violação pode, facilmente, fazer
com que até a mais sólida das em-
presas precise retroceder.

Ainda que as empresas não pos-
sam ou não queiram investir em
tecnologia, a terceirização vem sen-
do uma alternativa viável e igual-
mente econômica, já que permite
obter mão de obra qualificada sem
ter que desembolsar altos valores.
No Rh, pode significar redução de
custos trabalhistas e tributários,
uma vez que obter o auxílio de
uma consultoria especializada dis-
pensa a empresa de multas por
não conformidade.

Apesar das empresas terem à dis-
posição o que há de mais moderno
em tecnologia, o que a transformação

digital deve representar é uma mudança de cons-
ciência, que permita levar um olhar mais humano
à gestão de pessoas,
não só baseada nas
competências e habi-
lidades técnicas, mas
nos valores passados
ao cliente, que preci-
sam ser compatíveis
com aqueles pratica-
dos pela própria or-
ganização.

Lizia Costa

Muros, barcos que afundam, homens, mu-
lheres, crianças, recém nascidos deixados às
margens, à beira da praia, no deserto, ou mesmo
num canto de nossas cidades, quando conse-
guem nelas entrar. Estas palavras trazem à
nossa lembrança uma série de imagens que te-
mos visto, especialmente nos últimos anos. Não
representam, certamente, a reali-
dade de todos que deixam seus
países. Pois, temos também histó-
rias de acolhida, de reintegração,
de recomeços num “mundo novo”.

Mas estes são dramas vividos
pela maior parte daqueles que, por
tentarem fugir de guerras e confli-
tos, catástrofes naturais, crises po-
líticas e situações de pobreza, se
veem forçados a migrar, e em alguns
casos, arriscando-se em travessias
perigosas, como a de rios e desertos,
ou do mar mediterrâneo. São rotas
criadas para fugir de países como
venezuela, que viu nos últimos anos
mais de 5,5 milhões de seus habi-
tantes literalmente fugirem para
buscar refúgio em países como Bra-
sil, Argentina, México e Estados
Unidos. É também a realidade de milhares de sí-
rios, libaneses, turcos, iraquianos, nigerianos e
somalis que, usando rotas do mar mediterrâneo,
com embarcações precárias, tentam entrar em
países europeus, como Itália e Espanha.

Sobre essa rota, que se tornou um escândalo
pelo número de mortos nos últimos anos, a
ONU publicou um relatório intitulado “Des-
prezo Letal”, em que aponta o descaso das
autoridades no socorro às vítimas de naufrá-
gios. O documento relata que, só nos primeiros
cinco meses deste ano, pelo menos 632 pessoas
morreram na travessia do Mediterrâneo. Um
número três vezes maior do que no mesmo
período do ano passado.

A alta comissária das Nações Unidas para os
Direitos humanos, Michelle Bachelet, cobrou
da União Europeia e da Líbia uma reforma,
com urgência, das políticas e práticas de busca
e resgate de pessoas em alto mar. Bachelet afir-
mou: "A verdadeira tragédia é que grande parte
do sofrimento e das mortes ao longo da rota do
Mediterrâneo central pode ser evitada”.

O relatório da ONU ainda aponta que a falta
de proteção dos direitos humanos dos migrantes
"não é uma trágica anomalia mas, infelizmente,
uma consequência de decisões políticas e prá-
ticas concretas por parte das autoridades da
Líbia, dos Estados-membros da União Europeia
e das instituições". Diversos países endurece-
ram as regras de entrada nos seus territórios,
criando novas barreiras e dificultando o tra-

balho de resgate às vítimas de
naufrágios, oferecido pelas ONGS
que atuam nessas rotas.

Por outro lado, muitos desses
países que dificultam o ingresso
de refugiados e imigrantes so-
frem com a falta de políticas glo-
bais de integração dessas pes-
soas, pelo alto índice de imigra-
ção em seus territórios. 

Não é uma crise de respostas fá-
ceis. E, entre países em guerra, tra-
ficantes que aproveitam do deses-
pero das pessoas para “jogá-las” em
embarcações clandestinas, e países
com cotas de acolhida superadas,
estão milhares de seres humanos,
que nesse momento precisam ape-
nas ter suas vidas protegidas.

Por isso, as palavras do papa fran-
cisco, oferecem um impulso a, antes de encontrar
respostas, socorrer os que estão em perigo. “Quando
o bom samaritano encontrou aquele pobre homem
meio morto à beira da estrada, não lhe fez um
discurso para explicar o significado do que lhe
tinha acontecido, talvez para o convencer de que
afinal era para o bem dele. Movido pela compaixão,
o samaritano inclinou-se sobre aquele estranho,
tratando-o como irmão, e cuidou  dele, fazendo
tudo o que lhe era possível (cf. Lc  10, 25-37).
Aqui, sim, talvez pos-
samos encontrar um
“sentido” (...) para tan-
tos flagelos que atin-
gem a humanidade: o
de suscitar em nós a
compaixão e provocar
atitudes e gestos de
proximidade, de cui-
dado, de solidarieda-
de, de afeto. (homilia
- Papa francisco - te
Deum 31/12/2020).

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO

Lizia Costa é jornalista e
missionária da comuni-
dade Canção Nova em
Roma (Itália)

Paulo Oliveira, gerente de
marketing da Apdata

Educação
Doutores e doutoras, pelo amor de Deus, o cer-

tificado de médico de vocês não é um papel que te
torna mais poderoso(a), assim como nós não po-
demos praticar um abuso de autoridade, vocês
não podem ser tão mal educados e nem se acharem
tanto. Somos humanos, e sua profissão, assim
como muitas outras, exige que você se esforce até
o último minuto para salvar vidas, sejam elas
físicas ou psicológicas e não o contrário, portanto
senhores e senhoras, tenham ciência de que tudo
tem limites, e por gentileza, mas amor ao próximo,
principalmente nesse momento em que precisamos
tanto de vocês. fica minha revolta passiva para
alguns que se identificam, sei que são a menoria
mas algo precisa mudar. E URGENtE.

Maria de Lourdes
Aparecida de Goiânia

Hipocrisia
A hipocrisia e a falta de noção de um largo

cenário da sociedade chegam a ser ridículas
até para os jogadores do futebol brasileiro. Esses
jogadores que só vivem cercados de pessoas
que concordam com tudo o que lhe diz respeito,
um baita desserviço, claramente não tem noção
do que passa com a sociedade e só estão preo-
cupados em jogar e voltar a receber 100% do
salário, e se os clubes não pagarem, mesmo
com a crise, ainda são processados.

Antônio Carlos
Goiânia

{
“Essa nova remessa
deverá ser usada como
segunda dose em todos os
246 municípios goianos.
Assim que passarem pelo
processo de conferência
na Central Estadual de
Rede de Frio, as vacinas
serão encaminhadas,
conforme intervalo
recomendado entre a
primeira e segunda
aplicação, para que as
cidades prossigam com as
ações do Programa
Nacional de Imunizações”

O Governo de Goiás recebeu, na
tarde deste domingo (20/06), 235 mil
doses de vacinas contra a Covid-19
da AstraZeneca, produzidas pela
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). O
carregamento segue para a Central
Estadual de Rede de Frio da Secreta-
ria de Estado da Saúde de Goiás (SES-
GO), na capital.

Automação reduz custos e
promove mudança organizacional

@jornalohoje
“Pagamos o salário dessa senhora pra ela
ficar fazendo showzinho aéreo? Espera até
a próxima eleição!”, comentou o internauta
sobre o vídeo postado pela deputada
Magda Mofatto que disse estar indo atrás
do acusado de uma chacina no DF.

Victor Rodrigues

@ohoje
“Piada esse nosso Brasil tenho é vergonha
disso. Lamentável.”, o assunto também foi
alvo de críticas pelos internautas que
dizem que a deputada humilha a PM de
Goiás com o tom jocoso das suas falas. 

Jean Ribeiro

@jornalohoje
Covid-19: Queiroga se compromete a
vacinar toda a população adulta até o
final do ano.

Aos colaboradores do O Hoje: Artigos para este es-
paço devem conter no máximo 4.000 caracteres e
também  podem ser divulgados no portal ohoje.com.
São analisados os textos enviados, com foto e assi-
natura, para editor@ohoje.com.br. Cartas não podem
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Estão abertas as inscrições para o Coleti-
vo  Online, programa de empregabilidade
100% digital, do Instituto  Coca-Cola  Brasil,
que conecta jovens de 16 a 25 anos, mora-
dores de comunidades de baixa renda, com
oportunidades no mercado de trabalho atra-
vés de uma rede de mais de 400 parceiros
empregadores. As inscrições devem ser rea-
lizadas até 21 de Junho ou enquanto houver
vagas. O programa online, que tem abran-
gência nacional, é gratuito e oferece videoau-
las curtas e objetivas durante 6 semanas.
Para fazer a inscrição, acesse o
link: http://bit.ly/coletivobandeirantes.

Showroom
empresas & produtos

Maiara Dal Bosco  | editor@hojenoticia.com.br

Cruzeiro do Sul Educacional 

Aliada do autocuidado e bem-estar, a
prática de exercícios físicos traz inúmeros
benefícios para a saúde. Pensando nisso, o
Boticário, a marca de beleza mais amada
do Brasil, e a track&field, uma das líderes
no segmento de wellness e moda esportiva
no país, se uniram para trazer a solução
para os apaixonados por esportes e ma-
quiagem. trata-se da linha  Make B.
track&field Unlimited, que oferece proteção
e ultra resistência em todas as modalidades
de atividade física, até mesmo as aquáticas.

A Cruzeiro do Sul Educacional, quarto maior grupo de ensino do país traz novidades que
vão compor o ecossistema de benefícios a favor de um ambiente mais estimulante aos
estudos e de acolhimento de seus alunos. A plataforma Canal de Empregabilidade, o Clube
de vantagens - Mais Cupom e o Programa de Afiliados têm como objetivo estimular a
carreira dos estudantes como também agregar maior valor à sua jornada acadêmica. As
soluções já estão disponíveis e vêm com a proposta de enxergar o aluno como indivíduo.

Maquiagem ultra resistente

Apesar de a pandemia ter criado um ce-
nário difícil para o comércio, a rede de aca-
demias Evolve cresce de forma acelerada e
diversifica território de atuação no país.
Contando com 60 investidores, a marca bus-
cou consultoria para profissionalizar todo o
processo e estruturar a captação de investi-
mentos. A empresa escolhida foi a Stoic - as-
sessoria brasiliense especializada em gestão
financeira. Atualmente a Evolve tem 10 uni-
dades em funcionamento no Distrito federal,
Goiás e Bahia. Sete outras unidades estão
em obras, com inauguração prevista para
até o fim de 2022, sendo três delas nos pró-
ximos 60 dias. Além dos três estados atuais,
está nos planos da Evolve estar também em
Minas Gerais, Mato Grosso, tocantins e Mato
Grosso do Sul. Para a Evolve, a projeção é de
que até o fim do ano haja um faturamento
de R$40 milhões, com 16 operações no total. 

Expansão Nacional 

Coletivo 

A CRv Industrial, usina em Carmo do Rio
verde (GO), recebeu neste mês de junho, a
carta de acreditação ESG, que representa,
em inglês, o tripé da sustentabilidade aplicado
às empresas: Enviromental, (meio ambiente),
Social (socioeconômico) e Governance (prá-
ticas de gestão). Edna Almada, coordenadora
de gestão de certificações, afirma que ter
uma acreditação ESG já recomendada por
uma auditoria independente, significa que
a empresa adota melhores práticas de gestão
ambiental, promove o desenvolvimento sócio
econômico e possui um processo de gestão
responsável e transparente.

CRV Industrial 

A OPUS Incorporadora, reconhecida por
seus projetos inovadores e de alto padrão,
inaugurou os apartamentos decorados do
OPUS tellure Reserva Ybiti, assinado pelo
arquiteto Leo Romano. Com conceito de co-
zinha social e sala de estar integrada, os de-
corados já podem ser visitados e, para a
maior segurança de todos, os clientes podem
agendar o melhor momento para ter mais
privacidade e exclusividade. O empreendi-
mento Opus tellure, lançado oficialmente
em maio e localizado no Setor Serrinha, faz
parte da Reserva Ybiti (terras altas em tupi-
guarani). Com empreendimento assinado
pelo escritório de arquitetura Bretones &
Carvalho, as plantas possuem 150m2 e
200m2. Já o paisagismo é de Benedito Abbud,
que também assina o Parque Linear. 

Decorados   

A gigante do varejo, Magazine Luiza, iniciou a operação no Buriti Shopping. A loja possui
mais de 500 m², está localizada no Piso térreo, no corredor da C&A. O Magalu, chega para
compor o mix de lojas do Buriti Shopping voltadas para o segmento de eletroeletrônicos e
vai somar as outras grandes marcas consolidadas no centro de compras. Com a chegada do
Magazine Luiza, o Buriti Shopping reafirma o compromisso com seu público de atrair im-
portantes marcas do varejo, diversificando as opções e atendendo ainda melhor as demandas
do consumidor. A operação do Magazine Luiza no Buriti Shopping conta com 35 colaboradores
diretos e 8 indiretos.

Magazine Luiza

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)
lançou um estudo com indicadores inéditos no Brasil
sobre mercado de trabalho e produtividade. Um deles
é o Índice de Qualidade do trabalho (IQt), que analisa
dados de escolaridade e de experiência da população
ocupada do país.

De acordo com o estudo, a mudança de composição
na população ocupada (PO) provocou o crescimento
mais acelerado do indicador durante as fases de recessão,
com crescimento de 2,7% ao ano entre o primeiro tri-
mestre de 2014 até o quarto de 2016 e de 11,9% a.a. no
período do quarto trimestre de 2019 ao segundo de
2020. Em contrapartida, nas fases de expansão econô-
mica, os percentuais de crescimento médio ficaram
entre 0,90% e 1,5% a.a., respectivamente.

Conforme o estudo, em períodos de crise há um
avanço na proporção relativa de trabalhadores mais
qualificados na população ocupada, em razão da maior
perda líquida de empregos para os menos escolarizados
e com menor grau de experiência. Como resultado, em
termos de capacidade produtiva, o efeito composição
gera um aumento da qualidade das horas efetivamente
trabalhadas no período.

Escolaridade
O estudo mostrou ainda que houve uma perda muito

grande de horas trabalhadas na população de baixa es-
colaridade, o que não ocorre para quem tem escolaridade
com nível superior, que não teve perda quando se com-
para o primeiro trimestre deste ano com o do ano
passado e na verdade registrou alta. “há uma recuperação
bastante distinta também na economia, que com a re-
cuperação acabou sendo melhor para a população com
mais escolaridade do que da população com baixa esco-
laridade”, disse o diretor de Estudos e Políticas Macroe-
conômicas do Ipea e um dos autores do estudo, José Ro-
naldo Souza Júnior, em entrevista à Agência Brasil.

O diretor disse que estudos feitos até agora indicam
um aumento muito grande de produtividade no período
da crise da pandemia, o que é incomum em tempos
iguais, com o IQt deixou claro que não houve esse au-
mento tão grande na produtividade e o que ocorreu
foi maior participação de pessoas com mais escolaridade
na mão de obra. “Na verdade está aumentando a pro-
dução do trabalhador porque a participação do com
formação melhor está maior”, disse.

O estudo se baseia em dados da Pnad Contínua, ela-
borada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), do segundo trimestre de 2012, que corresponde
ao início da série, até o primeiro trimestre de 2021,
uma vez que a pesquisa de abrangência nacional in-
vestiga de maneira permanente características gerais
da população relacionada à educação. Os resultados
mostram também um crescimento médio de 2,31% ao
ano na qualidade da população ocupada no mercado
de trabalho brasileiro nesse período.

O Índice Ajustado de Contribuição do fator trabalho
(IACft), indicador criado para ponderar o estoque de
horas trabalhadas pela qualidade da composição da
população ocupada em cada período, apresentou alta
de 1,36% no primeiro trimestre de 2021, se comparado
ao trimestre anterior. No entanto, em relação ao
primeiro trimestre de 2020, subiu 3,75% na contribuição
efetiva do insumo trabalho, apesar da queda de 3,01%
no fluxo de horas efetivamente trabalhadas. A avaliação
é que isso comprova que a mudança na composição da
população ocupada mais que compensou a redução no
total de horas efetivas trabalhadas no período.

O estudo apontou que a produtividade total dos fa-
tores (Ptf) estimada da forma convencional, em que o
fator trabalho é mensurado pelas horas efetivamente
trabalhadas, superestima em 13,30 pontos percentuais
(p.p.) o indicador no período analisado, quando com-
parado à Ptf ajustada pela qualidade do trabalho.

Segundo o Ipea, é a primeira vez, que pesquisadores
brasileiros fazem esse tipo de avaliação, que é utilizada
para análise de conjuntura por órgãos institucionais
internacionais como federal Reserve Bank of San fran-
cisco (nos Estados Unidos), Office for National Statistics
(no Reino Unido), Australian Bureau of Statistics (na
Austrália) e Eurostat (na União Europeia). De acordo
com o Ipea, a construção do novo indicador contribui
também para analisar a evolução da economia brasileira
no contexto mundial. José Ronaldo Souza Júnior disse
que a intenção ao criar os indicadores foi avaliar o
quanto de capacidade produtiva existe no Brasil com a
mão de obra disponível.  (ABr)

Índice analisa dados de escolaridade
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Samuel Straioto 

O projeto de lei que cria o
modelo de federações parti-
dárias pode ser a salvação de
pequenas legendas e uma for-
ma de superar a chamada
cláusula de barreira. Na últi-
ma semana, deputados fede-
rais aprovaram por 429 votos
a favor e 18 contra, votação
para que o projeto tramite
em regime de urgência. Além
disso, os parlamentares no
plenário concordaram em dar
prioridade ao texto do Sena-
do, de autoria de Renan Ca-
lheiros (MDB-AL), que per-
mite a dois ou mais partidos
se reunir em uma federação
para que ela atue como se
fosse uma única sigla nas elei-
ções. No entanto, diferenças
regionais entre os partidos
pode dificultar a implantação
das federações partidárias.

Se for aprovado, o projeto
prevê que depois da eleição
a união deve durar pelo me-
nos uma legislatura de quatro
anos. Ou seja: os federados
serão obrigados a atuar como
uma bancada no Congresso,
embora possam manter seus
símbolos e programas. Na le-
gislação, existe previsão de
punição para o partido que
se desligar da federação, que
consiste na perda do horário
eleitoral gratuito, e vedação
de ingressar em federação,
de celebrar coligação nas
duas eleições seguintes e, até
completar o prazo mínimo
remanescente, de utilizar o
fundo partidário.

“Nada mais seria do que
uma coligação disfarçada. Mui-
tos presidentes de partidos
não concordam. A realidade
de um partido no Rio de Ja-
neiro é diferente da de São
Paulo, de Goiás, de outros es-
tados. Aquilo que é bom para
um partido em um lugar pode
não ser bom em outro local.
Se o partido se unisse nacio-
nalmente teria que replicar
em todos os estados brasileiros,
o que não retrata a realidade
local”, avaliou o presidente es-
tadual do Avante e vereador
por Goiânia, thialu Guiotti.
Em um exemplo prático, na
hipótese de união a nível na-
cional do DEM e do PSDB, a
aliança teria que ser replicada
nos estados e municípios. Os
dois partidos são adversários
em Goiás. Devido à particula-
ridades locais, há dificuldade

de o projeto avançar.
A criação das federações é

uma forma de burlar a cha-
mada cláusula de barreira. A
cláusula entrou em vigor antes
do fim das coligações parti-
dárias proporcionais (ou seja,
nas eleições parlamentares),
que começaram a valer em
2020. Ela estipula um patamar
mínimo de votos para que
uma legenda tenha acesso ao
fundo Partidário, tempo de
rádio e tv no horário eleitoral
e espaços de liderança no Con-
gresso, e cresce progressiva-
mente a cada eleição.

Nas eleições 2018, esse nú-
mero foi de 1,5% dos votos
válidos para deputado federal,
distribuídos em pelo menos
um terço dos Estados. Em 2022,
esse piso pulará para 2% (o
que equivale a eleger 11 de-
putados). O piso aumenta de

forma progressiva até chegar
a 3% na eleição de 2030. O ob-
jetivo do fim das coligações
combinado com a cláusula é
justamente reduzir o número
de partidos no Brasil. hoje
existem 35 registrados no tri-
bunal Superior Eleitoral (tSE),
sendo que 28 elegeram repre-
sentantes há quatro anos.

“A federação surge no ce-
nário de discussão de uma
minirreforma eleitoral que
está sendo debatida com bas-
tante intensidade e como al-
ternativa ao Distritão, que po-
deria ser um retrocesso sem
tamanho. Surge uma possibi-
lidade de partidos com obje-
tivos comuns se unam em um
determinando momento para
disputa das eleições. A fede-
ração tem diferença em rela-
ção as coligações, cada depu-
tado caminhava dentro das

organizações do partidos, com
a federação, a união perpétua
até a próxima eleição”, ava-
liou o advogado eleitoralista
Bruno Penna.

Para o advogado o proces-
so pode trazer estabilidade,
no entanto, há pontos na ava-
liação dele que ainda não es-
tão muito claros, tais como a
atuação da federação no Con-
gresso Nacional se toda a fe-
deração será considerada, as-
sim como os blocos parla-
mentares, ou se de forma in-
dividualizada. Bruno Pena
analisa que a aliança não seja
apenas para o período da elei-
ção, mas faz com que inte-
resses comuns continuem du-
rante o exercício do mandato.
O advogado destaca que a fe-
deração pode permitir que
os partidos pequenos conti-
nuem com autonomia sem a

necessidade de incorporação
que em alguns casos foi har-
mônica, mas em outros anos,
por exemplo, o recente con-
flito interno no Patriota.

O projeto das federações
partidárias conta com o apoio
do Pt e do PSB como forma
de "solidariedade" e sinali-
zação política para as eleições
de 2022. Uma eventual apro-
vação pode forçar a ação con-
junta de partidos de oposição
e abrir caminho para fusões
partidárias. Conversas sobre
a formação de federações já
ocorrem nos bastidores en-
volvendo o PCdoB e o PSB e
a Rede e o Pv.

O presidente do Partido
Novo em Goiás, Adriano Sar-
mento avalia que a federação
dos partidos caso aprovada
pode aumentar a confusão
no sistema político eleitoral,
além de não promover be-
nefícios práticos para o ci-
dadão. “Acho que para efeito
prático isso não trará ne-
nhum benefício para o eleitor
brasileiro. Isso vai causar
mais confusão, uma salada
de frutas de siglas partidárias
que ora se coligam e que tem-
pos adiantes estão brigando
nas casas legislativas. Penso
que isso pode deixar mais
amarrados os partidos polí-
ticos e há outras formas de
fazer o eleitor brasileiro se
interessar mais na política.
O fim dessas coligações, das
siglas partidárias, financia-
mento público de campanha
deveria acabar e teria um re-
sultado mais prático para o
eleitor”, relatou Sarmento.
(Especial para O Hoje)

Parlamentares darão prioridade a projeto que permite a dois ou mais partidos se reunir em uma federação para atuar como uma sigla

“Nada mais seria do que uma coligação disfarçada”, avalia Guiotti

Câmara aprovou
na semana
passada regime
de urgência para
medida valer já
em 2022

Federação de partido é tida
como coligações disfarçadas

Conceito 
Freemium

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

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

General de Moro vira lobista 
Após contratar como presidente o ge-

neral Guilherme teophilo, estrela do mi-
nistério de Sergio Moro como secretário
Nacional de Segurança Pública, o Instituto
Combustível Legal pressiona parlamen-
tares para atacar grandes devedores no
setor, incluindo nos Estados. Acontece
que a maior devedora, mesmo fora do se-
tor, é justamente a ‘menina do olhos’ do
Governo Bolsonaro: a estatal Petrobras.
Em São Paulo a petroleira lidera, com dé-
bitos de R$ 3,6 bilhões; e no Rio ela é
campeã, com incríveis R$ 9,4 bilhões.

Bomba (no consumidor)
O instituto, apesar do nome bonito,

nada mais é do que a vitrine de lobby
das grandes distribuidoras de combus-
tíveis (BR Distribuidora, Ipiranga e
Shell) contra os postos ‘bandeira branca’
– e , pelo visto, contra a sua patrocina-
dora Petrobras.

Mercado aberto
O movimento, por coincidência, acon-

tece justamente quando o Governo Bol-
sonaro deu sinal verde para a Agência
Nacional de Petróleo abrir o mercado
para os donos dos postos.

Fim do oligopólio
Mesmo com contrato com grandes dis-

tribuidoras, os postos poderão fornecer
combustíveis de outras bandeiras mais
baratas, em mudança que deve ser im-
plementada até o fim deste ano. Isso acaba
com o oligopólio no setor.

Tropa no TSE
Comitiva de deputados e assessores

visita hoje a Secretaria de tecnologia
do tribunal Superior Eleitoral para co-
nhecer de perto o trabalho da Corte nas
urnas eletrônicas. A Comissão do voto
Auditável na Câmara (da PEC 135/19,
que pede Cédulas físicas para Plebiscito)
aprovou requerimento do deputado fi-
lipe Barros (PSL-PR).

Portas (e urnas) abertas
Cada deputado poderá levar até três

especialistas em criptografia e segurança
de dados eletrônicos. Além dos consul-
tores técnicos parlamentares. A vista
acontece num momento em que o pre-
sidente do tSE, ministro Luís Roberto
Barroso, se esforça para provar que não
há qualquer brecha para fraude nas ur-
nas, como comprovado em numerosos
testes nos últimos 20 anos.

Festival de queimação
há uma guerra de dossiês em Brasília

contra alguns nomes cotados para a
vaga do ministro Marco Aurélio no Stf.
vale até pesquisa de fotos antigas acha-
das no Google.

Rocha$
O setor de mineração que envolve rochas

ornamentais – boa parte com mercado de
exportação – ganhou um apoio oficial de
peso que vai ajudar a prospectar mais mer-
cado. O Centro Brasileiro dos Exportadores
de Rochas Ornamentais (Centrorochas) fe-
chou Convênio de Cooperação técnica e
financeira com a APEX-Brasil, 

Rocha$ 2
O setor tem importantes relações com

Europa e Ásia e movimentou a agenda de
ministros. Participaram da cerimônia o
chanceler Carlos Alberto frança (MRE), e
Bento Albuquerque (Minas e Energia), além
de empresários do presidente da APEX-
Brasil, Augusto Pestana e do Presidente do
Centrorochas, frederico Robison.

Refúgios
Uma sondagem da Ipsos no Brasil aponta

que 78% dos entrevistados concordam que,
para fugir de guerras e perseguições, pessoas
podem buscar refúgio em outros países. Por
outro lado, 16% discordam e 6% não soube-
ram responder. Empatado com a holanda
(78%), o Brasil é o terceiro país que mais
apoia a recepção de refugiados, atrás apenas
da Argentina e da Itália (ambas com 79%).

O prefeito de Goiânia, Ro-
gério Cruz (Republicanos), ao
comentar sobre as sobras de
vacinas contra a Covid-19, diz
que a Secretaria Municipal
de Saúde esclarece que todos
os pontos de vacinação do
município seguem um padrão
em relação às sobras diárias
de imunizantes. “Cada local
faz uma relação das pessoas,
dentro dos grupos prioritá-
rios, interessados em tomar
a vacina e, quando sobra al-
guma dose, elas são avisadas
por telefone”, frisa.

“Diariamente, sobram pou-
quíssimas doses, já que a va-
cinação ocorre por agenda-
mento e, no caso da AstraZe-
neca, ela retorna para a Rede
de frios, pois o frasco pode
ficar até 48 horas aberto”, ex-
plica o prefeito.

No início do mês, o verea-
dor Marlon teixeira (Cidada-
nia) apresentou requerimento
endereçado ao chefe do Exe-
cutivo municipal, solicitando
que o Poder Público Munici-
pal ordene e regulamente,
em Goiânia, em caráter de
urgência, a chamada ‘Xepa
da vacina’ – as sobras de do-
ses dos imunizantes contra o
novo coronavírus, ao final do
dia, nas unidades de saúde. 

Marlon sugere que a Pre-
feitura crie um cadastro pré-
vio de interessados pela sobra
da vacina contra a Covid-19,
para que sejam chamados no
dia de aplicação, nos postos
de saúde, para evitar eventual
perda de imunizantes.  Ele
cita reportagens com relatos
de que há sobra, em média,
de quatro a seis doses. “Essas
informações e relatos ocor-
rem em um momento de
grande mobilização por mais
vacinas para a população, o
que é preocupante”, pontua.

O vereador considera im-
portante o ordenamento e re-
gulamentação das sobras, cha-
madas popularmente de xepa
da vacina. “Na hipótese de ha-
ver frasco de vacina aberto,
as doses remanescentes devem
ser aproveitadas e ofertadas
a pessoas previamente cadas-
tradas, que serão rapidamente
mobilizadas pelas unidades
de saúde”, explica. “Uma vez
adotadas medidas, acabare-
mos com as filas da ‘xepa da
vacina’ e com a possibilidade
de desperdício”, arremata.

Marlon teixeira explica
que as sobras ocorrem por-
que as vacinas podem vir em
frascos monodoses (com uma
dose) ou multidoses (com vá-

rias). Nesse último caso, ela
firma que cada frasco de va-
cina dispõe de dez ou até 12
doses e, uma vez aberto, o
conteúdo tem que ser apli-
cado em, no máximo, oito
horas. Lembra que a redis-
tribuição de doses remanes-
centes para evitar desperdí-
cio é algo comum em cam-
panhas de imunização, mas
que ganhou destaque na va-
cinação contra a Covid-19.

Orientação
Segundo o vereador, a xepa

da vacina se torna uma espe-
rança para quem ainda não
faz parte dos grupos prioritá-

rios do Programa Nacional de
Imunização. Em razão da es-
cassez de imunizantes, muitas
pessoas têm buscado sobras
de doses, ao final do dia, nas
unidades de saúde. 

Ao final de sua justificati-
va, o vereador diz que a So-
ciedade Brasileira de Imuni-
zações defende que a aplica-
ção de doses excedentes deve
seguir critérios de boas-prá-
ticas, como transparência e
registro das pessoas vacina-
das no Sistema de Informa-
ções do Programa Nacional
de Imunizações (SI-PNI), que
faz o controle das doses apli-
cadas na população.

Os locais de vacinação fazem uma re-
lação das pessoas dentro dos grupos
prioritários e quando há sobras as pes-
soas são avisadas

Os dois prestam depoimento nesta semana à CPI

A CPI da Pandemia marcou para a próxima semana
os depoimentos do ex-ministro da Cidadania e deputado
federal Osmar terra (MDB-RS) e do assessor internacional
da Presidência da República filipe Martins. De acordo
com senadores que pediram as oitivas, os dois são sus-
peitos de integrar um gabinete paralelo (ou "gabinete
das sombras"), grupo extraoficial que aconselharia o
presidente Jair Bolsonaro sobre a covid-19. O depoimento
de terra está previsto para terça-feira (22) e o de
Martins, para quinta-feira (24). 

Senadores aprovaram inicialmente a convocação
do deputado federal Osmar terra, mas a convocação foi
convertida em convite após pedido do presidente da Câ-
mara, Arthur Lira, à CPI. O convite permite que Osmar
terra decida por não comparecer ou deixar a reunião a
qualquer momento. A oitiva de terra atende a requeri-
mentos dos senadores Alessandro vieira (Cidadania-SE),
humberto Costa (Pt-PE), Rogério Carvalho (Pt-SE) e Ran-
dolfe Rodrigues (Rede-AP).

O convite foi aprovado depois da divulgação, pelo site
Metrópoles, de um vídeo que mostra uma reunião entre de-
fensores do tratamento precoce para a covid-19 e o presidente
Jair Bolsonaro. Segundo os senadores, as imagens apontam
que Osmar terra seria o mentor intelectual do grupo.

Em entrevista nesta sexta-feira (18), Randolfe, que
é vice-presidente da CPI, afirmou que o colegiado já
tem algumas certezas — entre elas, a existência desse
gabinete paralelo:

— O "ministro" desse gabinete vai estar aqui na terça-
feira — disse Randolfe. (ABr)

CPI quer ouvir
Osmar Terra e
Filipe Martins

Saúde Municipal segue
padrão sobre xepa da vacina

Prefeito Rogério

Cruz, comentou a

vacinação no

município de

Goiânia
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Breno Modesto

No último sábado (19), o
vila Nova acabou sofrendo
mais uma derrota no Cam-
peonato Brasileiro da Série
B. Ainda mandando suas par-
tidas no Estádio Anníbal Ba-
tista de toledo, em Aparecida
de Goiânia, por conta de uma
pequena reforma no Onésio
Brasileiro Alvarenga, o time
comandado pelo técnico Wag-
ner Lopes acabou sendo su-
perado pelo Coritiba, do pa-
raguai Gustavo Morínigo, pelo
placar de 1 a 0.

O revés foi o primeiro do
Colorado como mandante, mas
foi o segundo dentro da com-
petição nacional. E de forma
consecutiva. Porém, não há
muito tempo para lamenta-
ções. Isso porque a equipe vi-
lanovense volta a campo pelo
torneio já nesta terça-feira (22),
quando enfrentará o Confian-
ça, fora de casa.

Ao analisar o resultado,
Wagner Lopes vê evolução
na atuação de seus coman-
dados, mesmo eles tendo saí-
do de campo derrotados. Se-
gundo o comandante, os atle-
tas estão fazendo tudo o que
é possível fazer para tentar
garantir os três pontos.

“Eu sinto que nós estamos

fazendo o melhor possível. Mas
é claro que ninguém está feliz
com a derrota. Acho até que
evoluímos em muitos aspectos.
Conseguimos ter uma maior
circulação de bola. Eu acho
que foi um jogo muito aberto.
Qualquer um dos dois times
poderiam ter vencido. O que
é possível fazer, nós estamos
fazendo. É erguer a cabeça e
continuar trabalhando da me-
lhor maneira possível”, anali-
sou o treinador.

Na sequência, Wagner Lo-
pes falou a respeito do que
faltou para que o tigre fizesse
valer o mando de campo e

conquistasse o triunfo diante
dos paranaenses. De acordo
com ele, a falta de precisão
nas finalizações foi o fator
predominante para o insu-
cesso “em casa”. 

“faltou a gente fazer o gol,
porque nós tivemos a finali-
zação, de fora da área, bem
feita. O goleiro deles fez gran-
des defesas. Então, faltou fazer
o gol. E, na hora que não po-
deríamos errar, nós erramos
em um posicionamento e aca-
bamos tomando o gol. É um
campeonato duríssimo, onde
sabemos que não vai ter jogo
fácil, independentemente do

adversário. É ter mais con-
centração para errar o míni-
mo possível e pontuar”, disse
Wagner Lopes.

Por fim, Wagner Lopes co-
mentou e elogiou as atuações
do atacante Alesson e do meia
Cássio Gabriel, que fizeram
suas estreias pelo Colorado
diante do Coritiba.

“As estreias (do Alesson e
do Cássio Gabriel) foram
boas. É claro que parece es-
tranho dizer que uma estreia
foi boa com uma derrota,
mas nós evoluímos”, finalizou
Wagner Lopes. (Especial
para O Hoje)

Mesmo após der-
rota para o Coriti-
ba, Wagner Lopes
vê atuação positi-
va do Tigre

Treinador não quer lamentação e mira dois próximos jogos 

O Goiás conheceu sua
primeira derrota na noite
da última sexta-feira (18),
ao perder para o Brasil de
Pelotas por 2 a 1, de virada
e fora de casa. A equipe es-
meraldina que com sete mi-
nutos de jogo saiu na frente
do placar, desperdiçou
chances e em duas falhas
defensivas permitiu que o
clube gaúcho virasse e saís-
se com a vitória.

“Desarrumamos defen-
sivamente nos dois gols e
tivemos um pouco de difi-
culdade nessa imposição e
eles aproveitaram de dois
erros nossos, erros que vi-
mos nos vídeos. Méritos do
adversário, mas mais erros
nossos. No geral, a equipe
buscou o gol e tivemos chan-
ces de ampliar o marcador
e acho que poderia ter sido
diferente. futebol é compe-
tência e não tivemos com-
petência para vencermos
hoje”, disse Pintado.

A derrota tirou o time
esmeraldino do G-4 e na
próxima semana tem a
chance de voltar para a

zona de classificação e jo-
gando em Goiânia. Sem
tempo para descanso, na
próxima terça-feira (22), o
Goiás recebe na Serrinha o
Avaí e já na sexta, encara o
vila Nova, no clássico, com
tudo indicando que a par-
tida aconteça no OBA. 

“É muito importante a
gente seguir somando den-
tro dessa competição. O
que nós temos planejado é
sim continuar crescendo,
buscando os resultados
como tentamos contra o
Brasil. fomos surpreendi-
dos e isso é minha respon-
sabilidade e a gente pensa
que vamos conseguir ficar
em Goiânia, dentro da nos-
sa estrutura e isso ajuda a
recuperarmos os atletas e
exigir um pouco mais se é
possível nesse momento de
tanto desgaste, de exigir
dos atletas e mesmo no dia
do jogo, iremos treinar e
sem ficar lamentando, ire-
mos trabalhar para corrigir
os erros”, pontuou o trei-
nador. (Victor Pimenta,
especial para O Hoje)

Pintado assume
responsabilidade 
em derrota 

GOIÁS

Douglas Monteiro/Vila Nova FC

no caminho da evolução

Fernando Lima / Goiás

Para o treinador

colorado, sua equipe

evoluiu em relação à

péssima atuação que

teve diante do

Náutico
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Felipe André

Na quarta partida na Série
A, o Atlético Goianiense per-
deu pela primeira vez na pri-
meira divisão. O rubro-negro
goiano foi superado, de vira-
da, pelo Athletico Paranaense
por 2 a 1 na Arena da Baixa-
da, na noite de ontem. Os gols
foram marcados por Matheus
Babi e Christian para os donos
da casa, enquanto Baralhas
balançou as redes para os
goianos. Com o resultado, o
Dragão permanece com sete
pontos, enquanto o furacão
chegou aos 12.

“Aqui é sempre muito difí-
cil jogar, começamos pressio-
nando e conseguimos fazer
um gol cedo. Depois o Athle-
tico começou a fazer um jogo
de imposição, então tivemos
algumas dificuldades com a
transição, pela alternância dos
esquemas deles. tomamos um
gol no fim do primeiro tempo,
se tivéssemos levado a vanta-
gem para o intervalo faríamos
apenas alguns ajustes. Nos
comportamos bem contra uma
boa equipe, eles fizeram o se-
gundo e mesmo assim tivemos
chances de empatar, mas não
conseguimos. vamos recupe-
rar o elenco fisicamente para
o próximo jogo”, analisou
Eduardo Barroca.

Atuando como visitante, o
Atlético Goianiense nos mi-
nutos iniciais se manteve mui-
to compacto, por conta do ím-
peto da equipe mandante. O

Athletico mesmo com a posse
de bola, apresentou dificul-
dades em passar pelo último
terço do rubro-negro goiano
e sem conseguir levar perigo
ao goleiro fernando Miguel,
viu o Dragão ser letal no ata-
que. Subindo a linha de mar-
cação, Gabriel Baralhas de-
sarmou próximo a grande
área, entrou e bateu sem chan-
ces para o goleiro Santos. Esse
foi o segundo gol do volante
desde sua chegada.

Com o gol marcado, o Atlé-
tico Goianiense recuou e cha-
mou o Athletico para o campo
de defesa. Buscando a transi-
ção, o rubro-negro goiano não
conseguiu sair da pressão da
equipe paranaense. Os donos
da casa utilizaram os laterais
e os pontas, com o intuito de
abrir a defesa rival. Marcinho,
que se tornou titular após a
última rodada, foi acionado
em diversas oportunidades
pelo lado direito, mas fernan-
do Miguel fez apenas uma de-
fesa até os minutos finais.

A jogada mais procurada
pelo Athletico se repetiu e
na última tentativa do pri-
meiro tempo se concretizou.
Marcinho recebeu pelo lado
direito e cruzou na área, Mat-
heus Babi apareceu nas cos-
tas de Nathan e cabeceou
sem chances para o goleiro
fernando Miguel, que sofreu
o primeiro gol dele na Série
A desta temporada, na quarta
partida disputada.

Na volta do segundo tem-

po, com a igualdade no pla-
car, o duelo voltou a ficar
aberto. Com oportunidades
para ambos os lados, quem
passou perto de voltar a fren-
te do placar foi o Atlético
Goianiense, duas chances in-
críveis foram desperdiçadas.
Na primeira, Natanael dividiu
com o goleiro Santos, ficou
com a bola e o gol aberto,
mas fez o mais difícil e acer-
tou a trave. Minutos depois,
Zé Roberto recebeu na pe-
quena área, cara a cara com
o arqueiro do time paranaen-
se e acertou o travessão, na
sequência da jogada, João
Paulo recebeu e finalizou na
rede pelo lado de fora.

O famoso ditado de “quem
não faz leva”, nunca fez tanto
sentido quanto nesta partida.
O Athletico Paranaense che-
gou pelo lado esquerdo, Ab-
ner alçou bola na área e Chris-
tian subiu, antecipou Igor Ca-
riús na grande área, cabeceou

sem chances para fernando
Miguel e decretou a virada
para os donos da casa. Os
goianos se mandaram para o
ataque nos minutos finais,
mas não conseguiu alterar
novamente o placar.

Na próxima rodada, que
acontece no meio desta sema-
na, o Atlético Goianiense volta

para Goiânia e vai enfrentar
o fluminense. O duelo acon-
tece nesta quarta-feira (23),
às 19h (horário de Brasília),
no estádio Antônio Accioly. O
Athletico Paranaense, por sua
vez, entra em campo no dia
seguinte, na quinta (24), contra
o Bahia, em Pituaçu-BA, às
21h30. (Especial para O Hoje)

Atlético Goianiense é superado, de virada,
pelo Athletico Paranaense e perde pela
primeira vez na Série A nesta temporada

Fim da invencibilidade do Dragão

Pedro Henrique e Natanael disputando bola durante a vitória do Athletico PR na Arena da Baixada

Divulgação

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

Athletico-PR

Fortaleza

Bragantino

Palmeiras

Atlético-MG

Fluminense

Bahia

Atlético-GO

Santos

Flamengo

Corinthians

Ceará

Internacional

Juventude

Sport

Cuiabá

Chapecoense

São Paulo

América-MG

Grêmio

Série A

times P J V E D GP GC SG AP%

12 4 4 0 0 7 1 6 100

11 5 3 2 0 9 3 6 73.3

11 5 3 2 0 13 8 5 73.3

10 5 3 1 1 9 4 5 66.7

9 4 3 0 1 4 2 2 75

9 5 2 3 0 5 3 2 60

8 5 2 2 1 8 5 3 53.3

7 4 2 1 1 4 2 2 58.3

7 5 2 1 2 5 5 0 46.7

6 3 2 0 1 5 3 2 66.7

5 5 1 2 2 3 4 -1 33.3

5 5 1 2 2 6 8 -2 33.3

5 5 1 2 2 5 9 -4 33.3

5 5 1 2 2 3 8 -5 33.3

4 5 1 1 3 3 5 -2 26.7

2 3 0 2 1 2 3 -1 22.2

2 4 0 2 2 2 7 -5 16.7

2 5 0 2 3 1 6 -5 13.3

1 5 0 1 4 1 6 -5 6.7

0 3 0 0 3 2 5 -3 0

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); Gol:
Matheus Babi e Christian (CAP) e Gabriel Baralhas (ACG)

TéCNICA

Athletico: Santos; Pedro Hen-
rique, Thiago Heleno e Zé
Ivaldo; Marcinho, Christian
(Léo Cittadini), Richard e Ab-
ner; Terans (Jadson), Matheus
Babi (Renato Kayzer) e Vitinho
(Carlos Eduardo). 
Técnico: António Oliveira

Atlético-GO: Fernando Mi-
guel; Dudu, Nathan, Oliveira
e Igor Carius (Arthur Gomes);
Gabriel Baralhas (Lucão),
Marlon Freitas e João Paulo;
Janderson (André Luis), Nata-
nael e Zé Roberto. 
Técnico: Eduardo Barroca

Athletico PR 2x1 Atlético-GO

t
FICHA

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

Náutico

Operário-PR

Brusque

Botafogo

Guarani

Goiás

Sampaio Corrêa

Coritiba

Vasco

CRB

Vitória

Brasil de Pelotas

CSA

Remo

Vila Nova

Avaí

Confiança

Cruzeiro

Londrina

Ponte Preta

Série B

times P J V E D GP GC SG AP%

15 5 5 0 0 10 2 8 100

10 5 3 1 1 7 6 1 66.7

9 4 3 0 1 6 5 1 75

8 5 2 2 1 9 6 3 53.3

8 5 2 2 1 9 7 2 53.3

8 5 2 2 1 5 3 2 53.3

8 5 2 2 1 4 2 2 53.3

7 4 2 1 1 4 3 1 58.3

7 5 2 1 2 6 6 0 46.7

7 5 2 1 2 9 11 -2 46.7

6 5 1 3 1 4 3 1 40

5 5 1 2 2 4 5 -1 33.3

5 5 1 2 2 2 3 -1 33.3

5 4 1 2 1 3 5 -2 41.7

5 5 1 2 2 3 5 -2 33.3

4 4 1 1 2 4 5 -1 33.3

4 5 1 1 3 7 10 -3 26.7

4 5 1 1 3 7 10 -3 26.7

3 5 0 3 2 3 5 -2 20

1 5 0 1 4 2 6 -4 6.7
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Daniell Alves

Os amantes de exercícios
físicos estão usando a criativi-
dade durante a quarentena
para não ficarem reféns do se-
dentarismo. Com a redução da
capacidade dentro de acade-
mias e os riscos que treinar
dentro delas proporcionam
(mesmo com todos os proto-
colos ‘anti-covid’ sendo segui-
dos), os praticantes têm com-
prado equipamentos para se
exercitar dentro de casa. Um
site especializado na venda
desses itens aponta um cres-
cimento de 2.500% na procura
por esses produtos em março
deste ano, quando as medidas
de circulação de pessoas foram
intensificadas por conta da se-
gunda onda da Covid-19.

Cordas, anilhas e colcho-
netes podem ser utilizados no
quintal de casa, na sala ou
até mesmo dentro do quarto.
O diretor comercial da Nets-
hoes, Murilo Massari, explica
que, desde o início da pande-
mia, foram criadas campa-
nhas para oferecer descontos
aos clientes. "Com a necessi-
dade de isolamento social,
houve um crescimento ex-
pressivo na procura por esse
tipo de item. A venda de cor-
das aumentou 2.000% e a de
halteres, 1.900%", ressalta.

Na Capital, uma das em-
presas que vende estes pro-
dutos é a Movement Goiânia.

De acordo com o diretor da
unidade, Marcos Paulo Morais,
o setor fitness teve um aumen-
to na pandemia em captação
de novos clientes home. “tra-
ta-se mais de uma mudança
de target do que uma crise ab-
soluta no setor. As pessoas per-
ceberam a necessidade de rea-
lizar atividade física e isso deu
o tom comercial ao longo do
ano passado”, frisa ele.

Dentre os equipamentos
mais vendidos pela Movement
estão os aparelhos de cardio
como esteiras, bikes, elípticos,
pela praticidade e facilidade
de serem usados, assim como

os excelentes resultados que
esses equipamentos oferecem
aos seus usuários.

Agora, o foco é atender to-
das as solicitações dos clientes,
oferecendo suporte e consul-
toria completa, que envolve
desde a escolha dos produtos
até o projeto arquitetônico.
“Com a decisão, em 2021, da
maioria dos municípios e es-
tados em declarar a atividade
física como essencial, o que
garante o não fechamento das
academias, penso que o inves-
timento na área digital, mar-
keting e máquina de venda,
deva continuar forte para re-

tomar o relacionamento com
as academias, clubes, condo-
mínios”, prevê Marcos.

Para aqueles que sonham
em ter uma mini academia em
casa, o diretor revela que com
o valor de R$ 500 já é possível
dar o pontapé inicial. “O valor
do investimento varia bastante,
pois depende do desejo e dis-
ponibilidade do cliente. Com
uma mini academia em casa,
o usuário pode facilmente al-
cançar seus resultados com
poucos acessórios como col-
chonete, caneleiras, kit de elás-
ticos, anilhas, barras. O cliente
investe até R$ 500 ou pode

também investir em um apa-
relho cardio como uma boa
esteira residencial a partir de
R$ 5 mil, variando os produtos
em tamanho, motor e diferen-
ciais tecnológicos”, explica.

também há outra opção
procurada que são as acade-
mias completas para casa. O
investimento é a partir de R$
20 mil e o cliente além do car-
dio e acessórios, complementa
o local com uma estação de
musculação onde se pode fazer
mais de 20 tipos de exercícios.

Treino no quintal
Somente com o valor de

R$ 100 a auxiliar administra-
tiva Ellen Santos, de 23 anos,
conseguiu comprar alguns
itens para praticar exercícios
no quintal de sua casa. Quan-
do não consegue ir à acade-
mia por conta da superlota-
ção, ela pega as cordas e uti-
liza um aplicativo para reali-
zar as atividades. “É uma for-
ma da gente não deixar de
praticar, mas não substitui
os equipamentos”, revela.

Por isso, ela fez um peso
caseiro de 30 kg para ajudá-
la durante os treinos. Os exer-
cícios variam bastante. Ela faz
agachamentos, corrida, saltos,
além de musculação. “Se fizer
certinho todos os dias, tam-
bém vê resultado. também é
importante cuidar da alimen-
tação para que as mudanças
aconteçam”, alerta.

Em abril deste ano, os ve-
readores aprovaram o Projeto
de Lei n° 72/202, do ex-verea-
dor Denício trindade, que re-
conhece a prática de atividade
física ofertada em estabeleci-
mentos prestadores de serviço,
como academias, ou feita em
espaços públicos como essen-
cial em tempos de crises sani-
tárias ou catástrofes naturais.

O autor da proposta justi-
ficou que a prática de exercí-
cios físicos diminui a chances
de morte por doenças cardio-
vasculares, diminui a incidên-
cia de câncer, mantêm a gli-
cemia do sangue em índice
adequado, evitando o diabetes,
mantêm os idosos ativos e aju-
da a prevenir a depressão,
que pode levar ao suicídio.

“Com base nas evidências
científicas, fica claro que privar

as pessoas de atividade física
pode ter efeitos nefastos em
suas vidas, gerando um eleva-
do ônus social e econômico
com intervenções posterior-
mente necessárias. Mesmo nes-
te momento delicado, em que
o risco de contaminação é imi-
nente, o exercício é importante,
já que, se feito adequadamente,
fortalece a imunidade e dimi-
nui o risco de adoecimento”,
disse Denício trindade.

Para o ministro da Cida-
dania, João Roma, a atividade
física é parte crucial da saúde
e do desenvolvimento do sis-
tema imunológico. Mesmo
com algumas academias fe-
chando as portas por não con-
seguirem se manter diante
do momento de crise, ele con-
sidera algumas perspectivas.

“Nós temos expectativa de

um pacote do Ministério da
Economia, assim como ocor-
reu no ano passado, para dar
um certo alívio econômico,
tanto na questão da flexibili-
zação do emprego quanto em
novos financiamentos, linhas
de crédito para algumas ati-
vidades específicas.”

Já o presidente da Asso-
ciação Brasileira de Acade-
mias, Ailton Mendes cobra
uma lei específica que trate
da “essencialidade” das aca-
demias. Ele afirma que há
mais de 30 mil academias no
país, além de mais de 700 mil
profissionais — entre educa-
dores e parte administrativa.

Sedentarismo
Segundo dados da Organi-

zação Mundial de Saúde
(OMS), o Brasil é o quinto país

mais sedentário do mundo.
Ailton considera os dados com
uma segunda pandemia, pois
ele alerta que a atividade fí-
sica pode combater doenças
não transmissíveis como pres-
são alta e diabetes. Para ele,
ao estabelecer o fechamento
de academias, coloca meio
milhão de profissionais de
braços cruzados e se retira
um exército de pessoas que
poderiam estar auxiliando no
enfrentamento da pandemia.

O doutor hesojy Gley Perei-
ra vital da Silva, da Câmara
técnica de Medicina do Esporte
do Conselho federal de Medi-
cina, alerta para os cuidados
ao se praticar atividade física
durante a pandemia. “Se hou-
ver aglomeração no local, deixe
para se exercitar em outro mo-
mento. Mantenha distância de

pessoas de acordo com o exer-
cício, faça adaptações de seu
treino em casa e use máscara
durante a atividade física ao
ar livre, de acordo com as orien-
tações da autoridade e a dis-
tância que você estará das pes-
soas. Se você faz parte do grupo
de risco, espere mais um pouco
antes de se exercitar próximo
de outras pessoas", orienta.

Contudo, as orientações po-
dem mudar a qualquer mo-
mento com as novas desco-
bertas científicas. "Não prati-
que atividade física se apre-
sentar sintomas, isso precisa
ficar bem claro”. Para aqueles
que já testaram positivo para
a Covid-19, a recomendação é
que procurem auxílio médico
para retomar as atividades fí-
sicas e prevenir quaisquer ris-
cos. (Especial para O Hoje)

Praticantes têm montado área de exercícios em casa para fugir dos riscos de treinar em academias  

Atividade física é serviço essencial em Goiânia

Para Marcos Paulo, com as academias fechadas, o setor vendas de produtos fitness passou por mudanças e se adaptou ao novo perfil de cliente

A partir de R$ 500 o consumidor consegue montar uma mini academia em casa com itens básicos

Vendas de itens para se
exercitar em casa disparam  

Fo
to

s:
 Jo

ta
 E

u
rí

pe
de

s



10 n CIDADES
ohoje.com

GOIÂNIA, SEGUNDA-FEIRA, 21 DE JUNHO DE 2021

Daniell Alves

Responsável por causar medo em toda a população,
Lázaro Barbosa Sousa é considerado cruel e perigoso
pelas autoridades policiais. Ele é suspeito de assassinar
uma família em Ceilândia (Df) e cometer uma sequência
de crimes a partir daí. há mais de 12 dias ele está sendo
procurado pela polícia. Neste fim de semana, a polícia
reforçou os bloqueios nas estradas que ligam o distrito
de Cocalzinho de Goiás a outros municípios. Ate o sábado
(19), eram 270 policiais que procuravam o criminoso. Os
agentes trabalham com a hipótese de que ele possa coagir
alguém a levá-lo no porta-malas do carro. 

Lázaro é casado há cerca quatro anos e pai de dois
filhos, um menino de 4 anos e uma menina de 2. De acordo
com a mulher dele, que prefere não se identificar, o homem
é um “pai dedicado”. Ela relata que a filha do casal quase
todos os dias chama por ele. Segundo a esposa, o outro
filho do suspeito é de um relacionamento anterior.

Após o rosto dele ser estampado na mídia, a mulher
afirma que ficou em estado de choque com os crimes co-
metidos por ele nos últimos dias e teme por sua morte.
Ela conta que conheceu o marido por intermédio de uma
tia do homem, que é amiga da família dela.

“temos medo de receber a notícia de que ele morreu.
Se a gente tivesse a oportunidade de ir com a polícia para
o meio do mato, para convencê-lo a se entregar. A gente
não sabe o que aconteceu na mente e no coração dele. A
ficha não caiu”, afirma ela. 

Decepção 
Diante de todos os acontecimentos envolvendo o nome

de Lázaro, a moça afirma estar decepcionada com o
comportamento do parceiro e revela que ele teria tentado
abandonar a vida do crime diversas vezes. “Se a gente ti-
vesse a oportunidade de ir com a polícia para o meio do
mato, para convencê-lo a se entregar. A gente não sabe o
que aconteceu na mente e no coração dele. A ficha não
caiu”, avaliou. “Espero que ele se entregue”, insistiu ela.

Mesmo diante dos últimos fatos divulgados pela polícia
sobre o envolvimento de Lázaro com rituais de magia
negra, ela também descarta as acusações de que o suspeito
estaria envolvido em rituais macabros. Segundo a mulher,
a família tem sido alvo de fake news e preconceito. “Não
acredito em nenhum ritual. Ele tinha uma fé em Deus
muito grande, foi até pregador da palavra no presídio.
Eu só vou acreditar que ele se envolveu mesmo nisso
quando ele for pego e falar”, conclui. 

Na última sexta-feira (18), a força-tarefa, composta
por 200 homens das polícias Civil, Militar e federal, en-
controu na mata uma vela acessa, roupa suja de sangue
e uma carta escrita manualmente. Os objetos foram atri-
buídos, inicialmente, a Lázaro.

No dia anterior, uma troca de tiros foi registrada na
mata. No local, se iniciou uma mobilização por terra e
pelo céu, com uso de helicópteros e drones. O sargento
da PM da Bahia, valter Lourenço, que coordenou a caçada
a Lázaro, em 2008, contou que o criminoso também deu
muito trabalho para um grupo de 15 agentes. Segundo o
militar, foram longos 13 dias de buscas na mata de Barra
do Mendes, até ele se entregar.

À época, Lázaro era procurado por ser suspeito de
dois homicídios no município baiano de 14 mil habitantes.
Lourenço descreveu Lázaro como destemido e habilidoso
para fugir pela mata e pelo rio. 

O caso
No último dia 9, por volta de 2h44, Lázaro teria

invadido a chácara da família vidal, localizada no Núcleo
Rural Alexandre Gusmão, Km-13 da BR-070. No local ele
matou o empresário Cláudio vidal de Oliveira e os filhos
Gustavo Marques vidal e Carlos Eduardo Marques vidal
com golpes de faca e tiros. Em seguida sequestrou a mãe
e esposa das vítimas, Cleonice Marques.

Um dia depois, por volta das 15h, ele invadiu uma
nova chácara, na mesma região do triplo homicídio.
Lázaro fez a proprietária e o caseiro de reféns por cerca
de três horas. Após isso, o suspeito conseguiu sair ileso e
até o momento não foi encontrado. Moradores das
fazendas entre Girrasol e Edilândia, em Goiás, denunciaram
para a polícia ter visto Lázaro pelas redondezas, porém o
homem ainda segue foragido. (Especial para O Hoje)

Lázaro é acusado de cometer diversos assassinatos

O presidente Jair Bolsona-
ro sancionou a lei que pror-
roga por 12 meses as medidas
emergenciais adotadas para
o setor de aviação civil em
razão da pandemia da covid-
19. A Lei 14.174 altera a Lei
nº 14.034, sancionada em 5
de agosto de 2020, que teve
como origem a Medida Pro-
visória nº 1024/2020, que con-
feriu aos usuários do trans-
porte aéreo maior flexibili-
dade para desistência do voo
e prorrogou as medidas de
alívio ao fluxo de caixa das
empresas aéreas.

“Independentemente do
número de passageiros, as

companhias aéreas têm que
arcar com os altos custos fi-
xos associados à propriedade
ou arrendamento de aerona-
ves, despesas de terminais e
instalações de manutenção”,
informou por meio de nota
o Ministério da Infraestrutu-
ra, ao apontar que a pande-
mia gerou impactos signifi-
cativos nos resultados finan-
ceiros da indústria.

“Diante desse cenário, en-
tendeu-se que a prorrogação
da autorização aos operado-
res aéreos para o reembolso
em 12 meses, nos casos de
cancelamento de voos, seria
uma medida relevante para

a redução do impacto ime-
diato no caixa das empresas
e, assim, reduzir o risco de
insolvências que poderiam
ocasionar efeitos disruptivos
na oferta de transporte aéreo
no país”, acrescentou.

O presidente Bolsonaro,
no entanto, decidiu vetar
uma das alterações feitas du-
rante a tramitação da maté-
ria no Legislativo. No caso,
o artigo que estabelecia que
o pagamento à União de con-
tribuições fixas previstas em
contrato de concessão de in-
fraestrutura aeroportuária
federal poderia ser anteci-
pado.  (ABr)

Sancionada prorrogação de
medidas emergenciais para aviação

Pai de dois
filhos, maníaco
Lázaro é
considerado 
‘pai dedicado’

tRÁPIDAS

STJ debate sobre desafios na
promoção da igualdade racial

O Superior tribunal de Justiça (StJ),
promoveu o debate denominado Desafio
da Igualdade Racial – Por um futuro melhor.
O evento foi organizado pela Seção de Apri-
moramento de Competências Comporta-
mentais e valores Institucionais (SAvAL/CE-
fOR), e integra o Programa humaniza StJ,
voltado para a promoção dos direitos hu-
manos e práticas de inclusão no tribunal.Na
abertura do evento, o presidente da Corte,
ministro humberto Martins, destacou que
a luta pela igualdade é tão antiga quanto o
Brasil. "O racismo ainda está enraizado na
sociedade sem que, muitas vezes, seja per-
cebido. Nossos avanços têm sido lentos,
mas firmes", apontou. O magistrado desta-
cou que ele criou um grupo de trabalho
para fazer sugestões de combate à discri-
minação racial no StJ, com a Portaria n.

404/2020."temos que criar condições para
as pessoas que vêm depois de nós, para
que possam ter um mundo melhor do que
o entregue para a gente", afirmou, citando
o advogado, professor e autor do livro Ra-
cismo Estrutural, Silvio de Almeida.O pri-
meiro palestrante foi o ministro do StJ Be-
nedito Gonçalves. Ele preside a comissão
de juristas que está elaborando políticas
de integração social na Câmara dos Depu-
tados. O ministro apontou que há duas
grandes formas de racismo a serem com-
batidas. "O primeiro é institucional, que
são as políticas de instituições públicas e
privadas que promovem exclusão; o se-
gundo é mais difícil de identificar e com-
bater, o estrutural. Este é uma discriminação
fundada na cultura, em hábitos, falas e ou-
tras atitudes segregacionistas", explicou.

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

Jurídica

A Oitava turma do tri-
bunal Superior do trabalho
acolheu recurso e julgou
improcedente a reclamação
trabalhista ajuizada por
uma industriária dispensa-
da quando estava em tra-
tamento de tuberculose. fi-
cou demonstrado, no pro-
cesso, que ela já tinha a
doença antes de ser con-
tratada, o que afasta o nexo
de causalidade entre o tra-

balho que desenvolvia na
empresa e seu quadro de
saúde.A relatora do recurso
de revista, ministra Dora
Maria da Costa, observou
que, conforme registrado
pelo tRt, a tuberculose pul-
monar fora diagnosticada
antes da admissão, e não
ficou comprovada nenhu-
ma relação de causa ou
concausa entre o trabalho
e o quadro patológico. 

Empregado com tuberculose

Participação do MP

Segundo entendimento
da 3ª turma do tRf1, é
imprescindível a interven-
ção do Ministério Público
em todas as fases de pro-
cessos relacionados à de-
sapropriação de imóvel ru-
ral, por interesse social,
para fins de reforma agrá-
ria. Por esta razão, foi de-

clarada, de ofício, a nuli-
dade de sentença e não jul-
gou a apelação do Instituto
Nacional de Colonização e
Reforma Agrária (Incra),
que objetivava vistoria de
avaliação do grau de pro-
dutividade de gleba rural
expropriada para fins de
reforma agrária.

2 STF - Não cabe Arguição
de Descumprimento de Pre-
ceito fundamental (APDf)
para questionar decisões da
Justiça do trabalho que têm
aplicado a diversas doenças
o entendimento da Súmula
443 do tribunal Superior do
trabalho (tSt), a qual con-
sidera discriminatória a des-
pedida de empregado porta-
dor do vírus hIv ou outra
doença que suscite estigma.

2 TJ/SP – Réu visto com
produto do crime tem pre-
sunção de responsabilidade.

A Coordenadoria da In-
fância e Juventude do Tri-
bunal de Justiça do Estado
de Goiás (TJGO) promove o
webinário “O enfrentamen-
to ao trabalho infantil em
tempos de pandemia”. O
evento será transmitido
pelo Youtube no dia 30 de
junho, das 9 às 11 horas,
tendo como palestrante o
procurador do Trabalho,
Marcello Ribeiro Silva.

TJGO debaterá
trabalho
infantil
durante a
pandemia

Fachin debate união contra
excessos da letalidade policial

O ministro Edson fa-
chin, do Supremo tribunal
federal, defendeu um
“aprofundamento institu-
cional” da cooperação entre
o Judiciário e os órgãos de
investigação - polícias e Mi-
nistério Público (MP) - como
saída para conter a violên-
cia em operações nas co-
munidades.fachin falou so-
bre o tema no segundo epi-
sódio do podcast “Supremo
na semana”, produzido pela
comunicação da Corte e pu-
blicado no último sábado
(19). O programa traz novos
episódios todos os sábados
e pode ser acessado pelo
Spotify, pelo site ou pelas
redes sociais do Stf.fachin

falou sobre o papel dos ór-
gãos de Estado na letalidade
policial, tema do qual é re-
lator no âmbito da Arguição
de Descumprimento de Pre-
ceito fundamental (ADPf)
635, que discute a política
de segurança pública do
Estado do Rio.O ministro
realizou audiência pública
sobre o tema com diversos
especialistas e apresentou
voto a favor de um plano
de redução da letalidade
policial no Rio e um con-
trole maior das violações
aos direitos humanos. O
julgamento foi interrompi-
do por um pedido de vista
e ainda não há previsão de
data para ser retomado. 



Goiânia e municípios como
Anápolis, Pirenópolis e Inhu-
mas registraram surtos de Co-
vid-19 em idosos que residem
em abrigos nos meses de maio
e junho, período que sucedeu
a vacinação contra a doença
da população nesta faixa etá-
ria. Contaminação em popu-
lação já vacinada reafirma
importância da vacinação,
apontam especialistas.

Somente na Capital, oito
idosos testaram positivo para
a Covid-19 em um abrigo lo-
calizado no Setor Jaó, região
Norte da cidade. Além dos ido-
sos, três trabalhadores tam-
bém foram contaminados com
a doença. De acordo com a
Secretaria de Saúde de Goiânia
(SMS), entretanto, a vacina Co-
ronavac, aplicada nos idosos
no início do ano, evitou casos
graves da Covid-19 no abrigo.
"Isso mostra que a vacina teve
uma eficácia acima de 50%,
pois menos da metade teve a
Covid-19 e praticamente sem
sintomas", afirmou a diretora
de vigilância Epidemiológica
de Goiânia, Grécia Pessoni.

Em Pirenópolis, já são 22
idosos moradores de um mes-
mo abrigo, infectados pela
Covid-19. todos foram imu-
nizados, na semana passada,
dois chegaram a ser hospita-
lizados, sendo que um destes
deu entrada na Unidade de
terapia Intensiva (UtI). Em
Inhumas, na Região Metro-
politana de Goiânia, um abri-
go para idosos e pessoas com
deficiência chegou a registrar
57 internos com Covid-19. O
primeiro interno contamina-

do foi diagnosticado no dia
24 do mês passado.  

Em Anápolis, contudo, já
chegou a 10 o número de ido-
sos mortos em decorrência
da Covid-19 em um abrigo.
Dos 80 moradores do Abrigo
dos velhos Professor Nicep-

horo Pereira da Silva, somente
cinco não tiveram a doença.
No mesmo local, 65 morado-
res foram contaminados e cin-
co chegaram a dar entrada
em UtI para tratar a doença.

Imunização
Apesar de não evitar a

doença, o médico infectologista
e professor de Infectologia do
Centro Universitário São Ca-
milo, Robert fabian Crespo
Rosas, explica que tomar as
duas doses da vacina é fun-
damental para que haja um
resultado eficaz, inicialmente
na produção de anticorpos e
após, na proteção que os an-
ticorpos irão conferir ao pa-

ciente pelos próximos meses.
“vários estudos e um re-

cente apresentado pelo Mi-
nistério da Saúde Chileno mos-
tra que quando são aplicadas
as duas doses da vacina, o ris-
co de internação em Unidades
de terapia Intensiva (UtIs) é
reduzido em praticamente cin-
co vezes, se comparado com
quem tomou uma ou nenhu-
ma dose do imunizante. Em
caso de contaminação, haverá
uma forma assintomática ou
mais leve da doença”, afirma
o Infectologista.

De acordo com o médico,
a imunização completa em
idosos é ainda mais impor-
tante uma vez que, a medida

em que a idade aumenta, a
chance de precisar de inter-
nação caso haja infecção por
Covid-19 também aumenta.
“Entre 18 e 35 anos, a chance
desse doente com Covid-19
precisar de UtI gira em torno
de 3,5%. À medida que a gente
vai aumentando a idade a
chance desse paciente preci-
sar de UtI passa para 17%,
18%. Com uma única dose, é
possível reduzir essa chance
de internação de 18% para
16,5%, ou seja, uma dose so-
mente não é muito protetiva”,
explica Robert.

Vacinas
Seguindo o Plano Nacional

de Imunização (PNI), no Brasil,
a vacinação está sendo reali-
zada com a aplicação de três
imunizantes diferentes: Pfizer,
Astrazeneca e Coronavac. As
vacinas passaram por crite-
riosa análise da Agência Na-
cional de vigilância Sanitária
(Anvisa), sendo consideradas
seguras para a população. Pro-
duzidas por diferentes labo-
ratórios em parcerias com uni-
versidades e institutos como
o brasileiro Butantan, cada
imunizante foi desenvolvido
a partir de componentes e tec-
nologias específicas, o que ex-
plica as diferenças em relação
ao aprazamento (intervalo en-
tre a primeira e a segunda
dose) e, possíveis, efeitos co-
laterais. Ressalta-se que apesar
das diferenças, as três vacinas
apresentam alto índice de efi-
cácia em relação às variantes
em circulação. (Maiara Dal
Bosco, especial para O Hoje)
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A vacinação das gestantes
sem comorbidades é retomada
hoje (21) das 8 às 16 horas, ex-
clusivamente na Área 1 da PUC
Goiás, sem necessidade de
agendamento. De acordo com
a Secretaria Municipal de Saú-
de (SMS) de Goiânia, o reforço
da Coronavac para quem ainda
não tomou (os atrasados) tam-
bém continua a ser aplicado
na UPA Jardim América, das 8
às 17 horas, hoje e amanhã.

A documentação necessária
para cada grupo, bem como
os endereços dos postos de va-
cinação podem ser verificados
pelo site oficial da Prefeitura
goiania.go.gov.br/imunizagyn.
Desde o último sábado (19), a
Prefeitura de Goiânia vacina
pessoas com 50 anos ou mais,
sem comorbidades e trabalha-
dores da Educação do ensino
superior, cursos profissionali-
zantes e Educação de Jovens e
Adultos (EJA). 

O atendimento para todos
os grupos será exclusivamente
por agendamento por meio do
aplicativo Prefeitura 24 horas.
A campanha de vacinação na
capital continua atendendo

pessoas com comorbidades e
deficiências, trabalhadores da
saúde, educação (infantil, fun-
damental e médio) e estagiários
das duas áreas (educação e
saúde) que atuam em Goiânia.
O atendimento de todo este
público também obedecerá
agendamento via aplicativo
Prefeitura 24 horas.

Novo lote
O Governo de Goiás rece-

beu, na tarde de ontem (20),
235 mil doses de vacinas contra
a Covid-19 da AstraZeneca,
produzidas pela fundação Os-
waldo Cruz (fiocruz). Após a

chegada, o carregamento é en-
caminhado para a Central Es-
tadual de Rede de frio da Se-
cretaria de Estado da Saúde
de Goiás (SES-GO), na Capital.

Essa nova remessa deverá
ser usada como segunda dose
em todos os 246 municípios
goianos. Assim que passarem
pelo processo de conferência
na Central Estadual de Rede
de frio, as vacinas serão en-
caminhadas, conforme inter-
valo recomendado entre a pri-
meira e segunda aplicação,
para que as cidades prossigam
com as ações do Programa Na-
cional de Imunizações contra

a Covid-19 e imunize os grupos
contemplados na campanha.
Com esse novo carregamento,
Goiás atinge a marca de
3.638.830 doses já recebidas
desde o início da campanha,
em janeiro deste ano.

O último levantamento
realizado pela SES-GO apu-
rou que, referente à primeira
dose, foram aplicadas
1.977.860 doses das vacinas
contra a Covid-19 em todo o
Estado. Em relação à segunda
dose, foram vacinadas
685.753 pessoas. Esses dados
são preliminares e coletados
no site Localiza SUS do Mi-

nistério da Saúde.
há 655.050 casos de doen-

ça pelo coronavírus 2019 (Co-
vid-19) no território goiano.
Destes, há o registro de
624.429 pessoas recuperadas
e 18.470 óbitos confirmados.
No Estado, há  487.029 casos
suspeitos em investigação. Já
foram descartados 285.659
casos. Além disso, são 18.470
óbitos confirmados de Co-
vid-19 em Goiás até o mo-
mento, o que significa uma
taxa de letalidade de 2,82%.
há 349 óbitos suspeitos que
estão em investigação. (Es-
pecial para O Hoje)

O atendimento
para todos os gru-
pos será exclusiva-
mente por agen-
damento por meio
do aplicativo Pre-
feitura 24 horas

Gestantes sem comorbidades já podem se vacinar contra a Covid-19, na Área 1 da PUC

Vacinação em gestantes sem
comorbidades retorna hoje

Abrigos de idosos entram em alerta
COVID-19

Abrigo em Anápolis

chegou a suspender

visitação após 27

moradores terem

Covid-19. Todos

foram imunizados

com as duas doses
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homens armados ma-
taram um policial e se-
questraram pelo menos 80
alunos e cinco professores
em uma escola do estado
nigeriano de Kebbi, infor-
maram a polícia, morado-
res e um professor.

É o terceiro sequestro
em massa em três meses
no noroeste da Nigéria, e
as autoridades culpam
bandidos armados que
buscam resgates.

Usman Aliyu, que le-
ciona na escola, disse que
os atiradores levaram
mais de 80 alunos, a maio-
ria meninas.

"Eles mataram um
[dos policiais], entraram
pelo portão e foram dire-
to às salas de aula", afir-
mou ele à Reuters.

O porta-voz da polícia
de Kebbi, Nafiu Abubakar,
disse que os bandidos ma-
taram um policial durante
uma troca de tiros e que
também balearam um alu-
no, que estava recebendo
tratamento médico.

A polícia ainda não ha-
via comunicado o número
de alunos desaparecidos
na noite de quinta-feira
(17), e um porta-voz do go-
vernador de Kebbi afir-
mou que a força está rea-
lizando uma contagem dos
desaparecidos.

O ataque ocorreu em
um colégio do governo fe-
deral da cidade remota de
Birnin Yauri. Segundo
Abubakar, forças de segu-
rança estão vasculhando
uma floresta próxima à
procura dos alunos e pro-
fessores raptados.

Atiku Aboki, um mora-
dor que foi à escola pouco
depois de os disparos ter-
minarem, informou que viu
uma cena de pânico e con-
fusão enquanto pessoas
procuravam os filhos.

Bandidos em busca de
resgate já sequestraram
mais de 800 alunos nige-
rianos em escolas desde de-
zembro. Alguns foram li-
bertados e outros conti-
nuam desaparecidos. (ABr)

Policial é morto e 80
alunos são sequestrados
em ataque na Nigéria

TERROR

O presidente dos Estados
Unidos (EUA), Joe Biden, e a
vice-presidente Kamala har-
ris fizeram um apelo nesta
sexta-feira (18) aos norte-ame-
ricanos para tomarem vacina
contra covid-19, visto que o
país provavelmente não cum-
prirá as metas de imunização
da Casa Branca no próximo
mês, em meio a preocupações
sobre uma nova variante do
coronavírus.

"Ajam agora, ajam agora",
disse Biden em declarações
na Casa Branca, recomendan-
do aos não vacinados a con-
versar com seus familiares e
amigos que tomaram a vacina
e com seus médicos.

Alarmante
Mortes e hospitalizações

estão caindo "drasticamente
em lugares onde as pessoas
estão sendo vacinadas", mas
não em outras áreas, afirmou
Biden. "Eles (índices) estão
realmente subindo em al-
guns lugares."

No ritmo atual, parece im-
provável que os Estados Uni-
dos atinjam a meta de Biden

de fazer com que 70% dos
adultos recebam pelo menos
uma dose da vacina contra
covid-19 até 4 de julho, feriado
do Dia da Independência.

Até sexta-feira, cerca de
65% das pessoas nos EUA
haviam tomado pelo menos
uma dose, e essa marca au-

mentou menos de um pon-
to percentual nas últimas
duas semanas.

Esse ritmo teria que mais
que dobrar nas próximas duas
semanas para os Estados Uni-
dos atingirem a meta.

A Casa Branca não fez co-
mentários imediatos sobre a

possibilidade de não atingir
a meta de 4 de julho. Atual-
mente, apenas 15 Estados e
Washington, D.C. alcançaram
esse nível.

Os dados do governo dos
Estados Unidos também mos-
tram uma divisão política, com
os Estados onde o ex-presi-

dente Donald trump venceu
ficando bem atrás nas taxas
de vacinação do que daqueles
onde Biden venceu.

Os Estados Unidos adminis-
traram 300 milhões de vacinas
contra covid-19 em 150 dias,
disse uma autoridade da Casa
Branca na sexta-feira. (ABr)

Objetivo é vacinar
70% dos adultos
com 1ª dose até 4
de julho

Biden faz apelo por vacinação;
EUA não devem cumprir meta

Joe Biden conclama os americanos não vacinados a conversar com seus familiares e amigos: “Ajam agora, ajam agora”

O primeiro-ministro espa-
nhol, Pedro Sánchez, anunciou
na sexta-feira (18) que as más-
caras vão deixar de ser obri-
gatórias fora de casa a partir
de sábado, 26 de junho.

"Este será o último fim de
semana com máscaras em es-
paços exteriores", disse o chefe
do governo da Espanha no iní-
cio do seu discurso, ao encerrar
reunião do Círculo de Econo-
mia, realizada em Barcelona.

Segundo Pedro Sánchez,
será realizado um Conselho
de Ministros extraordinário
para aprovar a medida na pró-
xima quinta-feira (24). (ABr)

Espanha retira obrigação
de máscaras nesta semana 

LIBERADA

Medida vai vigorar a partir de sábado (26)

É o terceiro sequestro em massa em três meses no país

Fora disso, pode ocorrer
improbidade administrativa
para mandatários públicos.
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Elysia Cardoso

O cantor Luan Santana, de
30 anos, liberou o single 'Mo-
rena' juntamente com um clipe
de superprodução iniciando
oficialmente a carreira inter-
nacional. Com o roteiro de um
curta-metragem, o videoclipe
do primeiro single de Luan
para a gravadora Sony Music,
traz o cantor no papel de um
detetive policial, que tem um
caso de amor com uma colega
de trabalho. Ela entra em cena
na pele da DJ e modelo inter-
nacional NatalíaBarulích, em
uma superprodução dirigida
por Bruno Ilogti. 

Em entrevista coletiva o
cantor deu mais detalhes sobre
o novo projeto e a nova fase
em sua carreira artística. A
canção traz a mistura de ritmos
que Luan já vinha trazendo
aos poucos, com a presença
do sertanejo e surgimento de
ritmos como pop, reggaeton e
até forró. Enquanto isso, o clipe
foge um pouco dos trabalhos
visuais anteriores do artista,
com estilo de filme de ação,
com perseguição e explosões.

Questionado sobre a pre-
paração para dar vida ao de-
tetive policial, Luan conta que
fez aulas de teatro, aulas so-
bre o manuseio das armas,
além de uma imersão no uni-
verso dos filmes de ação.
"tive preparo para fazer isso.
fiz aulas de teatro, o que nun-
ca tinha feito, até porque ti-
nha que saber como pegar
numa arma. E também assisti
filmes de ação, como 'Drive'
e 'Colateral', para ver a pos-
tura dos policiais, a cara que
deveria fazer", conta.

O resultado surpreendeu
o artista. "Eu queria um filme
de ação e esse choque de sen-
timentos dentro do persona-
gem. Acho que a gente con-
seguiu chegar em um resul-
tado legal", afirma. Luan tam-
bém pretende explorar ainda
mais o seu lado dramático

em produções futuras. "Eu
me vejo atuando e fazendo
filmes. Acho que é uma ex-
tensão da sua arte de um
jeito lindo", diz Luan.

Lançamento estratégico 
Para promover o lança-

mento, foi feita uma série de
ações nas redes sociais do
cantor com envolvimento dos

fãs. Uma delas foi um vídeo
com a atriz e influenciadora
GessicaKayane, conhecida
como GKay. Na filmagem com
tom humorístico, ela e Luan

Santana se beijam. "A ideia
foi envolver as pessoas para
desvendar as charadas sobre
o roubo do colar e descobrir
mais informações sobre a
música e o clipe. “A GKay é
muito parceira, ela topa tudo,
e ela foi o plot twist da histó-
ria. Coincidiu com ela ter pin-
tado o cabelo e se tornado
morena", relata Santana.

Carreira internacional 
‘Morena’ é o cartão-de-

visitas de Luan Santana para
o lançamento da carreira in-
ternacional desse astro que
soma oito álbuns lançados
em apenas 13 anos de car-
reira, entre gravações em es-
túdio e shows ao vivo, sendo
o cantor mais tocado nas pla-
taformas digitais nas duas
últimas décadas, com mais
de 1,4 milhão de execuções.  

Apesar de se lançar in-
ternacionalmente com uma
música em português, Luan
afirma que tem estudado ou-
tros idiomas e deve liberar
uma canção em espanhol em
breve, apesar "se garantir
mais em inglês". "Espanhol
é mais próximo da gente",
justifica a escolha.

O artista revelou que em
breve surgiram os featscom
artistas estrangeiros. "Essa é
uma estratégia belíssima.
você não tem raízes naquele
lugar, então tem que trocar
experiências. Um feat não é
só um feat, é uma troca", afir-
ma ele sem revelar quem se-
ria essa parceria.

traçando um paralelo
com o início da carreira,
Luan diz que agora deve li-
dar melhor ao entrar no mer-
cado internacional. "hoje eu
sei que tenho talento, não
desafino, estou preparado.
Por isso, acho que hoje vou
saber lidar melhor que antes.
Acho, pelo menos. Porque
são desafios muito além do
que eu já vivi". (Especial
para O Hoje)

Em entrevista coletiva Luan Santana conta
detalhes sobre a superprodução ‘Morena’,
cartão-de-visitas para a carreira internacional

Luan Santana juntamente com a DJ e modelo Natalía Barulích, em superprodução de 'Morena'
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Malhação - sonhos 
Pedro fica arrasado com o

flagrante do beijo de seu pai
em Roberta. Lobão manda
Cobra derrubar Duca durante
a luta no exame. Pedro não
consegue tocar, e Nando o
repreende. Marcelo descobre
que Pedro o viu com Roberta.
Cobra e Duca conquistam o
grau máximo. Karina chega
ao casamento e vê Vicki in-
vestindo em Pedro. Cobra ga-
nha um beijo de Jade. Edgard
repreende Jade por deixar de
cuidar de Lucrécia.

Gênesis
Omar se emociona com a

notícia dada pelo rei. Abraão
se irrita e enfrenta Efrom. Leo-
ra e Omar se entendem com
o rei. Fariuza discute com Be-
tuel. 15 anos depois, Abraão
reúne os filhos. Ele dá as últi-
mas orientações aos seus fa-
miliares. Isaque se surpreende
ao encontrar Ismael. Uriala
dá à luz. Quetura dá uma no-
tícia triste sobre Abraão. Um
ano depois, Rebeca está grá-
vida. Ela se emociona ao ouvir
a voz de Deus.

a Vida da Gente 
Rodrigo e Nanda vão ao

colégio de Francisco para dar
a notícia sobre a morte de
Lui. A assistente de Manuela
avisa que deixará o trabalho
para se casar. Rodrigo pensa
em chamar a melhor amiga
de Júlia para dormir com ela
na casa de Ana. Laura fica en-
cantada com a ONG e Lúcio
se anima. Cris reclama dos
lugares que  ngela indicou
para Jonas. Júlia tenta conter
a empolgação ao ver o quarto
que Ana montou para ela.

Coração indomável 
Miguel pergunta a Lúcia o

que queria o detetive. José An-
tonio diz a Maricruz que Sole-
dade não morreu no incêndio,
mas está desaparecida. Lúcia
diz a Miguel que o investigador
procurava por Maricruz Men-
donça e que também pergun-
tou por Ramiro. Maricruz diz
a José Antonio que odeia Otá-
vio por que lhe fez muito mal.
Suarez não encontra provas
contra Maricruz e a coloca em
liberdade. Suarez entrega a
ela as cinzas do avô.

império
Cristina e Xana elogiam o

trabalho de Tuane. Jairo guar-
da as bolsas que roubou em
seu armário. Cora tenta con-
vencer Cristina a ir ao casa-
mento de Maria Clara. Maria
Marta recebe uma mensa-
gem de Maurílio. Téo reclama
por não ter recebido um con-
vite para o casamento de Ma-
ria Clara e Enrico. Orville e
Jonas armam o esquema
para a farsa no leilão. Maria
Marta combina de se encon-
trar com Maurílio.

RESUMO
t

DE NOVELAS

Inspirado pela capital paulista, o cantor
e compositor Zek lança ‘Sempre Te Quis’

Lanna Oliveira

Com influências gringas,
o cantor e compositor de
26 anos Zek, lançou esta se-
mana o single ‘Sempre te
Quis’. Disponível em todas
as plataformas digitais, a
música traz uma mistura
de R&B contemporâneo e
neo soul, tanto na melodia
quanto nos vocais podero-
sos de Zek, que já foi inclu-
sive comparado ao artista
estadunidense Maxwell. O
cantor tem trabalhado bem
e conquistou o posto de uma
das maiores apostas do pop
nacional já com seu primei-
ro lançamento, em 2020.

Composta por Antonio
Eudi, Zek, Arthur favero e
Gabi Mesquita, a música
‘Sempre te Quis’ tem como
inspiração a cidade de São
Paulo e Zek conta mais so-
bre isso. “Para escrever esta
música, quis lembrar que
em meio a prédios, trânsito,
concreto e ganância, existe
sim amor em SP”, conta
Zek.  “E também me inspirei
na magia da noite, da mú-
sica, a sintonia, o frio na
barriga do inesperado, do
encontro... É um resgate da
poesia noturna que habita
em cada um de nós, mas
de uma forma viva, desco-
lada e sensual”.

Zek diz que existe uma
grande expectativa quanto
a receptividade do público
com essa música: “É, com
certeza, a minha música
favorita até agora e depois
do sucesso de 'Mete o Lou-
co', fica difícil não esperar
uma resposta além. É uma
música que diz muito de
mim mas também de mui-
tas pessoas que eu tenho
certeza que vão se identi-
ficar com a letra”. O single
ao qual o cantor se refere,
foi o primeiro dele. Lan-
çado em 2020, a faixa tri-
lhou um caminho de su-
cesso pelas rádios brasi-
leiras, além de estar entre
as 10 músicas mais tocadas
na Rádio Disney.

Além disso, a faixa ga-
nhou dois remixes oficiais

após o seu lançamento,
bem como uma versão ao
vivo gravada no Estúdio
Midas, em São Paulo. ‘Mete
o Louco’ já ultrapassou a
marca de 231 mil plays ape-
nas no Spotify e o clipe já
foi assistido mais de 333
mil vezes no Youtube. Com
forte influência de artistas
como Justin timberlake,
Usher, Justin Bieber, Ma-
luma e Michael Jackson, o
clipe do single evidencia a
preferência de Zek pelo
pop performático, caracte-
rístico desses artistas.

Para os próximos me-
ses, o cantor já tem outros
singles sendo preparados:
“temos um material muito
sólido e forte que vem por
aí. São músicas que se-
guem o mesmo conceito
de 'Mete o Louco' e 'você
na Minha' (segundo single
do cantor lançado pela
Alma Music em fevereiro
deste ano) mas cada uma
traz um elemento e in-
fluência diferente. Estou
muito empolgado com os
meus próximos lançamen-
tos!", finaliza. Inspirado
por elementos do pop na-
cional e internacional, o
artista apresenta sonori-
dade minimalista, timbre
aveludado e técnica vocal. 

O início
O cantor descobriu que

conseguia cantar logo jo-
vem, durante seus encon-
tros em família. “A gente
se reunia e acabávamos
cantando juntos. Um dia
eu resolvi cantar, sem pre-
tensão, e acabou saindo afi-
nado. Eu percebi um talen-
to, mas acabei não seguin-
do em frente”, conta Zek.
Neste primeiro momento,
seu tio era o único que real-
mente o incentivava a se-
guir um caminho musical,
então ele continuou can-
tando, mas apenas para
sua família. Aos 17 anos,
com a mudança de voz, ele
decidiu levar a sério e foi
para as aulas de canto.
(Lanna Oliveira é estagiá-
ria do jornal O Hoje)

Zek mistura em suas canções o R&B, neo soul e o pop

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

NOTA AO LEITOR
t

George Orwell foi escritor, jornalista, ensaísta político e desde a infância sonhava ser escritor 

LIVRARIA
t

Para comemorar os 108
anos do jornalista, escritor e
ensaísta político Eric Arthur
Blair, mais conhecido pelo
pseudônimo George Orwell,
a Editora Edipro relembra os
maiores clássicos do autor,
publicados em versões mo-
dernas pelo Selo via Leitura.
As obras ‘A revolução dos bi-
chos’ e ‘1984’, possuem tra-
dução direta dos originais as-
sinadas por Alexandre Bar-
bosa de Souza, ex-editor da
Biblioteca Azul, Cosac Naify
e Editora 34.

‘A revolução dos bichos’,
escrita em 1945, é uma fá-
bula moderna que satiriza
o totalitarismo, a hipocrisia
da tirania e a busca pelo po-
der, no qual alguns oprimi-
dos se tornam opressores.
Eleito pela revista time
como um dos cem melhores
livros já publicados em lín-
gua inglesa, este livro é um
alerta contra os perigos da
corrupção humana até mes-
mo nos mais bem-intencio-
nados projetos políticos.

Já ‘1984’, um dos mais im-
portantes romances de ficção
científica do século XX, pu-
blicada em 1949, pouco antes
da morte do autor, é consi-
derado um drama distópico
que cristalizou a mítica do
Grande Irmão (câmeras do
governo que controlam toda
população). Essa sátira polí-
tica ambientada em uma dis-
topia futurista, também en-
trou na lista dos cem melho-
res romances de língua in-
glesa da revista time. Mesmo
na atualidade, 1984 ainda
traz uma valiosa reflexão so-
bre os malefícios do totalita-
rismo em qualquer época.

“Como você poderá ter um
slogan como “liberdade é es-
cravidão” quando o conceito

de liberdade tiver sido aboli-
do? todo o clima do pensa-
mento será diferente. Na ver-
dade, não haverá mais pen-
samento; nem necessidade
de pensar. Ortodoxia significa
não pensar; não haver ne-
cessidade de pensar. Ortodo-
xia é inconsciência”. (P. 53,
Livro 1984)

A edição de ‘A revolução
dos bichos’ inclui os prefácios
‘A liberdade de imprensa’,
cujo manuscrito de George
Orwell foi descoberto em
1972, e o famoso ‘Prefácio à
edição ucraniana’, de 1947.
O livro 1984 inclui o apêndice
‘Os princípios da novilíngua’,
também escrito pelo autor.
Ainda, ambos os livros relan-
çados pela Editora Edipro
contam com brindes especiais
em todos os exemplares: dois
postais e dois marcadores
personalizados. As artes dos
brindes e das capas são de
Carlo Giovani, ilustrador por-
to alegrense que atualmente
vive em Portugal, trabalhan-
do em projetos na Europa e
nas Américas.

O autor
George Orwell (1903-1950)

foi escritor, jornalista e en-
saísta político. Nascido na
Índia, ainda sob o domínio
britânico, cresceu na Ingla-
terra, no interior de Oxfords-
hire. Já na infância, compu-
nha poemas e sonhava em
tornar-se um escritor famoso.
Depois de concluir seus es-
tudos, alistou-se na Polícia
Imperial Britânica. Serviu na
Birmânia de 1922 a 1927,
quando retornou à Inglater-
ra. Nessa época, decidiu pedir
demissão da polícia e dar
início à sua carreira de es-
critor. Entre 1928 e 1929, mo-
rou em Paris, período em
que escreveu contos e ro-
mances que ninguém queria
publicar. Ele os destruiu to-
dos na mesma época. Somen-
te a partir de 1934 passou a
viver com a renda propor-
cionada por seus escritos. fi-
liado ao Partido Operário de
Unificação Marxista, lutou
na Guerra Civil Espanhola
em 1939. Na ocasião, um fe-
rimento a bala danificou suas
cordas vocais, prejudicando
de modo permanente a sua
voz. Morreu em Londres, em
1950, de tuberculose, aos 46
anos de idade.

Relembrar os clássicos
Textos integrais traduzidos por Alexandre Barbosa de Souza, ‘A
revolução dos bichos’ e ‘1984’, do selo Via Leitura, contam com
prefácios adicionais feitos pelo famoso autor George Orwell

Há sim amor
em São Paulo
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O painel ‘... A Lágrima é
verdadeira’, uma obra do ar-
tista visual e professor de Ar-
tes visuais da Escola do fu-
turo de Goiás em Artes Basi-
leu frança, Mucio Nunes, é
inaugurado nesta segunda-
feira (21), às 11h30, na Se-
cretaria de Estado de Educa-
ção (Seduc Goiás). O projeto
é uma contrapartida da Lei
de Incentivo à Cultura, Aldir
Blanc, da Secretaria de Estado
de Cultura (Secult Goiás).

O painel traz uma arte
feita em graffiti. Segundo o
professor, a ideia ocorreu
no início da pandemia. “Sur-
giu a vontade de expressar
uma homenagem e minha
solidariedade aos profissio-
nais da Saúde. Então, quando
tomei conhecimento do edi-
tal, já criei a arte, que parecia
estar ali pronta, na cabeça,
apenas esperando uma opor-
tunidade de realização”, afir-
ma Mucio Nunes.

A imagem representa di-
versos aspectos importantes
vivenciados durante a pan-
demia, trazendo signos e sim-
bologias, como dor, escuridão,
exaustão, saudade, descon-
solo e impotência. Por outro
lado, revela força, solidarie-

dade, humanidade, luz e es-
perança. “há uma reticência
antes da frase ‘... A Lágrima
é verdadeira!’, deixando uma
subjetividade acerca do ne-
gacionismo, que tem sido pior
que o vírus, ao meu ver. En-
tão, seria uma ideia que diz
‘em um mar de negação, a
lágrima é verdadeira!’. A se-
gunda parte da frase, e a prin-
cipal, tomei ‘emprestado’ da
música ‘Perfeição’, do grupo
Legião Urbana. E o restante
são leituras e interpretações
do trágico momento”, comen-
ta o artista visual, que traba-
lha com arte há 30 anos.   

A escolha do local para a
realização do painel se deu

por meio da indicação da
professora e artista plástica,
fernanda Porto. Entretanto,
após o resultado positivo
quanto aos trâmites buro-
cráticos, veio a preocupação
com o fato de não haver, na
Seduc, um muro alto na parte
externa. Em meio a essa pro-
blemática, foi realizada reu-
nião entre a equipe respon-
sável pelo projeto, a Gerente
de Arte e Educação, Luz Ma-
rina, e a Secretária da Edu-
cação, fátima Gavioli, que
se comprometeu a encontrar
o local ideal para a arte. “Nes-
se momento fiquei deslum-
brado com tamanha recep-
tividade e carinho de todos

com meu projeto. Até que o
engenheiro Gustavo veiga
Jardim sugeriu construir um
painel e a Secretária pron-
tamente determinou os pra-
zos para a construção. Saí
de lá muito feliz e entusias-
mado para executar minha
Arte”, pontua Mucio Nunes.

O artista ressalta a im-
portância da qualidade do
trabalho de todos os envol-
vidos, desde a produção até
a execução do projeto. “Meu
trabalho fica todo voltado
para desenvolver a arte e o
conceito, enquanto minha
produtora, Adriane Carva-
lho, desenvolve toda a parte
burocrática e o projeto sem-
pre com muita dedicação e
profissionalismo, deixando-
me tranquilo no processo
de criação. Bons trabalhos
geralmente não têm sucesso
se não tiver um bom proje-
to”, avalia.

Serviço
Inauguração do painel ‘... A
Lágrima é Verdadeira’
Quando: Segunda-feira (21)
Horário: 11h30
Onde: Av. Quinta Avenida, Nº
212, Setor Leste Vila Nova –
Goiânia

Artista visual e professor do
Basileu França inaugura painel

Cultura nacional
O convidado do ‘Sem

Censura’ desta segunda-fei-
ra (21) é o Secretário Espe-
cial da Cultura Mário Frias.
Apresentado por Marina
Machado, o programa é
transmitido ao vivo, às
21h30, dos estúdios da TV
Brasil, em Brasília. O ator,
apresentador, empresário,
empreendedor e gestor
conversa com a jornalista
e debatedores sobre os de-
safios da pasta após forte
impacto da pandemia de
Covid-19 no setor artístico
e cultural e histórias da sua
carreira. Ítalo Lorenzon (Ter-
ça Livre) e Camila Abdo (Di-
reto aos Fatos) contribuem
como debatedores convida-
dos desta edição. A conver-
sa traz ainda perguntas do
público de diferentes re-
giões do Brasil. Quando: Se-
gunda-feira (21). Onde: TV
Brasil. Horário: 21h30.

imitação no humor
Marcelo Adnet é o convi-

dado do ‘Papo de Segunda’,
que vai ao nesta segunda-

feira (21), às 22h30, no GNT.
Conhecido por suas imita-
ções de políticos, artistas e
outras figuras públicas, ele
conversa ao vivo no progra-
ma com Fábio Porchat, Chico
Bosco, João Vicente de Castro
e Emicida sobre o poder e a
função da caricatura. Juntos,
eles refletem sobre a pre-
sença de estereótipos na re-
produção de traços das pes-
soas e o quanto a imitação
pode trazer ainda uma crítica
sociopolítica e um alívio cô-
mico em tempos difíceis.
Quando: Segunda-feira (21).
Onde: GNT. Horário: 22h30.

síndrome de Rokitanksy 
Suzana Pires recebe Clau-

dia Melotti, uma das funda-
doras do Instituto Roki, para
live no Instagram do Instituto
Dona de Si, nesta segunda-
feira (21), às 19h. A conversa
apresentada pela atriz tem
como objetivo abordar a his-
tória e atividades desenvol-
vidas pela organização, além
de esclarecer as principais
dúvidas sobre o diagnóstico
e tratamento para a Síndro-
me de Rokitanksy, que aco-
mete uma em cada cinco mil
mulheres no mundo. Funda-
do em 2017, o Instituto Dona

de Si é uma iniciativa de ca-
pacitação profissional para
a liderança de mulheres em-
preendedoras de diversas
formações e níveis sociais.
Quando: Segunda-feira (21).
Onde: @institutodonadesi.
Horário: 19h.

Lazer em são Paulo
Diretamente da terra da

garoa, Didi Wagner estreia
a nova temporada de ‘Lugar
Incomum’ nesta segunda-
feira (21), às 18h no Multis-
how. Ao longo de oito epi-
sódios, a atração conta com
um time de convidados iné-
ditos como Gloria Groove,
Tiago Abravanel, Nyvi Estep-
han, Vitão e Thelminha Assis,
na missão de desbravar, ao
lado da apresentadora, op-
ções de lazer para diversos
perfis e gostos, e tudo que
a capital paulistana tem de
melhor. As gravações segui-
ram todos protocolos de se-
gurança dos órgãos de saú-
de para preservar a equipe
envolvida e conter o avanço
da Covid-19 no país. Quan-
do: Segunda-feira (21). Onde:
Multishow. Horário: 18h.

Didi Wagner estreia a nova temporada de ‘Lugar Incomum’ hoje

Painel traz uma arte em graffiti feito pelo artista Mucio Nunes

AGENDA
t

CULTURAL HORÓSCOPO
t

noivos, simony e Felipe
Rodriguez antecipam co-
memoração de um ano da
relação

Simony e Felipe Rodriguez
jantaram no Terrazza Restau-
rant Lounge para anteciparem
os festejos de um ano de na-
moro. A comemoração ocor-
reu na noite deste sábado
(19) e a cantora de 44 anos
compartilhou o momento em
sua rede social, se declarando
para o cantor sertanejo, 14
anos mais jovem. "Quarta (23)
completaremos um ano de
namoro, oito meses de noi-
vado e quatro meses moran-
do juntos. Não pulamos eta-
pas. Apenas decidimos ser fe-
lizes", escreveu a mãe de qua-
tro filhos, Ryan, Aysha, Pyetra
e Anthony. (Guilherme Gui-
dorizzi, Purepeople

Tiago Leifert comenta saída
de Fausto silva da TV Globo:
'Meu amigo e incentivador'

Tiago Leifert se manifestou

pela primeira vez após o anún-
cio da antecipação da saída
de Fausto Silva da TV Globo.
Neste sábado (19), ele confir-
mou que vai comandar o 'Su-
per Dança dos Famosos',
nome dado pela emissora ao

'Domingão'. "Oi, pessoal! Nes-
sa última semana, a TV Globo
decidiu mudar a programação
de domingo. Com a saída do
nosso querido Faustão, meu
amigo e incentivador, recebi
a honrosa missão de apre-

sentar a Super Dança dos Fa-
mosos pra vocês, enquanto
Luciano Huck se prepara para
assumir o horário", escreveu
ele na legenda. (Laís Fernan-
des, Purepeople)

samantha schmütz reve-
la conversa com Juliana
Paes e arrependimento
em polêmica com Debo-
rah secco

Em entrevista ao jornal O
Globo, a humorista afirmou
que conversou com Juliana e
explicou que não acredita que
o post tenha sido para ela. “Ao
me deparar com algumas re-
portagens afirmando que a
mensagem da Juliana Paes se-
ria para mim, duvidei. Não
acredito que seja, porque nun-
ca a chamei de covarde, nem
de desonesta nem de crimi-
nosa. Sempre falei que deso-
nesta, covarde e criminosa é a
política pública do Brasil de
combate à Covid-19”, disse a
atriz.(Juliana Picanço, Ofuxico)

CELEBRIDADES

Gilberto Nogueira fi-
nalmente conseguiu tirar
um tempo para descansar
e mostrou que está cur-
tindo uns dias de férias.
Em fernando de Noronha,
o ex-brother compartilhou
um pouquinho do seu mo-
mento de descanso e ar-
rancou elogios dos segui-
dores ao esbanjar estilo.
No Instagram, ele apare-
ceu de shorts, sem camisa
e de óculos escuros, apro-
veitando as altas tempe-

raturas no Nordeste. “A
vida é boa! Descansando
por aqui e vocês? O que
estão fazendo nesse do-
mingo?”, disse ele. (Juliana
Picanço, Ofuxico)

Gil do Vigor curte férias 
em Noronha: ‘Vida boa’

ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

As relações dos arianos estão
em foco: transformações das re-
lações a partir da entrega e da
verdade para promover uma co-
nexão com seus pares. Hoje é
um bom dia para dizer aquilo
que te incomoda, por exemplo.
A relação com os filhos também
estarão em alta.

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

Um dia para informar às pes-
soas a respeito dos seus sonhos,
o dia se torna um importante
marco para que você e o seu
par alinhem planos. As relações
precisam estar alinhadas com
seus sonhos, portanto cortar re-
lações com pessoas que não fa-
zem parte do seu projeto de vida.

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

Bom dia para colocar toda
a sua sensibilidade e a sua cria-
tividade a serviço do seu tra-
balho, com o objetivo de me-
lhorar a sua carreira. Isso com
certeza vai te render boas par-
cerias ou reconhecimento e,
dessa forma, potencializará
bons retornos financeiros. 

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

O Sol entra em Câncer. Isso,
por si só, já é motivo de reener-
gização. Então os cancerianos,
como um todo, sentem-se mais
revigorados a partir da entrada
do Sol em Câncer. A conexão da
Lua com Vênus e Netuno traz
para os cancerianos não só cria-
tividade, mas profundidade.

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

Dia em que a família ganha
destaque. Existe uma energia
de reencontro e de conexão pro-
funda com as pessoas do seu
círculo. Este dia também favorece
mudanças positivas e renovação
de energias inclusive pode ser
uma pessoa que melhora ou a
situação financeira.

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

Dia em que a razão vai falar
mais alto, porém você, mesmo
assim, consegue se harmonizar
com as ideias das pessoas sem
grandes conflitos. O dia também
favorece as trocas. O trabalho em
equipe também está ativado. Bom
dia para pesquisas e leituras.

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

Dia de atenção com as finan-
ças: cuidado em relação a onde
você investe o seu dinheiro, li-
briano. Cautela com falsas pro-
messas. é importante se manter
organizado para não esquecer
nenhum compromisso impor-
tante neste dia, que favorece as
relações de trabalho.

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

Este dia te desafia a não se
deixar levar por excessos. O po-
sitivo deste dia é que sua vontade
de ajudar é grande e o altruísmo
fala mais alto, portanto seu dia
está farto e cheio de trocas po-
sitivas, conexão e generosidade.
Este dia também te ajuda a co-
locar o foco em situações.

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

Este dia pode trazer uma le-
veza, mas ao mesmo tempo uma
energia de mistério, portanto
você consegue perceber situa-
ções escondidas, ou seja, men-
tiras e pessoas falsas. Provavel-
mente terá que se decidir a res-
peito das coisas que observar.
O dia pede observação.

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

Este dia favorece o planeja-
mento a dois, portanto você e o
seu par podem estar planejando
casamento, viagem, compras,
entre outros. é um momento
muito importante para a sua re-
lação amorosa. O dia também
favorece o bom entendimento
com o trabalho.

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

Momento de prosperidade:
existem muitas possibilidades
de ganhos, mas também de gas-
tos. O dia pode trazer novas
oportunidades de trabalho, prin-
cipalmente se você está procu-
rando. Seja como for, boas par-
cerias de trabalho surgem, tra-
zendo satisfação e bem-estar.

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

Cuidado com a autoilusão,
com aquela vontade de querer
que as pessoas sejam como você
gostaria que elas fossem, ou
seja, de projetar ou fantasiar a
respeito da sua verdade sobre
cada um. Hoje o dia favorece a
visão profunda e a observação
sobre quem é quem. 
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Lanna Oliveira

O brasileiro adora o ser-
tanejo e faz dos cantores do
gênero, verdadeiros ídolos. A
música arrasta multidões,
mas pouco deles sabem a ori-
gem e quem foram aqueles
que deram início ao movi-
mento. O sertanejo teve um
começo humilde por meio
dos caipiras que cantavam
suas experiências, e as irmãs
Galvão fazem parte dessa his-
tória. Anunciado o fim da du-
pla, os fãs sentiram-se nos-
tálgicos e pesarosos. As can-
toras construíram uma car-
reira com mais de 70 anos e
deixam um legado para quem
chega agora no mercado.

Em cena desde 1947, a du-
pla sertaneja As Galvão chega
ao fim em 2021, após 74 anos
de atividade ininterrupta e pio-
neirismo no universo da mú-
sica caipira. A dissolução da
dupla paulista foi anunciada
por Mary Galvão em entrevista
a André Piunti, publicada no
Youtube neste sábado, 19 de
junho, no canal deste jornalista
especializado em música ser-
taneja. O motivo do término é
o avanço da doença de Alz-
heimer que obrigou Marilene
a se retirar de cena pela perda
total da memória.

"Amo muito a minha irmã,
muito, muito. vou sempre vi-
sitá-la. Um amor muito grande,
por tudo o que nós passamos
juntas, sempre uma dando
apoio para a outra. Esse amor
não vai acabar, não. Infeliz-
mente não lembra mais as le-
tras, não lembra mais nada. É

muito triste", afirmou em en-
trevista ao youtuber André
Piunti. "Não tem como. É um
lado muito triste, a pessoa que
está doente não sabe nada. E
a gente é que fica aguentando
as coisas, que sofre pela pessoa.
Mas é o primeiro programa
em que estou dizendo que aca-
bou", complementa.

Apesar do fim de forma
triste, as cantoras só têm mo-
tivos para comemorar na car-
reira. Demarcando e amplian-
do território desbravado pelas
Irmãs Castro, dupla que as an-
tecedeu, as Irmãs Galvão mar-
caram época por terem sido
duas das primeiras mulheres
a entrar com sucesso em uni-
verso sertanejo então domi-
nado por elenco masculino.
Além de cantar, Mary Galvão
tocava sanfona na dupla. Já
Marilene Galvão tocava viola
enquanto unia a voz com a da
irmã para propagar músicas

como ‘Beijinho doce’ (Nhô Pai,
1945), clássico sertanejo.

Parte da história 
do Brasil

A dupla As Galvão, com sua
história de 74 anos de carreira,
são as artistas que mais tempo
ficaram em atividade. A histó-
ria das cantoras é a história
do sertanejo e se confunde en-
tão com a do Brasil, que so-
brevive por meio de sua cul-
tura. Elas ingressaram no mun-
do da música muito cedo, com
sete e cinco anos, respectiva-
mente, Mary e Marilene cer-
tamente nem sonhavam em
pavimentar trajetória tão lon-
geva na música sertaneja. tudo
começou na Rádio Club Mar-
coni de Paraguaçu Paulista
(SP), em 1947.

De rádio em rádio pelo in-
terior paulista, as irmãs aca-
baram contratadas pela RCA
victor, gravadora na qual de-

butaram em 1955, ano em que
As Galvão registraram, em dis-
co de 78 rotações por minuto,
as músicas ‘Carinha de anjo’
(Paschoal Yanuzzi e fábio
Mirhib) e ‘Rincão Guarani’
(Maurício Cardozo Ocampo,
Diogo Mulero Palmeira e Cen-
torion). Começou, naquele
ano, bem-sucedida trajetória
fonográfica pavimentada pe-
las gravações de toadas, mo-
das de viola e rasqueados,
gêneros musicais recorrentes
no universo sertanejo. 

A partir dos anos 1990, a
discografia foi ficando cada
vez mais espaçada na medida
em que a dupla passava a ser
cada vez mais reconhecida
pelo fato de, no rastro das Ir-
mãs Castro, Mary e Marilene
terem imprimido assinatura
vocal feminina na música ser-
taneja quando que somente
os homens cantavam modas
caipiras. Essa trajetória pio-

neira foi celebrada em 2017,
ano em que elas festejaram
sete décadas de carreira, com
a edição do DvD’Soberanas –
70 anos’ ao vivo e com o docu-
mentário ‘Eu e minha irmã –
A trajetória das Irmãs Galvão’.

O sertanejo como vemos
hoje, com tantas mulheres
sendo protagonistas de suas
próprias carreiras, deve mui-
to a história construída pelas
Irmãs Galvão. Apesar do fim
da dupla, suas músicas ainda
se fazem presente para aque-
les que gostam de boa músi-
ca. Saber que a história da
música popular brasileira é
feita por mulheres fortes re-
nova a esperança de um
mundo mais igualitário e jus-
to. Elas finalizam sua história
na música, mas a represen-
tatividade continua. As novas
cantoras continuam o legado.
(Lanna Oliveira é estagiária
do jornal O Hoje)

esTReias

Em um Bairro de Nova York
(In The Heights, 2021, EUA).
Duração: 2h23min. Direção:
Jon M. Chu. Elenco: Anthony
Ramos, Leslie Grace, Corey
Hawkins. Gênero: Romance,
drama, musical. Em um Bairro
de Nova York é a adaptação
da peça homônima. O longa
acompanha alguns dias de
uma comunidade latina na pe-
riferia de Nova York. A partir
do protagonista Usnavi (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). Duração:
1h28min. Direção: Ennio Tor-
resan Jr. Elenco: Isabela Mer-
ced, Julianne Moore, Jake Gyl-
lenhaal. Gênero: Animação,
aventura, família. Em Spirit -
O Indomável, acompanhamos
a vida da pequena Lucky Pres-
cott. Quando ela se muda para
uma pequena cidade frontei-
riça, junto com o seu pai, Lucky
acaba fazendo amizade com
um cavalo selvagem chamado
Spirit. Com o objetivo de levá-
lo até a sua família, ela em-
barca em altas aventuras. Ci-
neflix Aparecida: 14h30, 16h30.

Espiral – O Legado de Jogos
Mortais (Spiral: From The
Book Of Saw, 2021, EUA). Du-

ração: 1h33min. Direção: Dar-
ren Lynn Bousman. Elenco:
Chris Rock, Max Minghella,
Marisol Nichols. Gênero: Ter-
ror, suspense. Em Espiral – O
Legado de Jogos Mortais, o
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 investi-
gações, Zeke acaba se envol-
vendo no mórbido jogo do as-
sassino. Cineflix Aparecida:
15h15, 17h15, 19h15, 21h15.

Invocação do Mal 3: A Ordem
do Demônio (The Conjuring:
The Devil Made Me Do It, 2021,
EUA). Duração: 1h52min. Dire-
ção: Michael Chaves. Elenco:
Patrick Wilson, Vera Farmiga,
Ruairi O'Connor. Gênero: Ter-
ror. Invocação do Mal 3: A Or-
dem do Demônio revela uma
história assustadora de terror,
assassinato e um desconhecido
mal que chocou até os expe-

rientes investigadores de ati-
vidades paranormais Ed (Pa-
trick Wilson) e Lorraine Warren
(Vera Farmiga). Um dos casos
mais sensacionais de seus ar-
quivos, começa com uma luta
pela alma de um garoto, depois
os leva para além de tudo o
que já haviam visto antes, para
marcar a primeira vez na his-
tória dos Estados Unidos que
um suspeito de assassinato
alega ter tido uma possessão
demoníaca como defesa. Ci-
neflix Aparecida: 14h30, 16h55,
19h, 19h20, 21h30, 21h50.

Godzilla vs Kong (God Vs King,
2021, EUA). Duração: 1h54min.
Direção: Adam Wingard.  Elen-
co: Kyle Chandler, Millie Bobby
Brown, Alexander Skarsgård.

Gênero: Ação, aventura, ficção
científica. No primeiro crossover
do MonstroVerso, Kong e seus
protetores embarcam em uma
jornada perigosa para encon-
trar seu verdadeiro lar. Entre-
tanto, tudo sai do controle
quando um Godzilla enfurecido,
começa a deixar um rastro de
destruição pelo planeta. Esse
combate épico entre os dois
titãs, instigado por forças ocul-
tas, é apenas o começo do mis-
tério que jaz no núcleo da Terra.
Será que o mundo sobreviverá
ao duelo de monstros? Cineflix
Aparecida: 14h10, 16h35.

Cruella (Cruella, 2021, EUA).
Duração: 2h14min. Direção:
Craig Gillespie. Elenco: Emma
Stone, Mark Strong, Emma
Thompson. Gênero:  Comédia,
drama, família. Ambientado na
Londres dos anos 70 em meio
à revolução do punk rock, o
filme da Disney mostra a his-
tória de uma jovem vigarista
chamada Estella (Emma Stone).
Inteligente, criativa e determi-
nada a fazer um nome para si
através de seus designs, ela
acaba chamando a atenção da
Baronesa Von Hellman (Emma
Thompson), uma lenda fashion
que é devastadoramente chi-
que e assustadora. Entretanto,
o relacionamento delas desen-
cadeia um curso de eventos e
revelações que farão com que
Estella abrace seu lado rebelde
e se torne a Cruella, uma pes-
soa má, elegante e voltada
para a vingança. Cineflix Apa-
recida: 15h, 17h45, 20h30.

Por motivos de
saúde, as Irmãs
Galvão anunciam
o fim da dupla,
deixando os fãs
nostálgicos e pe-
sarosos

A dupla As Galvão encerra sua carreira deixando um legado para as novas gerações da música sertaneja

tCINEMA

A história do sertanejo

'Espiral - O
Legado de
Jogos Mortais'
é o novo filme
da franquia,
estrelado por
Chris Rock



A produção nacional de
aço bruto cresceu 20,3% no
acumulado de janeiro a maio,
em comparação ao mesmo
período do ano passado, to-
talizando 14,9 milhões de to-
neladas, a maior produção
da série histórica. A produção
de laminados nos cinco pri-
meiros meses do ano cresceu
29,7%, em relação ao resul-
tado registrado em igual pe-
ríodo de 2020, com 11,1 mi-
lhões de toneladas. A produ-
ção de semiacabados para
vendas somou 3,3 milhões de
toneladas de janeiro a maio,
um acréscimo de 0,5% na
mesma base de comparação.
As informações foram divul-
gadas hoje (17) pelo Instituto
Aço Brasil (IABr).

De janeiro a maio, as ven-
das internas foram de 10 mi-
lhões de toneladas, o que re-
presenta uma alta de 46,4%
quando comparada com o apu-
rado em igual período do ano
anterior, disse o presidente
executivo da entidade, Marco
Polo de Mello Lopes. Já o con-
sumo aparente de produtos si-
derúrgicos no país foi de 11,5
milhões de toneladas no acu-
mulado até maio, com expan-
são de 50,7% frente ao mesmo
período de 2020.

As importações alcançaram
2 milhões toneladas até maio,
aumento de 128,4% em rela-
ção ao mesmo período do ano

anterior. Em valor, as impor-
tações atingiram US$ 1,8 bi-
lhão, crescimento de 92,2%
no mesmo período de com-
paração. Já as exportações so-
maram 4,3 milhões de tone-
ladas e US$ 3 bilhões de fatu-
ramento nos cinco primeiros
meses do ano, representando
retração de 13,6% e aumento
de 20,5%, respectivamente, na
comparação com igual período
do ano passado.

Produção
Marco Polo informou que

em maio deste ano, a produção

brasileira de aço bruto alcan-
çou 3,1 milhões de toneladas,
um crescimento de 40,1% fren-
te ao apurado no mesmo mês
de 2020, constituindo a maior
produção mensal desde outu-
bro de 2018. Os resultados fo-
ram favoráveis também em re-
lação à produção de laminados
e de semiacabados para venda.
foram produzidas 2,4 milhões
de toneladas de laminados,
70,9% a mais do que em maio
de 2020; já a produção de se-
miacabados para vendas tota-
lizou 797 mil toneladas, au-
mento de 26,5% em relação ao

mesmo mês do ano passado
As vendas internas avan-

çaram em maio 73,9% frente
ao apurado no mesmo mês de
2020 e atingiram 2,1 milhões
de toneladas. O consumo apa-
rente de produtos siderúrgicos
foi de 2,5 milhões de toneladas,
83% superior ao apurado em
maio de 2020.

As exportações em maio
foram de 746 mil toneladas, o
equivalente a US$ 636 milhões.
Os números mostram queda
de 12,2% em quantidade e au-
mento de 50,8% em valor, na
comparação com o mesmo
mês de 2020. Nas importações
de maio, o IABr apurou 550
mil toneladas em quantidade
e US$ 488 milhões em valor,
o que representou alta de
267,7% e 195,3%, respectiva-
mente, em relação ao regis-
trado em maio de 2020.

Marco Polo disse que “os
dados mostram que a indústria
brasileira do aço está produ-
zindo e colocando no mercado
interno mais aço do que vinha
sendo demandado antes da
pandemia”. Segundo o execu-
tivo, a demanda atual pode
ser explicada pela retomada
dos principais setores consu-
midores e, também, pela for-
mação de estoques defensivos
de alguns segmentos que que-
rem se proteger de cenário de
volatilidade do mercado. “vo-
latilidade esta provocada pelo
movimento mundial de boom
nos preços das commodities.
Quase todos os insumos e ma-

térias primas, em especial mi-
nério de ferro e sucata, conti-
nuam com significativa eleva-
ção de preços, causando forte
impacto nos custos de produ-
ção da indústria do aço”, disse
o presidente executivo do IABr.

O executivo disse que não
há qualquer situação de ex-
cepcionalidade no mercado
doméstico de aço. “O forneci-
mento está normalizado e as
empresas siderúrgicas estão
em ritmo de produção superior
àquele verificado no período
anterior ao início da pandemia
da covid no país”.

Confiança
O instituto divulgou tam-

bém hoje (17) o Indicador de
Confiança da Indústria do Aço
(Icia), referente ao mês de ju-
nho. O indicador recuou 7,3
pontos frente ao mês de maio,
para 63,8 pontos, após dois
meses de crescimento.

De acordo com o IABr, a
redução da confiança dos exe-
cutivos da indústria do aço
ocorreu, exclusivamente, pela
piora das expectativas para
os próximos seis meses. Ainda
assim, o indicador se mantém
13,8 pontos acima da linha
divisória de confiança de 50
pontos e 2,6 pontos acima da
média histórica do indicador,
de 61,2 pontos.

valores acima de 50 pontos
indicam confiança, enquanto
valores abaixo de 50 pontos
apontam falta de confiança.
(ABr)
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Negócios

Importações alcan-
çaram 2 milhões to-
neladas até maio,
128,4% a mais

Produção de aço cresce 
20,3% de janeiro a maio

Em valor, as
importações
atingiram US$ 1,8
bilhão, crescimento
de 92,2% em
comparação com o
ano passado








