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Goiânia tem 87 anos e é uma das capitais mais jovens, mas já sofre com pro-
blemas de “gente grande”, em especial na mobilidade. Cidade enfrenta pon-

tos de estrangulamento no trânsito no horário de pico. Cidades 9

Falta gestão de tráfego nos horários de pico

�
Leia nas CoLunas

Xadrez: Governo estadual
pode ter que desembolsar
R$ 874 milhões para a Enel.
Política 2

Jurídica: Para STJ, em HSE ho-
norários advocatícios devem
ser por equidade.
Cidades 10

Esplanda: Vídeo de deputada
goiana repercute mal entre
policiais e gera críticas.
Política 6

Goiânia esteve
entre as maiores
disseminadoras
da Covid-19
Goiânia está entre as cidades que contribuíram de forma sig-
nificativa para a disseminação da Covid-19 no Brasil, segundo
estudo realizado por quatro cientistas brasileiros e publi-
cado ontem (21) na Revista Scientific Reports. Nos três pri-
meiros meses da pandemia no Brasil, segundo a pesquisa,
de 98% a 99% de todos os casos se concentravam em ape-
nas 17 cidades brasileiras, que foram consideradas ‘super
espalhadoras’ da doença. Cidades 11

As buscas por Lázaro Barbosa,
suspeito de chacina no Distrito
Federal, já entram no 14º dia. A
força-tarefa para capturar o ho-
mem reúne mais de 200 policiais
durante os últimos dias. Possível
paradeiro do suspeito foram da-
das à polícia de Cocalzinho.
Cidades 10

Buscas por
Lázaro chegam
ao 14ª dia

Deputados federais avaliam mu-
dança de sigla para disputar elei-
ções em 2022, mas aguardam
janela de transferência. A partir
de março de 2022, os parla-
mentares poderão mudar de
partido sem correr o risco de
perderem o mandato. Política 5

Cinco deputados
devem trocar de
sigla para 2022

Arrecadação de Goiás registrou
salto de 53,1% em maio e acu-
mula alta de 35% em cinco meses.
Economia 4

Arrecadação
salta 53,1% 
em maio

Com média geral igual a 55,9,
Goiás ocupa o 11º lugar no ran-
king e aponta que a burocracia
goiana tem caminhos mais ágeis
e fáceis para empresários abrirem
empresas no Estado. Ranking é
feito pelo Banco Mundial que
avalia ambiente de negócios.
Negócios 17

Goiás é o 11º em
burocracia, mas
cenário é positivo

Jota Eurípedes

União sela apoio de Caiado
para comando da AGM
A uma semana das eleições para a presidência da As-
sociação Goiana dos Municípios (AGM),  o prefeito
de Goianira, Carlão da Fox (Democratas), e o prefeito
de Gameleira, Wilson Tavares (Democratas), anun-
ciaram que concorrerão em uma chapa conjunta,
com Carlão como cabeça de chapa. Política 2

Câmara aprova 17 emendas
da privatização da Eletrobrás
A Câmara dos Deputados aprovou 17 emendas do Se-
nado à Medida Provisória 1031/21, conforme parecer
do deputado Elmar Nascimento (DEM-BA). A MP via-
biliza a desestatização da Eletrobras, estatal vincula-
da ao Ministério de Minas e Energia que responde por
30% da energia gerada no País. Política 5

Intensidade e frequência dos engarrafamentos exige maior gerência em certos horários
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Álbum 'Puérpera'
registra o sagrado
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maternidade
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A CPI da Pandemia ouve nesta terça-feira (22) o deputado
Osmar Terra (MDB-RS), ex-ministro da Cidadania. Aponta-
do como integrante do “gabinete paralelo” que orientava o
presidente Jair Bolsonaro no enfrentamento ao coronaví-
rus, ele deve depor na condição de convidado.

A participação de Osmar Terra no “gabinete paralelo” foi
citada pela primeira vez em maio, durante depoimento do
ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta à CPI. Na oca-
sião, Mandetta afirmou que “outras pessoas” buscavam de-
sautorizar orientações do Ministério da Saúde a Jair Bol-
sonaro. Entre eles, o ex-ministro da Cidadania.

Em uma reunião realizada em setembro do ano passa-
do com a presença do presidente da República, o parla-
mentar foi apresentado como “padrinho” de um grupo de
médicos que apoiavam o uso de remédios sem eficácia con-
tra a covid-19. “Em várias oportunidades, Osmar Terra ex-
ternou sua opinião sobre a forma como deveria se dar o en-
frentamento à crise. Imunização coletiva não pela vacina-
ção em massa da população, mas por meio da exposição do
maior número possível de pessoas”, afirmam os senadores
Humberto Costa (PT-PE) e Rogério Carvalho (PT-SE) na jus-
tificativa do requerimento aprovado pela CPI.

O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) é autor de
outro pedido para ouvir Osmar Terra. Embora os re-
querimentos tenham sido inicialmente apresentados
como convocação, acabaram sendo votados na forma de
convite. (Agência Senado)
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CPI da Covid
ouve ‘padrinho
do gabinete
paralelo’

Raphael Bezerra 

A uma semana das eleições
para a presidência da Associa-
ção Goiana dos Municípios
(AGM), os dois postulantes à
presidência que tinham a ade-
são da base caiadista, o prefei-
to de Goianira, Carlão da Fox
(Democratas), e o prefeito de
Gameleira, Wilson Tavares (De-
mocratas), anunciaram que
concorrerão em uma chapa
conjunta, com Carlão como ca-
beça de chapa, após o gover-
nador, Ronaldo Caiado (De-
mocratas), intermediar uma
união entre os dois grupos.

Na última semana o gover-
nador já havia sinalizado apoio
às duas candidaturas e parti-
cipou da convergência entre os
dois democratas, que aconte-
ceu após a articulação do pre-
sidente do Democratas Metro-
politano, Lyvio Luciano (De-
mocratas), que intermediou as
conversas entre os dois grupos
a pedido do governador.  

O presidente afirma que a
união precisava acontecer por-

que, segundo ele, era funda-
mental que a Associação tives-
se uma "eleição sem divisões”.
“Buscamos as conversas para
formarmos uma chapa única e
atuei nessa direção, desde o
início das eleições”, comentou o
democrata que reitera a im-
portância de o partido de-
monstrar força no Estado. 

Com a união, o presiden-
ciável Carlão da Fox sairá como
cabeça de chapa e, em abril de
2022, pode deixar o cargo, as-
sim como a prefeitura de Goia-

nira. Ele pode se desincompa-
tibilizar dos cargos para con-
correr ao cargo de deputado fe-
deral nas eleições de 2022. Ly-
vio, porém, afirma que apesar
das conversas, essa condição
“não fez parte de uma inter-
mediação do governo”.  

Essa união representa uma
nova queda do marconismo,
que estava à frente da Institui-
ção por meio do ex-prefeito de
Hidrolândia, o atual presidente
Paulinho Rezende (PSDB), que
está no cargo desde 2017 e,

após reeleição, em 2018, reeleito
para o biênio 2019/2020 teve seu
mandato prorrogado até março
de 2022, mesmo sem estar na
prefeitura de Hidrolândia, des-
de janeiro de 2021.  

A destituição do presidente
aconteceu após a intermedia-
ção do prefeito de Gameleira,
que esteve nas articulações
para a convocação de uma As-
sembleia, realizada em abril de
2021, que revogou item do es-
tatuto que trata da prorrogação
do atual mandato, e convoca-

ram a realização de uma nova
eleição, que será realizada no
próximo dia 29.  

Na época, o prefeito afir-
mou que recebeu a decisão
com "naturalidade, pois ocor-
reu de forma democrática” e
agradeceu a todos pelos elogios
e pelo reconhecimento ao tra-
balho que vem fazendo à fren-
te da presidência da entidade.
Procurado, o atual presidente
não respondeu à reportagem
até o fechamento desta edi-
ção. (Especial para O Hoje)

Carlão da Fox sairá como cabeça de chapa e, em abril de 2022, pode deixar o cargo, assim como a prefeitura de Goianira

O governador de-
signou o presidente
do Democratas Me-
tropolitano para in-
termediar a união
entre Carlão da Fox
e Wilson Tavares

Enel pode ganhar R$ 874 milhões
em ação contra o Estado

O Governo de Goiás pode ter que desembolsar R$
874,77 milhões para a Enel, caso o Superior Tribu-
nal de Justiça dê ganho de causa à
Enel, a uma ação impetrada
pela distribuidora de energia
elétrica, por conta de ques-
tionamentos judiciais da Lei
nº 20.416/19, que alterou lei
anterior de 2012, editada na
gestão de Marconi Perillo,
detalhando requisitos a se-
rem observados quando da
verificação dos passivos a
serem ressarcidos pelo Fun-
do de aporte à Celg D. O
valor do ressarcimento
foi estimado pela pró-
pria distribuidora e cons-
ta da Lei de Diretrizes Orça-
mentárias (LDO) de 2022, que tra-
mita na Alego. As demandas judiciais
contra o Estado são levantadas pela
Procuradoria-Geral do Estado, que
tem como titular Juliana Prudente. 

Limite  
Por decreto, a Prefeitura de Goiânia estabeleceu

que até 31 de dezembro de 2021, o percentual má-
ximo de consignações facultativas será de 35%, dos
quais, 10%, serão destinados exclusivamente para
amortização de despesas contraídas por meio de car-
tão de crédito. 

Vitória  
Surtiu efeito a ação de 17 chefes de Executivos es-

taduais, entre eles Ronaldo Caiado, para impedir a con-
vocação de governadores pela CPI da Covid, como que-
riam aliados do presidente Jair Bolsonaro. A decisão é
da ministra Rosa Weber, do STF. 

Sem resposta 
O governador Ronaldo Caiado ignorou as críticas da

deputada federal Magda Mofatto (PL), ex-aliada polí-
tica, que criticou a demora na captura de Lázaro Bar-
bosa, dizendo ser assunto pequeno e que, portanto, não
merecia comentário. 

Suplente  
Com o pedido de licença médica do

deputado Julio Pina (PRTB), o ex-ve-
reador de Morrinhos, Maycllyn, toma
posse hoje, na Alego. 

Adversários  
Já está decidido. O prefeito de

Catalão, Adib Elias (Podemos), vai
apoiar o vice, João Sebba (PP),
para deputado estadual, que dis-
putar votos com o deputado Gus-
tavo Sebba (PSDB). 

Dobradinha  
Mas para 2022, na tentativa de se

reeleger, Gustavo Sebba celebrou do-
bradinha com o deputado federal
Professor Alcides (PP),  

Cachimbo da paz 
Com eleição do diretório do MDB

remarcada para 2 de julho, Daniel Vi-
lela prega trégua com o adversário
Paulo Cezar Martins. O deputado foi
à Justiça e conseguiu liminar suspen-
dendo o pleito. 

Por enquanto 
Nas contas do vice-presidente

do Patriota, Ovasco Rezende, o di-
retório de Goiás ainda não entrou
na lista de Jair Bolsonaro, que já
manifestou intenção de controlar o
partido em São Paulo, Rio de Janei-
ro e Minas Gerais. 

2 Nova etapa do programa da
nota fiscal goiana será lançada
hoje, em evento no Palácio das
Esmeraldas. 
2 Desde sexta-feira, quando sus-
pendeu as entrevistas diárias à
imprensa, o secretário de Segu-
rança Pública, Rodney Miranda,
parou de postas o dia a dia da
caça a Lázaro Barbosa. 

CURTAS
t

Venceslau Pimentel | xadrez@ohoje.com.br

Xadrez

União sela apoio de Caiado nas
eleições para presidente da AGM

Osmar Terra é tido como cabeça do negacionismo
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Em Goiás, o social avança

Gabriel Rodrigues

Já não é novidade que a transformação digi-
tal é essencial para uma empresa. O avanço da
tecnologia possibilita que ela vá além e realize ta-
refas de forma mais rápida e segura, dessa for-
ma, é possível ganhar performance e produtivi-
dade para ter um diferencial e conseguir levar
uma experiência melhor para o cliente.

Segundo o Índice de Transformação Digital da
Dell Technologies 2020 (DT Index 2020), cerca de
87,5% das empresas instaladas no Brasil reali-
zaram alguma iniciativa voltada à transformação
digital no ano passado. O número ficou acima da
média mundial, de 80%. Diante disso, é necessário
reforçamos que diversas áreas e frentes precisam
da transformação digital para se manter no
mercado.

Esse crescimento de tecnologia nas empresas
deve-se também ao aumento no número de
PMEs nos últimos anos. De acordo levantamen-
to do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pe-
quenas Empresas (Sebrae), com base em dados
da Receita Federal, o Brasil registrou a abertura
de 98,1 mil micro e pequenas empresas nos
dois primeiros meses de 2021. A maioria delas,
cerca de 57%, foram abertas em janeiro, o que re-
presenta crescimento de 12,6% em relação ao
mesmo período de 2020.

Agora, se todos nós estamos totalmente inseri-
dos no mundo tecnológico e usamos a internet para
tudo que fazemos, como pedir comida, ver o trân-
sito, checar notícias, a temperatura do dia e diversas
outras atividades, não podemos ficar receosos de
aplicar aquilo que usamos no dia a dia, em nossa
própria empresa. Se você utiliza tanto da tecnolo-
gia e ela traz diversos benefícios, imagina o que ela
não pode trazer para sua companhia?

O primeiro passo para implementar a trans-
formação digital é definir com precisão tudo que
sua empresa faz e como ela funciona. Ou seja, sa-
ber todos os processos, como eles são feitos, quem
os faz, quais as melhores formas de otimizar, se
são feitos de forma manual e etc. Dessa forma,
você consegue identificar quais caminhos me-
lhorar e onde aplicar a tecnologia.

Claro que se sua empresa possui uma cultu-
ra mais tradicional, também será necessário
mudar a forma como a tecnologia é vista. Será
preciso a ajuda de todos para colocar em práti-
ca a inovação que deseja aplicar para melhorar
os processos internos e externos.

O uso de automatização de sistemas pode ain-
da mitigar erros e falhas que facilmente podem
acontecer. A empresa deve olhar para seus pro-
cessos e ver o que ela faz de maneira manual e que
pode ser otimizado pela tecnologia. Uma ferra-
menta, seja ela automática ou semiautomática, per-
mite a geração de informações e tomada de deci-
sões com mais prática, segurança e rapidez, me-
lhorando até mesmo a satisfação do cliente.

Comece a fazer um mapa mental, anotando e ob-
servando tudo que você faz na empresa para saber
onde novas soluções podem ser mais eficientes. Olhe
para seu negócio, de-
fina o que é impor-
tante e identifique
quais dores a tecnolo-
gia vai conseguir sa-
nar. Sabendo bem o
que sua empresa pre-
cisa, ela vai ter um
bom desempenho e
até melhorar a gestão
e o atendimento ao
cliente. Vai por mim!

Lincoln Tejota

Um Estado que abraça. Programas sociais que
estendem a mão do Executivo a quem mais preci-
sa e promovem o ser humano na sua integralida-
de. O Governo de Goiás já investiu mais de R$ 700
milhões, por meio do Programa Goias Social, com
ações concretas e engajamento das secretarias ao
empregar recursos públicos para fomentar mu-
dança e promoção social. 

E coube a Americano do Brasil, município de 6
mil e 614 habitantes, a 90 km da capital, sediar a
experiência piloto do Goiás Social, programa de
atenção a famílias em vulnerabilidade. Conduzido
pelo Gabinete de Políticas Sociais (GPS) e Organi-
zação das Voluntárias de Goiás (OVG), sob o olhar
atento da primeira-dama Gracinha Caiado, conta
com  a atuação das diversas pastas do governo e
busca a superação sustentável da pobreza. 

A partir de visitas técnicas criteriosas realizadas
ao longo de 90 dias, foi feito o diagnóstico e plano
de intervenção, com políticas públicas adequadas às
necessidades locais especificas, para melhorar a vida
das pessoas. As ações contam com a parceria entre
Estado e prefeituras e o programa está em fase de
implantação também em Cavalcante, Edeia, Monte
Alegre, Morro Agudo e Nova América.

Além das 131 famílias em vulnerabilidade so-
cial, atendidas em Americano do Brasil, o Goiás So-
cial vai chegar aos recantos mais carentes de 20 mu-
nicípios goianos, a partir de critérios estabelecidos

pelo Índice Multidimensional de Carência das Fa-
mílias Goianas (IMCF), que leva em consideração
informações como renda, educação e moradia. O
cálculo é do Instituto Mauro Borges (IMB), juntando
dados do Cadastro Único para Programas Sociais
do Governo Federal (CadÚnico).

A partir do diagnóstico dos analistas, a OVG en-
trega benefícios de acordo com as necessidades es-
pecíficas das famílias. Tudo feito com muito pla-
nejamento e sensibilidade, buscando chegar a
quem mais precisa, incentivando a educação e
qualificação profissional para geração de emprego
e renda, reforma de casas e ainda o Crédito Social,
programa de transferência de recursos para in-
teressados em empreender, desde que tenham
cursado as capacitações.

Começou em Americano um jeito moderno e
cientifico de fazer política social, e de devolver
Goiás para os goianos e essa não é uma mera ci-
tação. Devolver é empregar o recurso público com
responsabilidade naquilo que a sociedade mais
precisa, é gerar em-
prego e mudança na
vida das pessoas,
como deveria ser des-
de sempre. O modelo
de gestão que nós es-
tamos implantando
hoje olha para o futu-
ro e vai transformar o
nosso Estado!

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO

Lincoln Tejota é vice-go-
vernador de Goiás

Gabriel Rodrigues é CEO e
cofundador da Auvo

UPAs
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 tan-
to. Somos humanos, e sua profissão, assim como
muitas outras, exige que você se esforce até o últi-
mo minuto para salvar vidas, sejam elas físicas ou
psicológicas e não o contrário, portanto senhores
e senhoras, tenham ciência de que tudo tem limi-
tes, e por gentileza, mas amor ao próximo, princi-
palmente nesse momento em que precisamos tan-
to 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

Mosquito da dengue
Em época de pandemia pouco se fala sobre o

Aedes aegypti. O mosquito, que é responsável por
causar doenças arboviroses, é o principal trans-
missor da dengue. É importante os órgãos públi-
cos intensificarem as campanhas de combate, prin-
cipalmente por não termos o suporte dos agentes
de combate a endemias que auxiliam e verificam
os cuidados domésticos. Em épocas de chuvas iso-
ladas devemos ficar mais atentos para que não se-
jamos omissos em relação ao mosquito da dengue,
já que podemos fazer a diferença, com os cuida-
dos necessários protegem não somente nossa fa-
mília, mas também nossos vizinhos. É um traba-
lho em conjunto. A consciência de mantermos uma
cidade limpa e os cuidados em casa resulta em vi-
das preservadas.

Yasmine Gondim
Aparecida de Goiânia

{
Que a educação
seja uma linha
contínua e
ascendente.
Avançamos em
todos os níveis de
parcerias
O governador recebeu representantes
de 13 municípios do Nordeste goiano
para o Encontro de Prestação de Con-
tas da Educação e de Suporte Técnico
às Secretarias Municipais. A região re-
cebeu mais de R$ 22 milhões em in-
vestimentos. Os recursos são
direcionados, entre várias frentes de
atuação, à qualificação estrutural das
escolas, viabilizada por projetos para
reformas e aquisição de equipamen-
tos, distribuição de material escolar e
kits de uniformes.

Transformação digital 
nas pequenas empresas

@jornalohoje
“Vergonha alheia essa polícia brasileira”, co-
mentou o internauta sobre a demora para a
busca do acusado de cometer uma série de
crimes no entorno de brasília e fugir para
uma região de mata e chácaras na região
entre cocalzinho de Goiás e Água lindas.

Cassio Carmo Placido

@ohoje
“excelente esse Giro de Notícias. informa-
ções rápidas sem perda de conteúdo.”, co-
mentou o internauta sobre o giro de
notícias da manhã desta segunda-feira.

Nielton Soares

@jornalohoje
covid-19: Queiroga diz que brasil vacinará
todos os adultos com ao menos uma dose
até setembro. o ministro da saúde afirmou
também que o governo “estuda a possibili-
dade” de um reforço vacinal em 2022.

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.
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ultrapassar 800 caracteres e o endereço para envio
é o mesmo dos artigos. Mais informações podem ser
obtidas pelo (62) 3095-8742.
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Os efeitos do perdão fiscal, que vigorou
até 31 de maio, continuaram puxando a ar-
recadação bruta do Estado, que voltou a
apresentar forte crescimento naquele mês,
num salto de 53,1% frente a maio do ano
passado. Em valores nominais, quer dizer,
não corrigidos com base na inflação do pe-
ríodo, a arrecadação total, ainda sem des-
contar a fatia destinada às prefeituras, su-
perou R$ 2,510 bilhões em maio último,
diante de pouco menos de R$ 1,640 bilhão
no quinto mês do ano passado. O impulso
observado neste ano fez com que a receita
bruta crescesse ainda 23,5% em relação a
maio de 2019, no período pré-pandemia.

O desempenho mês a mês, no entanto,
parece sugerir tendência de alguma aco-
modação na arrecadação, especialmente
por conta do comportamento do Imposto so-
bre a Circulação de Bens e Serviços (ICMS),
que chegou a registrar resultados mais bai-
xos na saída de abril para maio. Da mesma
forma, os números do Imposto sobre a Pro-
priedade de Veículos Automotores (IPVA) ha-
viam sido mais elevados nos três primeiros
meses deste ano. A exceção entre os tribu-
tos incluídos no Programa de Regularização
Fiscal (Facilita) continua por conta do Im-
posto de Transmissão Causa Mortis e Doa-
ção de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCD),
que não repetiu os números de março, mas
voltou a crescer bem em maio.

Comparada a abril deste ano, a arreca-
dação registrou ligeiro avanço de 0,75%,
passando de R$ 2,492 bilhões para R$
2,510 bilhões em maio, ainda assim, o se-
gundo melhor resultado do ano, atrás ape-

nas de janeiro (R$ 2,625 bilhões). A desa-
celeração observada em maio foi deter-
minada pela redução de 2,69% nas recei-
tas do ICMS, que haviam alcançado R$
1,846 bilhão em abril e recuaram para R$
1,796 bilhão em maio. Na mesma compa-
ração, a arrecadação do ITCD aumentou
30,2%, de R$ 45,898 bilhões para R$ 59,748
milhões. O melhor desempenho neste ano
ocorreu em março, quando o imposto so-
bre heranças e doações havia atingido
uma arrecadação de R$ 123,894 milhões.

Efeitos da anistia
A comparação com maio do ano passa-

do mostra, ao contrário, um crescimento
muito mais robusto, favorecido tanto pela
base reduzida, achatada pelas medidas de
distanciamento, adotadas com maior fir-
meza em março e abril de 2020, como pela
anistia que vigorou até o último dia de maio
deste ano. O salto de 53,1% observado para
o total arrecadado pelo Estado teve como
protagonista, desta vez, o ICMS, que apre-
sentou aumento de 54,1% entre maio des-
te ano e o mesmo mês do ano passado, sal-
tando de quase R$ 1,166 bilhão para R$
1,796 bilhão. Em maio de 2020, para reme-
morar, a arrecadação do ICMS havia sofri-
do queda de 17,67% frente a igual período
de 2019. Se a base de comparação havia sido
achatada pela crise no ano passado, o par-
celamento de impostos, com perdão total ou
parcial de multas e juros, parece ter sido
preponderante, já que as receitas do ICMS
em maio deste ano apresentaram avanço de
26,8% frente a maio de 2019.

2 O IPVA, no entanto, tem
apresentado comportamento
diferente, a despeito do forte
aumento registrado entre
2020 e 2021. A arrecadação no
setor experimentou salto de
49,1%, avançando de R$
56,125 milhões em maio do
ano passado para R$ 83,695
milhões. O fato, demonstrado
pelas estatísticas da Secretaria
de Economia do Estado, é que
o tributo ainda não retomou
os níveis observados em 2019,
quando a arrecadação supe-
rou levemente a faixa dos R$
135,0 milhões em abril e maio.
2De fato, embora o imposto
sobre veículos tenha registra-
do elevação acumulada de
22,73% nos cinco primeiros
meses deste ano em relação ao
mesmo intervalo de 2020, ob-
serva-se uma retração de
14,41% quando comparado
aos mesmos cinco meses de
2019. Em valores sempre no-
minais, a arrecadação saiu de
R$ 552,544 milhões entre ja-
neiro e maio de 2019 para R$
385,338 milhões no ano se-
guinte (num tombo de 30,26%),
subindo 22,73% neste ano,

para R$ 472,928 milhões.
2 Seja por uma consequên-
cia nefasta da pandemia, que
fez crescer drasticamente o
número de mortes em todo o
País e em Goiás, seja pelos re-
sultados obtidos pela fiscali-
zação ou, mais recentemente,
por efeito da anistia fiscal, a
arrecadação do ITCD, sempre
no acumulado dos primeiros
cinco meses de cada ano, já
havia crescido quase 17,0%
em 2020, saindo de R$
109,920 milhões para R$
128,579 milhões. Neste ano, o
resultado mais do que do-
brou, para R$ 313,868 mi-
lhões – uma alta de 144,1%. Se
comparada a 2019, a receita
do imposto aumentou im-
pressionantes 185,54%.
2Ainda no acumulado de ja-
neiro a maio, a arrecadação do
ICMS aumentou 34,1% neste
ano, depois de ter recuado
2,8% entre 2019 e 2020 (de R$
6,871 bilhões para R$ 6,677 bi-
lhões). Assim, os R$ 8,952 bi-
lhões registrados em 2021 re-
presentaram ainda um incre-
mento de 30,28% frente aos
cinco meses iniciais de 2019.

2 Isoladamente, até maio
deste ano, o ICMS proveu aos
cofres do Tesouro estadual
uma receita adicional de pra-
ticamente R$ 2,275 bilhões
considerando a comparação
com os cinco primeiros meses
do ano passado. O imposto
contribuiu com 69,6% para o
crescimento da arrecadação
total, num comportamento
diverso daquele registrado
no ano passado, quando as
transferências intergoverna-
mentais haviam assumido
papel de protagonista, mais
do que compensando perdas
eventuais de arrecadação ao
longo do ano.
2 A arrecadação bruta total
entre janeiro e maio de 2021
atingiu R$ 12,587 bilhões,
num aumento de 35,08%
diante dos R$ 9,318 bilhões re-
gistrados em igual período
de 2020 (o que havia repre-
sentado um recuo de 2,70%
na comparação com 2019). A
receita adicional realizada
em cinco meses – algo em tor-
no de R$ 3,269 bilhões – su-
perou a média mensal do pe-
ríodo em quase 30,0%.

Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

Arrecadação salta 53,1% em maio e
acumula alta de 35% em cinco meses

O indicador Intenção de Consumo das Famílias (ICF),
divulgado pela Confederação Nacional do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo (CNC), ficou em 67,5 pontos, re-
velando alta de 2,1% em junho, considerando o ajuste sa-
zonal. De acordo com a CNC, apesar do aumento, esse foi
o menor nível desde agosto de 2020 (66,2 pontos) e o pior
junho da série histórica iniciada em 2010. Em comparação
a junho do ano passado, o ICF baixou 2,6%.

A economista da CNC responsável pela pesquisa, Ca-
tarina Carneiro da Silva, disse a Agência Brasil que todos
os indicadores tiveram crescimento. “Todos eles colabo-
raram de alguma forma”. Apontou que as famílias regis-
traram expectativas positivas sobre o mercado de traba-
lho tanto no curto quanto no longo prazo, o que permitiu
a retomada no consumo. O ICF de junho repetiu o núme-
ro obtido em maio, mas teve uma melhora em função do
ajuste sazonal, explicou a economista. Catarina chamou a
atenção para a parte do emprego, que foi o maior indica-
dor do mês. “Tanto o emprego atual, como em perspecti-
va profissional tiveram aumento”.

Segundo ela, isso tem a ver com os dados do Cadastro
Geral de Empregados e Desempregados (Caged) que es-
tão vindo positivos nos últimos meses. “ Isso está ani-
mando os consumidores e a renda atual também, que teve
crescimento com o auxílio emergencial, que está sendo
disponibilizado e está amenizando as dificuldades das fa-
mílias, incentivando o
consumo”.

Retomada
O indicador de ren-

da atual cresceu 1,5%
no mês, mesmo atin-
gindo seu menor nível
histórico (74,2 pontos).
Por outro lado, o indi-
cador de perspectiva
de consumo (64,3 pon-
tos), que apresentou o
maior avanço em ju-
nho (+6,5%), teve redução na percepção de menor ex-
pectativa de compra (56,9 pontos). Enquanto isso, o in-
dicador de emprego atual permaneceu como o maior ín-
dice do mês (86,4 pontos), seguido por perspectiva pro-
fissional, com 76,3 pontos.

Para que haja uma retomada do consumo, Catarina Car-
neiro da Silva afirmou que a população precisa estar to-
talmente vacinada. “Para reativar totalmente o consumo,
as pessoas que estão inseguras para sair precisam estar va-
cinadas e precisam estar seguras também em relação à eco-
nomia, ter seu emprego e seu salário normalizado. Só com
vacinação que tudo vai se normalizar e as pessoas vão po-
der consumir tanto quanto gostariam”, sinalizou.

De acordo com a pesquisa da CNC, do total de 18 mil
famílias consultadas, a maioria dos entrevistados (43,2%)
apontou que a renda de sua família piorou em relação ao
ano passado, contra 42,9% no mês anterior e 37,9% em
junho de 2020. No entanto, com o ajuste de sazonalida-
de, o índice apresentou crescimento de 1,5%. A maior par-
te dos entrevistados (35,5%) respondeu que se sente tão
segura com seu emprego quanto no ano passado, maior
percentual da série histórica e uma proporção acima do
mês anterior (34,3%) e do que em junho passado (31,3%).
Ao contrário de maio passado, quando o item havia sido
destaque negativo, em junho o tema voltou a ser o
maior marco do mês.

Catarina lembrou que a pandemia começou no Brasil
em março de 2020 e, em junho, o país já estava com pro-
blemas no mercado de trabalho. “Então, é uma melhora
mas, de qualquer maneira, bom mesmo seria quando che-
gasse na parte mais segura”. Disse que, em fevereiro, a
maior parte das famílias se sentia insegura. De março em
diante, essa parcela passou a se tornar mais segura e maio-
ria. “Ou seja, a gente já está melhorando. Desde então essa
parcela vem melhorando e se sobressaindo. O mercado
de trabalho está se fortalecendo e puxando o consumo”.
(ABr)

Índice revela alta de 2,1% em junho

Mercado financeiro eleva
expansão do PIB de 4,85% para 5%

BALANÇO
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CNC aponta
melhorias no
mercado de
trabalho

Com base em consultas a
instituições financeiras, o
Banco Central elevou de
4,85% para 5% a projeção de
expansão do Produto Interno
Bruto (PIB), que é a soma de
todos os bens e serviços pro-
duzidos no país, para 2021.
Para 2023 e 2024, o mercado
financeiro a projeção é de ex-
pansão do PIB em 2,50%.

Para 2022, houve um re-
cuo na expectativa, com um
crescimento anual menor do
que o projetado há uma se-
mana. A projeção caiu de
2,2% para 2,1%.

A previsão do mercado fi-
nanceiro para o Índice Na-
cional de Preços ao Consumi-

dor Amplo (IPCA) deste ano
subiu de 5,82% para 5,90%.
Para 2022, a estimativa de in-
flação se manteve em 3,78%.
Tanto para 2023 como para
2024, a previsão para o índice
se mantém em 3,25%.

A estimativa para 2021 su-
pera o limite da meta de in-
flação que deve ser persegui-
da pelo BC. O centro da meta,
definida pelo Conselho Mo-
netário Nacional, é de 3,75%,
com intervalo de tolerância de
1,5 ponto percentual para
cima ou para baixo. Ou seja, o
limite inferior é de 2,25% e o
superior de 5,25%.

O centro da meta de infla-
ção para 2022 é 3,50% e para

2023, 3,25%, com intervalo de
tolerância de 1,5 ponto per-
centual para os dois anos.

Taxa de juros
O principal instrumento

usado pelo BC para alcançar
a meta de inflação é a taxa
básica de juros (Selic), que é
fixada pelo Comitê de Polí-
tica Monetária (Copom). A
previsão das instituições fi-
nanceiras para a Selic em
2021 registrou alta, passan-
do dos 6,25% previstos há
uma semana para 6,50%,
conforme o boletim Focus
desta semana. O mesmo ín-
dice é esperado para 2022,
2023 e 2024. (ABr)

Apesar do
aumento, esse foi o
menor nível desde
agosto de 2020
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Samuel Straioto

Pelo menos cinco dos 17
deputados federais em Goiás
podem mudar de partido vi-
sando o processo eleitoral de
2022. Pelas regras eleitorais,
seis meses antes das eleições,
ou seja, em março de 2022, os
parlamentares poderão mu-
dar de partido sem correr o ris-
co de perderem o mandato. É a
chamada “janela partidária”.
Nos bastidores, deputados es-
tão preocupados com a mon-
tagem das chapas, caso as co-
ligações, ou seja, a união de vá-
rios partidos para o Poder Le-
gislativo, continuem proibidas.
Nesse caso, as siglas terão que
disputar “sozinhas” vagas na

Câmara Federal e na Assem-
bleia Legislativa. A regra co-
meçou a valer nas eleições mu-
nicipais do ano passado.

Podem mudar de partido os
seguintes parlamentares: Za-
charias Calil (DEM); Professor
Alcides (Progressistas); Célio
Silveira (PSDB); Major Vitor
Hugo (PSL) e Alcides Rodri-
gues (Patriota). Cada um por
deixar suas legendas por mo-
tivos bem distintos. Zacharias
Calil deseja disputar eleição
para o cargo de senador. O de-
sejo é de isso ocorra no DEM,

sem a necessidade de mudan-
ça de partido. No entanto, uma
possível aliança do partido do
governador Ronaldo Caiado
com o MDB pode dificultar a
viabilização da disputa pela
legenda. Zacharias Calil já foi
convidado para ingressar em
partidos como o Podemos e o
PSL. Por enquanto, nada defi-
nido sobre o assunto.

O ex-governador Alcides
Rodrigues (Patriota), também
pode mudar de partido. Tudo
depende do desfecho do Pa-
triota. Nova convenção foi mar-

cada pela cúpula da legenda,
como destacado pela reporta-
gem na última semana. Na hi-
pótese de Jorcelino Braga per-
der o comando do partido no
estado, Alcides pode seguir
para outra legenda. O deputa-
do Professor Alcides que hoje
está no Progressistas, recebeu
convites de outros partidos,
entre eles o MDB do prefeito de
Aparecida, Gustavo Menda-
nha, de quem é aliado. Outro
deputado que é cotado para in-
gresso no MDB é Célio Silveira
que hoje está no PSDB. No en-

tanto, ele também recebeu con-
vite de partidos da base aliada
do governador Ronaldo Caiado.

Major Vitor Hugo deve sair
do PSL, já que há divergências
com o presidente estadual da
legenda, o também deputado
federal Delegado Waldir. Vitor
Hugo aguarda as definições de
filiação do presidente Jair Bol-
sonaro, que tende a se vincular
ao Patriota para a disputa à ree-
leição no ano que vem. A base
bolsonarista tem tratado Vitor
Hugo como alternativa para
disputa ao governo estadual.
No entanto, a tendência natu-
ral é que o parlamentar dispute
eleição no partido em que Jair
Bolsonaro estiver filiado. (Es-
pecial Para O Hoje)

De olho em 2022, deputados goianos iniciam processo de busca por novas siglas enquanto aguardam decisão sobre mudanças na legislação eleitoral

A Câmara dos Deputados
aprovou 17 emendas do Se-
nado à Medida Provisória
1031/21, conforme parecer
do deputado Elmar Nasci-
mento (DEM-BA). A MP via-
biliza a desestatização da Ele-
trobras, estatal vinculada ao
Ministério de Minas e Ener-
gia que responde por 30%
da energia gerada no País.

O modelo de desestatiza-
ção prevê a emissão de no-
vas ações a serem vendidas
no mercado sem a partici-
pação da empresa, resultan-
do na perda do controle acio-
nário de voto mantido atual-
mente pela União.

Essa forma de desestati-
zação é a mesma proposta no
PL 5877/19, que o governo
enviou em 2019 mas não foi
adiante. Apesar de perder o
controle, a União terá uma
ação de classe especial (gol-

den share) que lhe garante
poder de veto em decisões da
assembleia de acionistas a
fim de evitar que algum deles
ou um grupo de vários dete-

nha mais de 10% do capital
votante da Eletrobras.

Subsidiárias
Uma das emendas aprova-

das prevê como condição para
a desestatização da Eletrobras
a aprovação, por assembleia-
geral da empresa, de que suas
subsidiárias não serão extin-

tas, incorporadas ou fundidas
por um mínimo de 10 anos.
Isso abrange a Companhia Hi-
droelétrica do São Francisco
(Chesf) em Pernambuco; a
Furnas Centrais Elétricas no
Rio de Janeiro; a Eletronorte
no Distrito Federal e a Eletro-
sul em Santa Catarina.

Rio Tocantins
Outro trecho inclui o rio

Tocantins ao lado do rio Ma-
deira como beneficiários de
recursos para garantir sua
navegabilidade. O dinheiro
virá de recursos que a Eletro-
norte deverá destinar a pro-
gramas de redução estrutural
de custos de geração de ener-
gia na Amazônia.

Do total anual de R$ 295
milhões anuais, 20% deverão
ser investidos na navegabili-
dade do Madeira e 10% na do
Tocantins. 

Câmara aprova 17 emendas da privatização da Eletrobrás
DESESTATIZAÇÃO

Modelo é o mesmo proposto pelo governo em 2019, mas que não foi aprovado na ocasião

Parlamentares estudam migração de legenda para buscar
reeleição ou novos projetos eleitorais no ano que vem

Cinco deputados federais devem
mudar de partido em janela para 2022

Fora disso, pode ocorrer improbidade administrativa
para mandatários públicos.

Publicidade 

legal 
Somente os Diários Oficiais têm validade para comprovantes digitais.

Depto comercial: (062) 3095-8700

e-mail: comercial1@ohoje.com.br
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Esplanada
Leandro Mazzini | reportagem@colunaesplanada.com.br

No céu, no chão, na Europa
O clima é tão tenso na Polícia e tão

propenso a palanques que o cenário
não seria outro. Ontem, uma delegada
da Polícia Civil do DF bateu boca com a
deputada federal Magda Moffato (PL-
GO), que fez sobrevoo de helicóptero e
fuzil na mão, criticando a polícia de..
Goiás por não ter capturado ainda o se-
rial killer Lázaro Barbosa. Enquanto a
gafe da parlamentar – sem qualquer ex-
periência ou autoridade para capturar
– irritou autoridades, a imprensa por-
tuguesa não entende como 300 policiais,
com todo aparato de armas, cães e
aeronaves, caçam há 14 dias um ho-
mem sozinho, com uma arma e famin-
to: “Cadê o Lázaro?” foi manchete do
Diario de Notícias de Lisboa ontem. 

Na moita também
O ex-ministro do Turismo Marcelo

Alvaro sumiu do mapa do Brasil. Nem
os amigos mais próximos sabem dele.
É ainda investigado no caso do ‘la-
ranjal’ do PSL-MG.

Tenso
Na visita de deputados ontem no

TSE, o grupo reparou que o ministro
Alexandre de Moraes (STF) ficou a
maior parte do tempo em ligações no ce-
lular. Um pouco tenso.

Aliás..
.. repousam na mesa do ministro do

STF dois pedidos de relaxamento de pe-
nas de Sara Winter e Oswaldo Eustá-
quio, sobre as restrições no inquérito
dos ataques à Corte.

Apelo ao Fux
Dia 26 completa um ano da prisão

do jornalista Oswaldo  Eustáquio. Se
Moraes não acolher o pedido de li-
berdade (e desativação da tornoze-
leira), a defesa vai recorrer ao presi-
dente da Corte, Luiz Fux, para soltu-
ra em habeas corpus.

Solar do Embaixador
A crise chegou para todo mundo, inclusivo do

andar de cima. O embaixador Sérgio Amaral,
nome brasileiro mais reconhecido no RP de Was-
hington (EUA), colocou à venda sua casa colonial
em Pirenópolis (GO). Pede R$ 2 milhões à vista. 

Memorial
A mansão do século 19, muito bem conser-

vada na Rua Aurora, tem histórico político. Era
ali que o então presidente Fernando Henrique
passava fins de semana com dona Ruth, e sen-
tava à beira da calçada para tomar cerveja com
o amigo embaixador.

Liga o som
Momento descontração (curto) ontem na vi-

sita do deputados ao TSE. O ministro presidente
Luís Barroso começou a responder uma per-
gunta de Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e o som
falhou. O sistema automático anunciou: “Você
precisa desbloquear as funções para conti-
nuar falando”. Risos no ambiente.

Agora, o debate
Em cima da hora, o Governo convidou o con-

selheiro André Maciel, chefe da Divisão de Meio
Ambiente II do Ministério das Relações Exte-
riores, para participar da audiência sobre a COP
26 na Comissão sobre o tema na Câmara. Um
deputado da oposição convidou quatro inte-
grantes de ONG e o Governo ficou no alvo.

Cadê o dinheiro?
O Banco Mundial não pegou leve com a Pre-

feitura do Recife, hoje sob comando de João
Campos – e nas mãos do PSB há 10 anos. Os da-
dos mostram que a capital de Pernambuco é
campeã do desemprego nacional. Ele está pa-
gando um alto preço pela má gestão do seu an-
tecessor, Geraldo Julio, que não o avisou sobre
os cofres vazios.

Terceira onda
O Governo espanhol prolongou até 6 de julho

as restrições em vigor aos voos diretos prove-
nientes do Brasil e da África do Sul, devido ao “im-
pacto das variantes”. E o brasileiro continua a pa-
gar, com vidas e barrado no exterior. 

Representantes de prefei-
turas e de empresas de trans-
porte coletivo de passageiros
cobraram do governo federal
um auxílio emergencial de
cerca de R$ 5 bilhões para
manter as operações de ôni-
bus, VLTs (veículos leves so-
bre trilhos), trens e metrôs no
País. Segundo eles, o socorro
servirá principalmente para
recompor perdas acumula-
das durante a pandemia de
Covid-19. Empresários ale-
gam uma redução de 80% no
total de usuários do sistema
público de transporte coleti-
vo no período.

O deputado Rodrigo Coelho
(PSB-SC), que propôs a au-
diência, destacou que, ao con-
trário do Brasil, onde boa par-
te do sistema se sustenta por
meio da tarifa paga pelos
usuários, em diversos países
do mundo, como Holanda,
França e Espanha, o setor de
transporte coletivo recebe
subsídios do estado.

“Ficou claro na fala de to-
dos que o setor está operan-
do com déficit há anos e que
isso se intensificou bastante
com a pandemia. Ficou claro
também que o sistema não se

sustenta mais com a tarifa
paga pelos passageiros”, dis-
se Coelho, que sugeriu o de-
bate com prefeituras e em-
presários na Comissão de
Viação e Transportes da Câ-
mara dos Deputados.

“Uma ajuda emergencial
de curtíssimo prazo é algo
fundamental, sob pena de
termos o colapso de um
transporte que é funda-
mental, o que pode criar
um efeito cascata e preju-
dicar milhares de pessoas”,
concluiu Coelho.

Segundo o o vice-presi-
dente de Mobilidade Urba-
na da Frente Nacional dos
Prefeitos (FNP), Felicio Ra-
muth, ao longo da pande-
mia 27 serviços de trans-
porte foram interrompidos,
com quebra de contratos.
Houve ainda 16 mil demis-
sões ou suspensões de con-
trato de trabalho e 245 mo-
vimentos de greve, que atin-
giram mais de 90 cidades.

Ele reforçou que a falta de
subsídios acaba transferindo os
custos da operação para o
usuário. "O resumo disso é que
a tarifa fica cara para quem
paga e insuficiente pra quem

presta o serviço”, disse.

Intervenções estatais
Presidente do Fórum Na-

cional de Secretários e Diri-
gentes de Mobilidade Urbana,
Paulo Guimarães citou o caso
de cinco cidades que fizeram
intervenções e assumiram ser-
viços de transporte coletivo,
como Salvador e o Rio de Ja-
neiro. “Uma prefeitura fazer
essa intervenção envolve as-
sumir o passivo trabalhista,
contração de mão de obra, e li-
citações para comprar peças
dos veículos”, disse.

Guimarães fez coro ao
que disseram os demais par-
ticipantes da reunião e cri-

ticou o veto do presidente
Jair Bolsonaro ao Projeto de
Lei 3364/20, que obrigava a
União a repassar R$ 4 bi-
lhões – R$ 1,2 bilhão a esta-
dos e ao Distrito Federal e R$
2,8 bilhões a municípios –
para garantir o serviço de
transporte público coletivo
de passageiros durante a
pandemia. Ao vetar, Bolso-
naro alegou falta de estima-
tiva orçamentária.

Presidente-executivo da
Associação Nacional das Em-
presas de Transporte Urbano,
Otávio Cunha Filho disse que
os recursos seriam uma aju-
da importante. “O transporte
público dinamiza todas a ati-

vidades urbanas e é indutor
do progresso. O setor conta-
bilizou, de março de 2020 até
agora, em torno de R$ 14 bi-
lhões em prejuízo operacio-
nal, já descontada a ajuda do
governo por meio de suspen-
são de contratos e redução de
salários”, disse.

O representante das em-
presas de transporte urbano
sugeriu ainda que o preço da
tarifa paga pelo usuário no
Brasil corresponda a menos
da metade do valor total do
custo do transporte coleti-
vo, sendo o restante custea-
do por meio de subsídios do
Estado. (Agência Câmara de
Notícias)

Empresários alegam uma redução
de 80% no total de usuários do sis-
tema público de transporte cole-
tivo no período

Cruz comemorou o dia do Skate com programa social

Ao longo da pandemia 27 serviços de transporte foram interrompidos, com quebra de contratos

Rogério Cruz participou do lançamento do programa
“Goiânia de volta ao Esporte”, oportunidade em que foram
apresentadas as principais ações, projetos e planos de trabalho,
para apoio ao esporte e aos atletas da cidade. “Reconheço a
importância das diversas modalidades esportivas como
mecanismo de desenvolvimento social. Vamos colocar Goiâ-
nia, de novo, como uma cidade esportista para garantir mais
qualidade de vida a todas as pessoas”, assegurou.

Dos investimentos em infraestrutura, consta a instala-
ção de campos sintéticos públicos nas sete regiões da cida-
de, ainda em 2021; o Bolsa Atleta, que oferece subsídio men-
sal, e ainda o Goiânia Esporte, que subsidia viagens aos atle-
tas, que será programado para 2022.

Segundo o prefeito, vários projetos que serão implantados
em parceria com todos que lutam por mais benefícios à ju-
ventude. “Eu, que hoje ganhei o skate, terei que aprender
a me equilibrar em cima dessa prancha. Quem sabe,
hein?”, brincou.

O ato de celebração dia do skate foi prestigiado pelo de-
putado Lucas Calil (PSD) e o vereador Lucas Kitão (PSL).
“Eu sei bem o quanto o skate é importante na educação das
pessoas. É um esporte que chega ao todos os rincões de
Goiânia”, disse Calil. “Celebrando o dia mundial do skate,
fomos recebidos pelo prefeito de Goiânia, Rogério Cruz,
onde falamos da importância do esporte para a inclusão
das pessoas”, frisou Calil. 

Prefeito lança
programa

“Goiânia de volta
ao Esporte”

Repasses ao setor de transporte
coletivo é vetado integralmente



ESPORTES n 7
ohoje.com
GOIÂNIA, TERÇA-FEIRA, 22 DE JUNHO DE 2021

Breno Modesto

Três dias após a segunda
derrota sofrida na Série B do
Campeonato Brasileiro, o Vila
Nova volta a campo pela com-
petição nacional. Nesta terça-
feira (22), o time comandado
pelo técnico Wagner Lopes
tem pela frente um jogo difícil
longe de seus domínios. Em
Aracaju, o Tigre enfrentará o
Confiança, que também foi
derrotado na última partida.

De acordo com o coman-
dante colorado, não há tempo
para digerir o revés sofrido
para o Coritiba e sua equipe
precisa, mesmo jogando como
visitante, conquistar os três
pontos hoje à tarde e se reabi-
litar no torneio.

“É lógico que uma derrota
sempre traz frustração e tris-
teza, mas não temos tempo
para lamentar. É fortalecer os
princípios e conceitos que te-
mos passado. Temos de in-
centivar os jogadores cada
vez mais. Venho orientando
que as finalizações sejam
mais e melhores. É caprichar
nesse último passe, na última
finalização, para fazer os gols
e buscar os resultados. Preci-
samos, mesmo fora de casa,
buscar os três pontos”, disse
Wagner Lopes.

Wagner Lopes revela ainda
que a recuperação física e men-
tal de seus atletas foi o princi-
pal trabalho entre um con-
fronto e outro. Na visão dele, é
um duelo ainda mais impor-
tante, pois antecede o clássico
contra o Goiás, na próxima
sexta-feira (25). 

“O pouco tempo é uma das
situações. Nós conseguimos
só regenerar os jogadores.
Eles estavam com muitas do-
res “pontuais”. E, às vezes,
você não consegue fazer o
treino que gostaria. É com-
plexo, mas não podemos usar
isso como desculpa. Sabemos
que é um jogo muito impor-
tante. É uma partida que pre-
cede o clássico. Não é que es-
tamos pensando lá na frente,

mas é muito importante para
nós”, analisou o treinador.

Já para o zagueiro Walisson
Maia falou a respeito da difi-
culdade em enfrentar o Dra-
gão, mas afirmou que o torce-
dor vilanovense pode esperar
por um time que vai buscar a
vitória, mesmo fora de casa.

“Jogar lá (em Aracaju) con-
tra o Confiança é sempre com-
plicado, mas o grupo está pre-
parado para fazer um ótimo
jogo. O torcedor pode esperar
garra e esperar por um time
que vai em busca da vitória.
Nós perdemos pontos em casa
e temos que recuperá-los fora
de casa”, comentou o defensor. 

Histórico
Esta será a terceira vez na

história que Confiança e Vila
Nova se enfrentarão. Nas duas
anteriores, houve um empate
e uma vitória dos sergipanos.
As duas partidas acontece-

ram pela Série C do Brasilei-
rão de 2015. Na ocasião, o Co-
lorado acabou conquistando o
título daquela edição. (Espe-
cial para O Hoje)

Pouco tempo
após o revés so-
frido para o Cori-
tiba, o Tigre volta
a campo pela Sé-
rie B

O Atlético Goianiense so-
freu a primeira derrota na Sé-
rie A no último fim de semana.
O rubro-negro, que só havia
perdido até então um duelo
pelo Campeonato Goiano, foi
superado pelo Athletico Para-
naense jogando na Arena da
Baixada. Apesar do revés,
Eduardo Barroca ficou con-
tente com uma exibição em
particular, do volante Gabriel
Baralhas que foi titular após a
ausência de Willian Mara-
nhão, que estava suspenso.

“Achei que o Baralhas fez
uma ótima partida, teve uma
ótima atitude, não só pelo gol,
mas de maneira geral. Jogou
com muita intensidade e per-
sonalidade, não só ele, mas to-
dos os jogadores que não estão
iniciando as partidas possuem
da minha confiança e tenho
procurado nessa sequência
de jogos dar uma atenção mui-

to grande para esses atletas,
pois até o fim da competição
vamos precisar de todos em
bom nível. O Baralhas cor-
respondeu e muito o que eu
esperava dele”, analisou
Eduardo Barroca.

Gabriel Baralhas marcou o
único gol do Atlético Goia-
niense nesta rodada. Esse foi
apenas a segunda vez que o jo-
gador balançou as redes com
a camisa do rubro-negro, a
primeira havia sido durante o
Campeonato Goiano, quando
marcou diante do Crac, em
abril, jogando no estádio An-
tônio Accioly. O volante foi ti-
tular pela nona vez na tem-
porada, sendo apenas a se-
gunda que não foi pelo esta-
dual. Ele havia começado o
duelo contra o Libertad, na
quinta rodada da fase de gru-
pos da Sul-Americana.

“O professor [Eduardo Bar-

roca] cobra bastante essa pres-
são na saída de bola. Traba-
lhamos bastante ao longo da se-
mana e isso é um dos pontos
fortes da nossa equipe, que o
Barroca está sempre exigindo
por essa pressão. Fui feliz e
consegui marcar o gol”, anali-
sou Gabriel Baralhas, para a
Rádio Bandeirantes.

O Atlético Goianiense de-
sembarcou em Goiânia ontem,
após treinar em Curitiba, e vol-
ta aos gramados nesta quarta-
feira. O rubro-negro vai ter o
Fluminense pela frente, às 19h
(horário de Brasília) no estádio
Antônio Accioly. Para esse con-
fronto, o treinador Eduardo
Barroca volta a contar com
Willian Maranhão, que cum-
priu suspensão e deve reto-
mar a titularidade no meio-
campo ao lado de Marlon Frei-
tas e João Paulo. (Felipe André,
especial para O Hoje)

Wagner Lopes espera que seu time se reabilite na Segundona vencendo o Confiança

Gabriel Baralhas comemorando seu primeiro gol na Série A em toda a carreira

Após ter eliminado o Co-
rinthians, 13 dias atrás, o
Atlético Goianiense conhe-
ce hoje o adversário das oi-
tavas de final da Copa do
Brasil. O rubro-negro está
entre as 16 melhores equi-
pes da competição e vai co-
nhecer o rival às 16h (ho-
rário de Brasília), em um
sorteio realizado pela Con-
federação Brasileira de Fu-
tebol (CBF) com transmissão
nas redes oficiais do maior
órgão do futebol brasileiro.
Também será definida a or-
dem do mando de campo.

Além do Atlético Goia-
niense, também chegaram
nesta fase: ABC, Athletico
Paranaense, Atlético-MG, Ba-
hia, CRB, Criciúma, Flamen-
go, Fluminense, Fortaleza,
Grêmio, Juazeirense, Santos,
São Paulo, Vasco e Vitória.
São 10 times da Série A, três
da Série B, um da Série C e
dois da Série D. A equipe
goiana pode enfrentar qual-
quer um deles, já que nesta
temporada não há mais a di-
visão por potes nas oitavas
de final, como também ocor-
reu na terceira fase.

A partir das oitavas de fi-
nal vai ser implementado o
uso do árbitro de vídeo
(VAR). A CBF ainda não defi-
niu detalhes, mas partidas
das oitavas estão previstas
para os dias 28 de julho e 4
de agosto como data-base,
mas podem ser alteradas.
Nesta nova fase contam com
jogos de ida e volta, assim
como a anterior, e sem o gol
marcado fora de casa como
critério de desempate.

Quem avançar para as
quartas de final, garante
uma cota de R$ 3,45 mi-
lhões. Até o momento, o
Atlético Goianiense soman-
do todas as fases já con-
quistou R$ 6, 46 milhões,
quando eliminou o Galvez-
AC, Joinville-SC e Corint-
hians. Na primeira fase, ti-
rou o time acreano ao ven-
cer por 3 a 1, contra o cata-
rinenses uma nova vitória,
desta vez por 2 a 0. Contra os
paulistas, já com o sistema
de duas partidas, venceu a
primeira por 2 a 0, fora de
casa, e empatou sem gols no
duelo de volta. (Felipe An-
dré, especial para O Hoje)

Atlético-GO conhece
adversário da próxima
fase da Copa do Brasil

OITAVAS

Baralhas aproveita ausência de titular
e deixa boa impressão em treinador

SÉRIE A

Douglas Monteiro/Vila Nova FC

SEm tEmpo para lamentação

Divulgação

Data: 22 de junho de 2021. Horário: 16h30. Local: estádio ba-
tistão, em Aracaju (se). Árbitro: diego da silva castro (Pi). As-
sistentes: Mauro cezar evangelista de sousa (Pi) e janystony
Rabelo de Melo (Pi)

t
TécNicA

Confiança: Rafael santos; lean-
dro silva, Victor salinas, Nery ba-
reiro e joão Paulo; serginho, bru-
no sena e daniel Penha; Álvaro
(luidy), Marcelinho (Alex Henri-
que) e Neto berola.
Técnico: Rodrigo santana

Vila Nova: Georgemy; Pe-
dro bambu, Renato, Walis-
son Maia e Willian Formiga;
deivid, Arthur Rezende e
Renan Mota; cardoso, Alan
Grafite e Alesson
Técnico: Wagner lopes

xConfiança Vila Nova

FICHA

TABELA DE JOGOS

Brasileiro série B

confiança x vila nova
16h30 - BaTisTÃo

BrUsQUe x saMPaio corrÊa
16h30 - aUGUsTo BaUer

PonTe PreTa x oPerÁrio
19hs - Moisés lUcarelli

GoiÁs x avaÍ
19hs - hailé Pinheiro

reMo x GUarani
21h30 - BaenÃo

coriTiBa x viTÓria
21h30 - coUTo Pereira

crB x Brasil De PeloTas
21h30 - rei Pelé



A Aparecidense empatou
no último sábado diante do
Goianésia em 0 a 0 pela ter-
ceira rodada do Campeonato
Brasileiro da Série D, mas se-
gue na zona de classificação
para a próxima fase, tendo em
vista que seus rivais na tabe-
la tropeçaram e a equipe per-
maneceu na segunda coloca-
ção, estando somente atrás
do Brasiliense.

Apesar da segunda colo-
cação, a Aparecidense não
sabe o que é marcar gols há
duas partidas, tendo empata-
do em 0 a 0 contra Gama e
Goianésia, ambas fora de casa.
A equipe soma apenas uma vi-
tória na competição, justa-
mente na estreia e em seus do-
mínios. Thiago Carvalho vol-
tou a falar das condições do
gramado e que ainda é cedo
para cobrar os jogadores da
parte ofensiva da Cidinha.

“Não é questão de preocu-
par não, mas na questão de me-
lhorar sim né. A parte ofensiva
viemos trabalhando, são dois
jogos difíceis e com o campo
também com não tanta quali-
dade e isso afeta um pouco a
criação e fica um jogo mais di-
reto, até por conta das carac-
terísticas individuais do nosso
ataque. Espero que nesses dois
jogos em casa a gente possa es-
tar evoluindo nossa parte ofen-
siva em um campo com mais
condições para a gente poder

cobrar de fato a qualidade me-
lhor do ataque”, disse Thiago
Carvalho.

Após dois jogos fora de casa,
o Camaleão agora terá as pró-
ximas duas partidas em seus
domínios e assim buscar recu-
perar os pontos “perdidos” para
seguir almejando a classifica-
ção para a próxima fase. No
próximo sábado (26), recebe o
Jaraguá, atual lanterna do gru-
po e depois enfrenta o Porto Ve-
lho, penúltimo colocado.

“Agora temos alguns jogos
importantes em casa, onde te-
mos o objetivo muito forte de
sempre estar vencendo. Algo
que cobrei no começo e tive-
mos uma vitória e espero que
nesses próximos jogos pode-
mos estar conseguindo mais vi-
tórias e fazer a pontuação ne-
cessária para a gente poder
pensar no primeiro objetivo,
que é a classificação”, concluiu
o treinador. (Victor Pimenta,
especial para O Hoje)

Aparecidense terá próximos dois
jogos em casa visando classificação

SÉRIE D
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Treinador acredita que equipe pode marcar depois de 2 empates

Nicolle Mendes / Aparecidense

No último sábado (19),
pela terceira rodada da fase
de grupos da Série D do Cam-
peonato Brasileiro, o Goia-
nésia recebeu a Apareciden-
se, no Valdeir José de Olivei-
ra, e as equipes não conse-
guiram tirar o zero do placar,
terminando empatadas. O
empate foi o terceiro do Azu-
lão do Vale nos três jogos
que disputou até aqui, resul-
tado que deixa o time na
sexta colocação do Grupo
A5, à frente apenas do ar-
quirrival Jaraguá e do Porto
Velho, próximo adversário.

Para o meia-atacante Wel-
lington, o Azulão sabia da di-
ficuldade que encontraria
diante do Camaleão, mas,
mesmo jogando melhor em
uma parte do jogo, a falta de
precisão e, consequente-
mente, de gols, foi determi-
nante para o resultado.

“Nós sabíamos da difi-
culdade que teríamos dian-
te da Aparecidense. Sofre-
mos bastante no início do
jogo, quando eles nos pres-
sionaram. Mas suportamos
e melhoramos no segundo
tempo. Infelizmente, não
conseguimos fazer o gol e
conquistar a vitória em nos-
sos domínios. Agora, é tra-
balhar bem durante esta
semana e buscar o triunfo
fora de casa, diante do Por-

to Velho”, disse Wellington.
Apesar do Goianésia ain-

da não ter triunfado na
quarta divisão nacional,
Wellington crê que o traba-
lho do técnico Ariel Mame-
de vem sendo bem feito e
que, para alcançar o pri-
meiro resultado positivo no
campeonato, será necessá-
rio fazer alguns ajustes na
equipe nos treinamentos
que antecedem o duelo
diante do Porto Velho.

“Acho que o trabalho do
professor Ariel Mamede
está sendo muito bem feito.
Falta encaixar, fazer alguns
ajustes. Deixamos escapar a
vitória diante do União de
Rondonópolis. Temos de tra-
balhar e ajustar a equipe
para esta partida contra o
Porto Velho”, finalizou Wel-
lington. (Breno Modesto,
especial para O Hoje)

Wellington pede ajustes
para que Azulão vença 
a primeira na D

GOIANÉSIA

Victor Pimenta

Depois de conhecer sua pri-
meira derrota na Série B, o
Goiás já volta nesta terça-feira
(22) à campo e para enfrentar
mais um adversário que se en-
contra na parte de baixo da ta-
bela. A equipe esmeraldina re-
cebe o Avaí, no estádio Hailé Pi-
nheiro, às 19 horas.

Goiás
Após a primeira derrota no

Campeonato na última rodada,
o Goiás volta a jogar em casa,
onde ainda não sabe o que é
perder dentro de seus domí-
nios. Apesar do resultado ne-
gativo, o time que apresentou
um bom primeiro tempo, deve
ter somente algumas mudan-
ças na equipe titular.

Fora dos dois últimos jo-
gos, devido a um mal-estar, o
volante Breno já vem treinan-
do com os novos companheiros
e deve voltar na vaga que es-
tava ocupada por Madison. No
ataque, Diego que ficou de fora
do último jogo por conta de
uma lesão que teve diante do
CRB, ainda é dúvida e com isso
Luan Dias deve seguir nos onze
iniciais. Dadá Belmonte que
entrou bem no segundo tempo,
pode ser uma opção para co-
meçar jogando. 

A derrota esmeraldina fez
com que a equipe saísse da
zona de classificação para a Sé-
rie A, caindo para a sexta co-
locação e uma vitória deixaria

a equipe novamente entre os
quatro melhores. Assim, o za-
gueiro David Duarte falou so-
bre os próximos jogos da equi-
pe esmeraldina em casa.

“A Série B não tem jogo fá-
cil. Todos os jogos são difíceis,
todos os locais de jogar são
mais complicados. Esse últi-
mo jogo nosso contra o Brasil a
viagem nossa foi muito longa,
mas essa nossa sequência o
melhor de tudo que é em casa.

Contra o Vila Nova querendo
ou não é em Goiânia e assim
não vamos viajar, que é im-
portante também porque es-
távamos cansados dessa se-
quência”, disse David Duarte.

Avaí
O Leão não entrou em cam-

po na última rodada, por cau-
sa de uma forte chuva que
aconteceu em Florianópolis e
deixou as condições do gra-

mado impraticáveis, segundo a
súmula feita pelo Emerson Ri-
cardo após a análise com seus
outros três assistentes.

Assim, o Avaí ganhou um dia
a mais de “descanso” e de trei-
namento visando a partida des-
ta terça-feira diante do Goiás, na
Serrinha. O treinador Claudinei
Oliveira, que conhece bem a
equipe adversária, onde treinou
nos anos de 2014 e 2019, deve
mandar a campo a mesma equi-
pe que iria começar a partida
diante do Remo.

Para a partida, Claudinei
Oliveira terá os desfalques de
Capa e Vinícius Jaú (ambos
lesionados), Bruno Silva (que
cumpre suspensão), Júnior Du-
tra e Betão (segue em transi-
ção) e Jean Cléber, volante
que chegou na semana e já foi
apresentado, aguarda regula-
rização no BID para estrear
pelo Leão. Apenas Valdívia e
Iury estão pendurados com
dois cartões amarelos. (Espe-
cial para O Hoje)

Goiás tenta esque-
cer derrota em úl-
tima rodada e re-
cebe Avaí, que se
encontra próximo
da zona do rebai-
xamento; esmeral-
dino está invicto
em casa

Bola para frente
Rosiron Rodrigues / Goiás EC

Data: 22 de junho de 2021. Horário e local: 19 horas, estádio
Hailé Pinheiro, Goiânia. Arbitragem: Zandick Gondim Alves
júnior (RN); Assistentes: Vinicius Melo de lima (RN) e luis
carlos de França costa (RN); Quarto árbitro: jean carlos da
silva Narciso (Go)

t
TécNicA

Goiás: Tadeu; Apodi, david
duarte, Reynaldo, Hugo; breno,
caio Vinícius, élvis; luan dias,
bruno Mezenga e Alef Manga
Técnico: Pintado

Avaí: Gledson; edílson, Alan
costa, Alemão, diego Renan;
Wesley, jean, Renato; Vinicius
leite, jonathan e lourenço.
Técnico: claudinei oliveira

xGoiás Avaí

FICHA

Equipe esmeraldina

busca terceira

vitória na Serrinha

para retornar a

zona de classificação

para a Série A

SériE D - GrupO A5

TiMes P v SG

1º) Brasiliense 7 2 4

2º) Aparecidense 5 1 2

3º) Rondonópolis 5 1 1

4º) Gama 4 1 1

5º) Nova Mutum 3 1 -2

6º) Goianésia 3 0 0

7º) Porto Velho 2 0 -2

8º) Jaraguá 1 0 -4
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João Paulo Alexandre

Goiânia tem 87 anos e é
uma das capitais mais jovens
do Brasil, mas já sofre com
problemas de “gente grande”,
principalmente no quesito de
mobilidade. A cidade conta
com diversos pontos de es-
trangulamento no trânsito no
horário de pico. Alguns deles
não sofreram nenhum tipo de
intervenção, mas outros já con-
taram com construções de com-
plexos viários na tentativa de
melhorar o tráfego nesses lu-
gares. Uma saída para isso, se-
gundo o especialista em trân-
sito, Marcos Rothen, poderia ser
a conversão de sentidos de al-
gumas ruas na cidade. Porém,
ele destaca a importância da
gestão diante disso. “Em Goiâ-
nia, [as mudanças] poderiam
ser em ruas mais estreitas. Mas
isso exige uma boa adminis-
tração do trânsito, com muita si-
nalização e agentes para con-
trolar as mudanças”, destaca.

Ele explica que as mudan-
ças de sentido nas faixas de-
vem ser integradas a obras fí-
sicas. Atualmente, isso é difícil
de ver pela cidade, que sofre
com muita lentidão. O viaduto
João Alves de Queiroz, mais co-
nhecido como viaduto na Ave-
nida T-63, é um bom exemplo
disso. A obra, que foi construí-
da no cruzamento da Avenida
85 com o objetivo de retirar a
rótula da chamada Praça do
Chafariz. O complexo contou a
construção de um viaduto, al-
ças laterais e uma e trincheira,
tida como inédita até então
em Goiânia. A obra custou R$
18 milhões aos cofres públicos
e foi inaugurada em dezembro

de 2008. Após quase 13 anos, o
local é um ponto onde longos
engarrafamentos se formam
todo fim de tarde.

Marcos Rothen destaca que
o complexo foi construído sem
levar em consideração todos os
movimentos que ali passariam.
“É normal o viaduto da T-63 fi-
car congestionado, com carros
parando em cima do viaduto e
em baixo também é confuso.
Isso acontece por não ter sido
feito um projeto correto consi-
derando todos os movimentos.
Também existem muitos pro-
blemas na programação sema-
fórica. Quem vai da Serrinha
para Centro pela Avenida 85
fica parado no sinal que tem em
frente ao campo do Goiás. Lá, o
tempo de vermelho para quem
vem nesse sentido é maior do
que o para quem sobe [A SMM
alega que é por causa do tráfe-
go à frente, o que não é verda-
de], assim os congestionamentos
chegam até depois da Praça do

Chafariz, isso atrapalha toda a
fluidez de quem vem no corre-
dor da S1/85”, conta.

E, segundo ele, essas análi-
ses ainda persistem nas obras
mais atuais. “O sistema viário
de Goiânia foi construído na-
turalmente, sem um correto
plano geométrico para que,
principalmente, as avenidas ti-
vessem uma fluidez. Seriam
vias sempre com a mesma lar-
gura que permitiriam uma me-
lhor fluidez. As obras feitas,
de modo geral, são tratadas de
forma isolada sem considerar o
corredor todo. Por exemplo, o
viaduto da Jamel Cecílio não foi
projetado em conjunto com a
trincheira da Avenida 90, assim
a prefeitura fez um grande in-
vestimento e o resultado é pe-
queno”, pontua.

Rótulas, viadutos 
e sinaleiros

Goiânia praticamente con-
ta com investimento em três

funcionalidades para tentar
melhorar o fluxo no trânsito:
rótulas, viadutos e sinaleiros.
Marcos pontua que a funcio-
nalidade dos três é bacana,
mas deve ser levado em ques-
tão o volume de tráfego. Ele cita
as existentes na Avenida Pedro
Ludovico, no Parque Oeste In-
dustrial. A via que se transfor-
ma na BR-060 acaba se tor-
nando ponto de engarrafa-
mento para aqueles que saem
do viaduto da Vila Canaã.

“As rótulas têm uma boa
aplicação em cruzamentos com
um baixo ou médio volume
de carros e pedestres. Mas, à
medida que os volumes so-
bem, as rotatórias se tornam
inadequadas, como por exem-
plo aquelas para quem vem de
Guapó. Outra dificuldade é que
em Goiânia quem está na ro-
tatória tem sempre a prefe-
rência, mesmo que os volu-
mes desses carros sejam me-
nores. A rotatória em outros lo-

cais nem sempre dá essa prio-
ridade, no mesmo exemplo an-
terior, um volume grande de
tráfego para a passagem de
apenas um carro. Para cada
tipo de cruzamento temos que
estudar qual a melhor alter-
nativa e isso vai mudando a
medida que aumentam os vo-
lumes de veículos”, reforça.

A construção de novos via-
dutos em perímetros urbanos
não têm sido uma escolha as-
sertiva, segundo Marcos. “Os
viadutos normalmente não são
mais construídos nas áreas ur-
banas mais concentradas.
Criam um obstáculo urbanísti-
co e apresentam baixos retor-
nos, como dito, você passa pelo
viaduto e é obrigado a parar em
um cruzamento a diante. Eles
podem ser construídos sobre
rodovias, por exemplo.”

Sobre os sinaleiros, o espe-
cialista diz ser de extrema im-
portância obedecer uma sin-
cronização entre eles para que
haja a fluidez do tráfego. “Goiâ-
nia precisaria melhorar o con-
trole dos semáforos com a im-
plantação de detectores e um
controle centralizado. São o
que aqui chamam de semáfo-
ros inteligentes. Mas para isso
é necessário um investimento
na contratação de engenheiros
para aplicar essa melhoria. A
equipe da SMM é reduzida e os
problemas são muitos. Uma
cidade inteligente começa por
uma sinalização semafórica
inteligente. Goiânia tem muitos
equipamentos, mas poucas pes-
soas para que eles sejam bem
aproveitados. Com um contro-
le semafórico mais inteligente
a mobilidade seria muito faci-
litada”, destaca.

Após quase dois anos que o
Conselho Regional de Enge-
nharia e Agronomia de Goiás
(Crea-GO) apresentou relatório
de vistoria de viadutos, Goiânia
não possui plano concreto de
fiscalização e manutenção pe-
riódica, o que pode, a longo
prazo, oferecer riscos para a es-
trutura das obras. O grupo de
engenheiros realiza esse le-
vantamento sobre a situação
desses empreendimentos há
oito anos e não há constatação
de preservação contínua ne-

cessária. A prefeitura informa,
contudo, que recebeu o balan-
ço e as situações emergenciais
estão sendo sanadas.

O engenheiro civil e pro-
fessor Ricardo Barbosa Ferrei-
ra, que também é conselheiro
na entidade, afirmou à repor-
tagem que existe uma norma
que detalha como devem ser
realizadas as inspeções neste
tipo de obra. “Existe a inspeção
inicial, as rotineiras, as espe-
ciais, entre outras. Elas são ne-
cessárias e obrigatórias para

evitar um problema mais sé-
rio”, diz. O grupo faz esse tra-
balho de inspeção desde 2012.

O professor aponta que
quando é feito o trabalho de
avaliação, conforme a norma
técnica, a partir daí realiza um
planejamento para as próxi-
mas vistorias. “De acordo com
o grau que ela está de deterio-
ração, há um planejamento
das próximas vistorias. É claro
que se a estrutura estiver em
uma condição muito boa não
vai fazer vistoria em seis me-

ses. O prazo mais curto de vis-
toria é uma vez por ano. Tem
outras que são vistoriadas a
cada dois anos e as melhores
no período de cinco anos”.

Ele diz que nos próximos
dias o Crea vai divulgar um es-
tudo do estado desses viadutos.
“Goiânia é a única cidade do
Brasil que tem todos os viadu-
tos monitorados do Brasil para
que os gestores tomem medi-
das. Nosso papel é chamar aten-
ção das autoridades. Lamenta-
mos que nesses dois anos fize-

ram pouca coisa”.
O engenheiro destaca que

apesar de representar um
custo relevante para os cofres
públicos, o trabalho de fisca-
lização e manutenção é mais
barato que o reparo. “Sem
contar o custo social que uma
intervenção em grandes vias
pode causar. Existem prejuí-
zos, como o tempo do cidadão,
que não podem ser contabili-
zados, além de não serem ser-
viços bem feitos”. (Especial
para O Hoje)

Cidade tem pontos intransitáveis no horário de movimento. Especialista aponta possíveis mudanças

Viadutos de Goiânia padecem de manutenção

Uma saída para os grandes engarrafamentos em horário de pico poderia ser a conversão de sentidos de algumas ruas na cidade

Goiânia sofre com o estrangulamento de vias no horário de pico 

Falta gestão de tráfego nos
horários de pico na Capital

Fotos: Jota Eurípedes
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Daniell Alves

As buscas por Lázaro Barbosa, suspeito de chacina no
Distrito Federal, já entram no 14º dia. A força-tarefa para
capturar o homem reúne mais de 200 policiais durante
os últimos dias. Na manhã de ontem (21), informações so-
bre o possível paradeiro do suspeito foram dadas à polí-
cia de Cocalzinho de Goiás. Uma mulher afirma ter vis-
to um homem com uma mochila nas costas e mancando,
no quintal do loteamento Residencial Águas Bonitas, em
Águas Lindas de Goiás.

Ela teria entrado em contato com a polícia, mas
como não obteve retorno preferiu ir à base policial. No
domingo (20) e na segunda-feira (21), agentes policiais
realizaram buscas intensas em Cocalzinho na tentati-
va de capturar Lázaro. Ele é suspeito de cometer um
quádruplo latrocínio em Ceilândia, no DF, além dos cri-
mes em Goiás. Nos últimos dias, o indivíduo invadiu
propriedades rurais da região do Entorno, fez três pes-
soas reféns e baleou outras quatro, entre elas, um po-
licial militar.

O PM, que foi atingido de raspão, chegou a ser leva-
do ao Hospital de Urgências de Anápolis (Huana), mas já
está em casa. O indivíduo possui uma condenação por ho-
micídio, no Estado da Bahia e é também procurado no
DF e em Goiás por crimes de roubo, estupro e porte ile-
gal de arma de fogo.

Fake news
Mais de 200 policiais estão envolvidos, 24 horas por

dia, na operação comandada pela Secretaria de Estado
da Segurança Pública (SSP-GO). Também participam
equipes do DF e das policiais Rodoviária Federal e Fe-
deral. O chefe da pasta, Rodney Miranda, falou duran-
te coletiva de imprensa sobre o combate que tem sido
feito pelas equipes, que frequentemente precisam lidar
com fake news. Segundo o titular da SSP-GO, essas si-
tuações têm provocado, muitas vezes, interferências na
operação. “É um problema sim. Não só essa fake news
[de que Lázaro estaria em um cemitério], como outra de
que ele já havia sido baleado, que já estava morto. Tudo
isso atrapalha, porque não só a nossa Inteligência,
como as unidades de operação, tem que checar. Às ve-
zes a gente deixa de atender mais rapidamente uma in-
formação procedente, para atender uma que não tem re-
levância”, ressaltou.

Padrão de comportamento
De acordo com o secretário, as equipes de Inteligên-

cia identificaram um padrão, na atuação do suspeito, que
está sendo analisado. “Temos informações de que esse
modus operandi [forma de atuação] dele já se repetiu al-
guns anos atrás na Bahia e ele ficou 15 dias no meio do
mato, sem comida e sem água”, disse. “Nós estamos acre-
ditando que ele está mantendo o padrão, mas está cada
dia mais desgastado e cometendo erros, e é nesses erros
que nós vamos pegar ele”, completou.

“Pai dedicado”
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 identi-
ficar, 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 re-
lacionamento 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. Diante de to-
dos 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. “A gente não sabe o que
aconteceu na mente e no coração dele. A ficha não
caiu”, avaliou. (Especial para O Hoje)

Suspeito é experiente e conhecedor da região 

A Prefeitura de Goiânia
realiza hoje (22) a 21ª testagem
de antígeno deste ano. Os tes-
tes estão sendo realizados em
sete escolas municipais iden-
tificadas no ato do agenda-
mento. O mesmo já pode ser
feito por link disponibilizado
pelo site da Secretaria Muni-
cipal de Saúde (SMS). Ao todo,
são cerca de 3.500 testes para
pessoas assintomáticas, a par-
tir de 12 anos.

De acordo com a SMS, o ob-
jetivo da testagem de antígeno
é identificar pessoas assinto-
máticas e, assim, isolá-las, blo-
queando a propagação do ví-
rus. O resultado do teste é libe-
rado de 10 a 20 minutos após a
coleta. Aqueles que forem po-
sitivos recebem orientação mé-
dica no local da testagem ou em
unidade de saúde mais próxi-
ma. O cidadão que estiver sin-
tomático deve procurar uma
das unidades de saúde que rea-
lizam o exame RT-PCR, indica-

do para estes casos. Podem fa-
zer o exame pessoas com idade
acima de 12 anos que não apre-
sentem sintomas. O resultado é
liberado entre 15 e 20 minutos
após a coleta. Pessoas sinto-
máticas, por sua vez, devem
procurar uma das 42 unidades
de saúde aptas para realizar o
teste RT-PCR.

Goiânia ultrapassou 727 mil
doses aplicadas e segue vaci-
nando contra a Covid-19 hoje.
Ao todo, 21 postos atendem
grupos prioritários, gestantes
sem comorbidades e pessoas a
partir de 50 anos da população
em geral. A UPA Jardim Amé-
rica continua destinada à apli-
cação da segunda dose da Co-
ronavac para quem está em
atraso. Pessoas a partir de 50
anos sem comorbidades e gru-
pos prioritários são atendidos
em 20 unidades de saúde, por
agendamento através do apli-
cativo Prefeitura 24 horas. Ne-
las, o atendimento vai das 8h às

17h, somente na modalidade
pedestre. As gestantes sem co-
morbidades podem dirigir-se à
Área I da PUC, também para
pedestres, sem necessidade de
agendamento. Lá, o atendi-
mento vai das 8h às 16h.

A documentação exigida
para cada grupo, além de do-
cumento com foto, CPF e com-
provante de endereço, pode
ser verificada no site oficial
da Prefeitura de Goiânia. Por
fim, quem está com o reforço
da Coronavac em atraso pode
receber o imunizante na UPA
Jardim América, sem agen-
damento. Basta levar docu-
mento com foto, CPF e com-
provante da primeira dose
(cartão de vacinação).

O endereço dos locais de
vacinação para cada grupo
também podem ser visuali-
zados pelo site da Prefeitu-
ra: www.goiania.go.gov.br.
(Daniell Alves, especial
para O Hoje)

Cerca 3,5 mil pessoas participam
de testagem antígeno

Sem sucesso,
buscas por
Lázaro entram
no 14º dia

tRÁPIDAS

Para STJ, em HSE honorários
advocatícios devem ser por equidade

Segundo entendimento foi firmado pela
Corte Especial do Superior Tribunal de Jus-
tiça (STJ), nos casos regidos pelo atual Códi-
go de Processo Civil, o arbitramento dos ho-
norários advocatícios de sucumbência nas de-
cisões homologatórias de sentença estran-
geira (HSE), seja para deferir o pedido ou para
indeferi-lo, deverá ser feito com base na equi-
dade e não no percentual definido pelo pa-
rágrafo 2º do artigo 85 do CPC. O caso foi re-
latado pelo ministro Raul Araújo, cujo en-
tendimento foi seguido pela maioria do co-
legiado ao homologar as decisões e fixar os
honorários por equidade. Segundo o magis-
trado, o tema mereceu debate aprofundado,
tendo em vista as inovações trazidas pelo
novo CPC. Ele destacou que, com base na na-
tureza preponderantemente homologatória

dessa categoria processual, o entendimento
da Corte sob a égide do CPC de 1973 é no sen-
tido da fixação de honorários por equidade.
Com a vigência do atual CPC, ressaltou o mi-
nistro, há precedentes da Corte Especial no
sentido de arbitramento no montante de 10%
a 20% sobre o valor da condenação, ou do
proveito econômico, ou do valor atualizado
da causa (parágrafo 2º do artigo 85), ou
aplicando a regra do parágrafo 8º do mesmo
artigo, a qual trata das hipóteses de arbitra-
mento de tal verba por equidade. Raul Araú-
jo destacou que a orientação no sentido da fi-
xação de honorários por equidade está em-
basada no fundamento de que o procedi-
mento de homologação de sentença estran-
geira não tem natureza condenatória ou
proveito econômico imediato.

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

Jurídica

O Conselho Penitenciá-
rio do Estado de Goiás (Co-
pengo), do qual a Defenso-
ria Pública do Estado de
Goiás (DPE-GO) é integran-
te, criou um projeto para
efetuar a análise de ofício
ao direito de indulto e/ou
comutação de pena de mu-
lheres encarceradas em

unidades prisionais goia-
nas. O projeto está sob a
coordenação da defensora
pública Laura Pereira da
Silveira e do defensor pú-
blico Salomão Rodrigues da
Silva Neto, que atuam, res-
pectivamente, como conse-
lheira nata e conselheiro
suplente no Copengo.

Comutação de penas

Responsabilidade solidária
A Sexta Turma do Tri-

bunal Regional Federal da
1ª Região (TRF1), por una-
nimidade, negou provi-
mento à apelação inter-
posta por uma ex-sócia de
uma empresa, que pediu a
retirada de seu nome dos
cadastros do Sistema de
Proteção ao Crédito
(SPC)/Serasa, por conta de

empréstimos bancários ce-
lebrados com a Caixa Eco-
nômica Federal (CEF), assi-
nados por ela como avalis-
ta. O relator, desembarga-
dor federal Daniel Paes Ri-
beiro, considerou que a
sentença está correta ao
considerar a responsabili-
dade solidária da ex-sócia
pelo pagamento da dívida.

2 TJGO - As sessões do júri
retornaram suas atividades
na comarca de Goiânia de-
pois de um período sem a
concretização dos atos pro-
cessuais em razão de decreto
judiciário em função da pan-
demia do coronavírus.
2 TST - Ausência de pu-
blicação de edital em todo
as cidades inviabiliza dissí-
dio coletivo.

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

O CNJ elabora
plano de
geração de
emprego 

Comissão aprova projeto PDC

A Comissão de Seguri-
dade Social e Família da
Câmara dos Deputados
aprovou o projeto (PDC
912/18) que susta a Reso-
lução 32/17 da Comissão
Intergestores Tripartite
(CIT) do Ministério da Saú-
de. A norma trata de dire-
trizes da Rede de Atenção
Psicossocial (Raps). Para
os autores da proposta
essa resolução contraria a
Lei Paulo Delgado, que
instituiu modelo de trata-
mento aos portadores de
transtornos mentais. Para

eles, o assunto deveria ser
discutido no Congresso
Nacional. A Resolução
32/17 da CIT proíbe, entre
outros pontos, ampliar o
número de leitos psiquiá-
tricos em hospitais espe-
cializados e prioriza o for-
talecimento e o apoio à
saída de pacientes mora-
dores em hospitais psi-
quiátricos. Por outro lado,
prevê o aumento da ofer-
ta de leitos hospitalares
qualificados para a inter-
nação de pacientes com
quadros mentais agudos.



A vacinação contra Covid-
19 em Goiânia, que segue acon-
tecendo para os grupos priori-
tários, gestantes sem comorbi-
dades e pessoas a partir de 50
anos da população em geral,
está sendo realizada somente
nos postos para pedestres. A va-
cinação em drive-thru está sus-
pensa já que Goiânia está apli-
cando somente vacinas do fa-
bricante Pfizer/BioNTech, que
não pode ser utilizada nesta
modalidade. Somente hoje (22),
de acordo com a Secretaria
Municipal de Saúde (SMS) de
Goiânia, são mais de 9 mil
agendamentos realizados.

Na manhã de ontem, a mo-
vimentação foi baixa em al-
guns pontos de vacinação, sem
os drives-thrus, pela Capital. No
momento, Goiânia está vaci-
nando pessoas a partir de 50
anos sem comorbidades e gru-
pos prioritários, atendidos em
20 unidades de saúde, por
agendamento por meio do apli-
cativo Prefeitura 24 horas. Ne-
las, o atendimento vai das 8h às
17h, somente na modalidade
pedestre. As gestantes sem co-
morbidades podem dirigir-se à
Área I da PUC, também para
pedestres, sem necessidade de
agendamento. Lá, o atendi-

mento vai das 8h às 16h.
A documentação exigida

para cada grupo, além de do-
cumento com foto, CPF e com-
provante de endereço, pode
ser verificada no site oficial da
Prefeitura de Goiânia. Por fim,
quem está com o reforço da Co-

ronavac em atraso pode rece-
ber o imunizante na UPA Jar-
dim América, sem agenda-
mento. Basta levar documento
com foto, CPF e comprovante
da primeira dose.

Até agora, Goiânia já apli-
cou 727.489 vacinas contra a
Covid-19. Destas, 513.675 re-
ferem-se à primeira dose da
imunização, o que corres-
ponde a 33,88% dos goia-
nienses. Referentes à segunda

dose foram aplicadas 213.814
vacinas, o que corresponde a
14,1% da população de Goiâ-
nia totalmente imunizada, su-
perando as médias nacionais
de 29,84% da população bra-
sileira vacinada com a pri-
meira dose, enquanto 11,47%
recebeu a segunda.

Ao todo, 21 postos aten-
dem grupos prioritários, ges-
tantes sem comorbidades e
pessoas a partir de 50 anos da

população em geral. A UPA
Jardim América continua des-
tinada à aplicação da segunda
dose da Coronavac para quem
está em atraso.

Testagem
Nesta terça-feira (22), a Pre-

feitura de Goiânia realiza a 21ª
testagem de antígeno deste ano.
Os testes serão realizados em
sete escolas municipais identi-
ficadas no ato do agendamento,
que já pode ser feito por link dis-
ponibilizado pelo site da Secre-
taria Municipal de Saúde (SMS).
Ao todo, são cerca de 3.500 tes-
tes para pessoas assintomáticas,
a partir de 12 anos.

O objetivo da testagem de
antígeno é identificar pessoas
assintomáticas e, assim, isolá-
las, bloqueando a propagação
do vírus. O resultado do teste é
liberado de 10 a 20 minutos
após a coleta, e aqueles que fo-
rem positivos recebem orien-
tação médica no local da testa-
gem ou em unidade de saúde
mais próxima. De acordo com a
pasta, quem estiver sintomáti-
co deve procurar uma das uni-
dades de saúde que realizam o
exame RT-PCR, indicado para
estes casos. (Maiara Dal Bos-
co, especial para O Hoje)
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Goiânia está entre as cida-
des que contribuíram de forma
significativa para a dissemi-
nação da Covid-19 no Brasil, se-
gundo estudo realizado por
quatro cientistas brasileiros e
publicado ontem (21) na Re-
vista Scientific Reports. Nos
três primeiros meses da pan-
demia no Brasil, segundo a
pesquisa, de 98% a 99% de to-
dos os casos se concentravam
em apenas 17 cidades brasilei-
ras, que foram consideradas
‘super espalhadoras’ da doen-
ça. Goiânia estava ente elas.

A pesquisa apontou que,
no início do mês de março de
2020, ficou claro que os aero-
portos internacionais do País,
localizados principalmente
nas grandes capitais estaduais
da costa atlântica brasileira, à
exceção, principalmente de
Brasília, Belo Horizonte e Ma-
naus, foram os principais pon-
tos de entrada do coronavírus
no Brasil. A partir disso, as di-
nâmicas das próprias cidades
fez com que a doença se es-
palhasse. As contribuições de
Goiânia, Campo Grande e Cui-
bá na região Centro-Oeste fo-
ram as maiores em sua região,
mas muito menores se com-
paradas às demais regiões e
seus distribuidores.

De acordo com o estudo,
somente São Paulo contribuiu
com mais de 80% do total de
casos que se espalharam nas
primeiras semanas de março.
Até o mês de junho, a contri-
buição da cidade mais popu-

losa do país nunca caiu para
menos de 30%, sendo consi-
derada ‘superdivulgadora’ da
Covid-19. Além disso, para
além da capital paulista, a
disseminação do coronavírus
no País teve alta contribuição
do Rio de Janeiro, Brasília e
cinco capitais estaduais da re-
gião Nordeste: Fortaleza, Re-
cife, Salvador, São Luís e João
Pessoa. Manaus e Belém fo-
ram as cidades que mais se es-
palharam na região Norte
(Amazônia), sendo Porto Ale-
gre e Curitiba as mais impor-
tantes na região Sul.

Os autores do estudo, que
atuam na Universidade Fe-
deral da Paraíba, no Instituto
Internacional de Neurociên-
cias de Natal (IINN/ELS), no

Instituto Oswaldo Cruz e no
Instituto de Matemática e Es-
tatística da Universidade de
São Paulo (IME), concluíram
ainda que outros dois fatores
contribuíram para que a Co-
vid-19 conseguisse se espa-
lhar no Brasil, como o tráfego
em rodovias federais e uma
distribuição desigual dos re-
cursos de saúde.

SARS
Dados referentes à Síndrome

Respiratória Aguda Grave
(SARS) revelaram ainda que
São Paulo foi a cidade com
maior fluxo de pacientes não re-
sidentes, recebendo pacientes de
464 cidades de todo o País. Goiâ-
nia recebeu pacientes de outras
258 cidades, atrás no ranking so-

mente de cidades como Belo
Horizonte e Salvador, que re-
ceberam pacientes de 351 e 332
cidades, respectivamente. De
acordo com o levantamento,
municípios que estiveram alta-
mente conectados à rede do sis-
tema de saúde, seja por receber
ou encaminhar pacientes para
outros municípios, também
apresentaram maior número
de óbitos por Covid-19.

Panorama
No Brasil, segundo dados do

Ministério da Saúde divulgados
no domingo (20), já são
17.927.928 casos confirmados
da doença. O número de óbitos
no País ultrapassou a marca de
500 mil no último dia 19. Ao
todo, são 501.825 óbitos acu-

mulados em decorrência da
doença. No Centro-Oeste, são
1.838.304 casos confirmados e
46.833 óbitos. Destes, 657.301
casos confirmados correspon-
dem à Goiás, que já soma
18.554 óbitos. Com isso, a taxa
de letalidade da doença no Es-
tado chegou a 2,83%.

Em Goiânia, uma das cida-
des que mais auxiliou a disse-
minar a doença, já são 167.717
casos confirmados de Covid-
19. Dados da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde (SMS) de
Goiânia, apontam ainda que
foram 15.597 internações, sen-
do 6.835 em Unidade de Tera-
pia Intensiva (UTI). Na Capital,
os óbitos em decorrência da
doença chegaram a 5.225.  (Es-
pecial para O Hoje)

Segundo pesquisa,
no início da pande-
mia, 98% dos casos
se concentravam em
apenas 17 cidades
do País

As contribuições de Goiânia, Campo Grande e Cuibá na região Centro-Oeste foram as maiores em sua região

Goiânia entre as cidades
‘super espalhadoras’ da Covid

Goiânia fecha drives-thrus
VACINAÇÃO

Goiânia já aplicou

727.489 vacinas

contra a Covid-19
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O presidente eleito do
Irã, Ebrahim Raisi, disse
nesta segunda-feira (21) que
a política externa de seu
país não se limitará ao acor-
do nuclear de 2015 com po-
tências mundiais. Ele con-
cedeu a primeira entrevista
coletiva desde que venceu a
eleição de sexta-feira (18).

Raisi, de 60 anos, linha-
dura e crítico do Ocidente,
assumirá o lugar do prag-
mático Hassan Rouhani em
agosto, no momento em que
o Irã tenta preservar o acor-
do nuclear fragilizado e se
livrar das sanções impostas
pelos Estados Unidos, que
levam a uma retração eco-
nômica acentuada.

"Nossa política externa

não será limitada ao acor-
do nuclear", disse, em Tee-
rã, o presidente eleito. "Te-
remos interação com o
mundo. Não ataremos os
interesses do povo irania-
no ao acordo nuclear."
Tanto autoridades irania-
nas quanto ocidentais di-
zem que a ascensão de Rai-
si dificilmente alterará a
postura de seu país nas con-
versas para ressuscitar o
pacto – o líder supremo,
aiatolá Ali Khamenei, tem a
palavra final de todas as
principais políticas. Ebra-
him Raisi também disse
que os EUA violaram o
acordo e que a União Eu-
ropeia não cumpriu seus
compromissos. (ABr)

Política externa não se
limitará a acordo nuclear

IRÃ

A alta comissária para os
Direitos Humanos da Orga-
nização das Nações Unidas
(ONU), Michelle Bachelet, pe-
diu ontem (21) um esforço
concertado diante dos "maio-
res e mais graves retroces-
sos" dos direitos humanos
que já se viu. 

"Para nos recuperarmos
dos maiores e mais graves
retrocessos dos direitos hu-
manos jamais vistos, deve-
mos ter uma visão de mu-
dança e uma ação concerta-
da" para aplicar, disse Ba-
chelet em discurso aos mem-
bros do Conselho dos Direitos
Humanos da ONU, que iniciou
hoje sua 47.ª sessão.

"Precisamos de sociedades
que, embora diversas, parti-
lhem compromissos funda-
mentais para reduzir as desi-
gualdades e fazer avançar to-
dos os direitos humanos", afir-
mou a ex-presidente chilena.

Em relação aos abusos co-
metidos no mundo, ela se de-
clarou "profundamente per-
turbada" pelas "graves viola-
ções" dos direitos humanos
na região etíope do Tigray,
onde a situação humanitária é
"terrível" com mais de 350 mil
pessoas em risco de fome.

A alta comissária denun-
ciou abusos contra os civis
"de todas as partes no conflito"
e enumerou execuções extra-
judiciais, detenções arbitrá-
rias, violências sexuais contra
adultos e crianças, assim como
deslocamentos forçados.

"Relatos credíveis indicam
que soldados eritreus conti-
nuam a atuar no Tigray e a
perpetrar violações dos direi-
tos humanos e da lei humani-
tária", afirmou.

Bachelet disse ainda espe-
rar conseguir este ano um
"acesso significativo" à região
chinesa do Xinjiang, sobre a
qual "continuam a aparecer
informações sobre graves vio-
lações dos direitos humanos".

Várias organizações de de-
fesa dos direitos humanos acu-
saram a China de ter interna-
do em Xinjiang pelo menos 1
milhão de muçulmanos uigu-
res em "campos de reeduca-
ção". Pequim desmente o nú-
mero e fala de "centros de
formação profissional" para
apoiar o emprego e combater
o extremismo religioso.

Em relação à China, Ba-
chelet lembrou ter passado

um ano desde a aprovação da
Lei de Segurança Nacional em
Hong Kong, sobre a qual o
Alto-Comissariado dos Direitos
Humanos da ONU expressou
"sérias preocupações".

Entre as numerosas situa-
ções de retrocesso, ela citou
ainda a da Rússia, apelando a
Moscou para "respeitar os di-
reitos civis e políticos", tendo
em conta as eleições legislati-
vas de setembro.

"Estou consternada com as
medidas recentes que minam
ainda mais o direito das pes-
soas de exprimirem opiniões
críticas e a sua capacidade de
participar das eleições legis-
lativas previstas para setem-

bro", disse a representante da
ONU, citando o caso do oposi-
tor russo Alexei Navalny e o
desmantelamento do seu mo-
vimento.

"A legislação que restringe
as liberdades de expressão,
de reunião pacífica e de asso-
ciação deve respeitar as nor-
mas e padrões internacionais
em matéria de direitos huma-
nos", observou.

Bachelet também pediu a
Moscou o fim da prática arbi-
trária de qualificar indivíduos,
jornalistas e organizações não
governamentais (ONG) de "ex-
tremistas", "agentes estran-
geiros" ou "organizações in-
desejáveis". (ABr)

Ela falou na 47ª
sessão do conse-
lho da ONU

Bachelet pede ação diante
de violações de direitos 

Um ataque na província de
Diala, no leste do Iraque, ma-
tou três pessoas nesta segun-
da-feira (21), informou a agên-
cia estatal turca Andalou. Ne-
nhum grupo reivindicou a
ação, que ocorre em meio a
uma escalada da violência
por parte do EI (Estado Islâ-
mico) no país.

O violento episódio acon-
teceu no distrito de al-Azeem,
em um posto de fiscalização
mantido pelas forças sunitas
aliadas ao governo iraquiano.
Além dos três civis mortos,
quatro combatentes sunitas
ficaram feridos. 

Os confrontos entre jiha-
distas e as forças nacionais
têm se intensificado nos últi-
mos meses. No sábado (19),
em trabalho coordenado pelo
serviço de inteligência ira-
quiano, o ministério de defe-
sa anunciou a prisão de dez
militantes do EI em Kirkuk.

De acordo com o órgão, os
presos são acusados de dar su-
porte logístico ao EI. A legis-
lação nacional prevê a pena
de morte em casos de envol-
vimento com grupos terroris-
tas. EI derrotado

O Iraque vê um crescimen-
to da violência partindo do EI
(Estado Islâmico), que con-

centra suas ações no chamado
Triângulo da Morte, entre as
províncias de Diala, Saladino e
Kirkuk. As forças nacionais
têm intensificado o combate à
milícia nessa região. 

Em 2017, o exército anun-
ciou ter derrotado o EI no Ira-
que, com a retomada de todos
os territórios dominados pela
milícia desde 2014. O grupo,

que já chegou a controlar um
terço do território iraquiano,
hoje mantém apenas células
adormecidas que lançam ata-
ques esporádicos. 

A Turquia, outro país que
tem empreendido uma série de
ataques ao EI, anunciou na úl-
tima sexta-feira (18) a prisão de
61 pessoas acusadas de dar
suporte ao grupo jihadista. 

Ataque mata três civis no
Iraque no Estado Islâmico

ESCALADA DE VIOLÊNCIA

Soldados do exército do Iraque no combate ao Estado Islâmico

“Para nos

recuperarmos dos

maiores retrocessos

dos direitos

humanos, devemos

ter uma visão de

mudança”, disse

Bachelet
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Lanna Oliveira

Um seriado que mostrou que a
simplicidade é a chave e que os ver-
dadeiros amigos bastam apesar das
dificuldades, sim, completa-se 50
anos do primeiro episódio de ‘Cha-
ves’. Um vilarejo típico dos bairros
populares da Cidade do México da-
quela época, foi pano de fundo para
situações de um menino de rua mui-
to pobre, que passava grande parte
de seu tempo em um barril, cujo um
dos seus maiores desejos era um
simples sanduíche de presunto. Essa
história criada por Roberto Gómez
Bolaños ganhou o mundo e se tor-
nou um grande sucesso.

Atravessando gerações, ‘Chaves’
foi lembrada neste domingo (20) no
México, 50 anos após a sua estreia na
TV. Sem homenagens presenciais, de-
vido à pandemia, a família do lendá-
rio ator e escritor mexicano Roberto
Gómez Bolaños, que morreu aos 85
anos, comemorou nas redes sociais as
cinco décadas do lançamento da sé-
rie, tirada do ar no ano passado. “Ce-
lebremos esses 50 anos aplaudindo o
criador e a família da vizinhança de
'Chaves'”, disse Roberto Gómez Fer-
nández, filho do ator, em um vídeo
publicado no Instagram.

Apesar de a série ter sido exibi-
da ininterruptamente na TV mexi-
cana por 49 anos, foi tirada do ar em
todos os canais em agosto passado.
Segundo a imprensa mexicana, a fa-
mília do ator e a rede Televisa não
chegaram a um acordo sobre os di-
reitos do programa até então. “Lem-
bro perfeitamente quando ele co-
meçou a ser uma parte importante
da TV, até se tornar o programa mais
importante do continente”, diz Gó-
mez Fernández no vídeo, sem fazer
comentários sobre o futuro da série.
“Que volte às TVs de todo o mundo!”,
pediu uma seguidora.

Programa mais visto da TV me-
xicana, a atração foi dublada em 50
idiomas, segundo a Televisa, emis-
sora que originalmente o transmi-
tia. No Brasil, ‘Chaves’ é exibido há
mais de 33 anos pelo SBT. Na TV

paga, também fez parte da progra-
mação do Cartoon Network. Após a
morte de Bolaños, em 2014, a re-
vista ‘Forbes’ estimou que Chaves
havia proporcionado à Televisa 1,7
bilhão de dólares até então. O su-
cesso foi tanto que a série foi trans-
mitida também na Tailândia, China,
Japão e Grécia.

Em outubro de 2019, o Chespiri-
to Group anunciou os planos de
produzir vários programas de tele-
visão com os personagens criados
por Bolaños. A revista especializada
‘Hollywood Reporter’ informou que
o novo universo de Chespirito co-
meçará com uma série biográfica,
que será seguida de desenhos ani-
mados, remakes e filmes, entre ou-

tros produtos de entretenimento. Os
projetos seguem em desenvolvi-
mento. “É um projeto que meu pai
só poderia imaginar em sonhos”, de-
clarou Roberto Gómez Fernández, fi-
lho do criador de ‘Chaves’.

Os sonhos de um 
garoto de 8 anos

A série ‘Chaves’ se passa em uma
vizinhança comum no México dos
anos 1970 e conta a história de um
menino pobre de oito anos que vive
em um barril. Além de Chaves, o pro-
grama cintava com Seu Madruga,
um homem de meia-idade, desem-
pregado, trapaceiro e que custava a
pagar o aluguel. A Bruxa do 71, que-
ro dizer, dona Clotilde, uma senho-
ra idosa, solteira e sem filhos. Chi-
quinha, uma criança astuta e inteli-
gente. Kiko, uma criança que se ga-
bava de ter os melhores brinquedos
embora bastante carismático.

Também fazia parte do enredo,
Dona Florinda, uma mãe solteira
que não gostava tanto de viver em
um lugar que acreditava não estar à
sua altura. Professor Girafales, o pro-
fessor das crianças e pretendente
de Dona Florinda. Senhor Barriga, o
dono da vila e que cobrava o aluguel,
pai de Nhonho, criança da elite e que
brincava com os meninos da vila.  A
história do sucesso de ‘Chaves’ sur-
preende, às vezes, os próprios mexi-
canos, os próprios dizem que ainda
hoje o programa faz sucesso entre os
países da América Latina. 

Mas embora o conteúdo e o tipo
de humor do programa possam
ser questionados e até criticados, o
impacto que Chavo del Ocho, o
nosso Chaves, e os demais perso-
nagens de Chespirito, o pequeno
Shakespeare, tiveram na criação e
recriação na identidade cultural e
da América Latina ao longo de
seus anos de exibição, não podem
ser questionados. Os envolvidos
deixaram um legado inestimável
para a sociedade latina e os cora-
ções aquecidos com a simpatia do
pequeno Chaves. (Lanna Oliveira
é estagiária do jornal O Hoje)

Após 50 anos de sua primeira exibição,
‘Chaves’ ainda continua relevante para
a cultura pop latino-americana

Essência

Foi sem querer 

quErENDO

Falecido em 2014,

Roberto Gómez Bolaños

criou, dentre vários

personagens, o Chaves,

menino que trouxe para

a TV uma realidade

segregada
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Malhação - sonhos
bianca vê duca e Tainá jun-

tos. Marcelo fica arrasado de-
pois de conversar com Pedro.
joão sugere que Pedro conte
a verdade para Karina, antes
de falar sobre o caso entre Ro-
berta e Marcelo para delma.
Gael pede para passar a noite
com dandara. Pedro não con-
segue contar a verdade para
Karina, e bianca fica aliviada.
Pedro impede Marcelo de con-
tar para delma seu caso com
Roberta, mas exige que o pai
se afaste da moça.

Gênesis
Abraão reencontra ismael.

Quetura dá uma notícia triste.
um ano depois, Rebeca está
grávida. ela se emociona ao ou-
vir a voz de deus. labão fica sur-
preso ao saber que dinah está
grávida. isaque descobre o que
o senhor disse para Rebeca. la-
bão flagra betuel dando em cima
de salma. Abimeleque recebe is-
mael em seu palácio. Rebeca
entra em trabalho de parto. be-
tuel discute com labão. ismael
convida Michal para um desafio.
Rebeca dá à luz jacó e esaú. 

a Vida da Gente
eva tenta arrumar um em-

prego. Alice se desentende com
cícero por causa de Renato.
laudelino reclama da sessão
com o terapeuta. Ana consegue
ser firme com júlia e Rodrigo a
apoia. lúcio confessa a celina
que ficou animado com o reen-
contro com laura. lorena fica
desconfiada quando Matias
mostra o presente que cris lhe
deu. eva tenta um emprego
em uma galeria de arte. Wilson
conta a verdade para Aurélia e
termina o namoro. 

Coração indomável
dionísia comenta que uma

vez flagrou eusébio beijando
soledade à força e teme por
isso. Alessandro diz a Tobias
que quer uma mulher jovem
para ocupar o lugar de benedi-
ta. soledade tem pesadelos e se-
rafina a consola. santa recrimi-
na eusébio por ter abusado de
soledade e lhe dá uma bofeta-
da. serafina diz a Maricruz que
vai enviá-la a uma agência de
empregos. Tobias telefona para
a agência de empregos e solici-
ta uma empregada jovem. 

império
Maria clara se arruma na

casa de cláudio com a ajuda
de Amanda e danielle. josé
Pedro lamenta o ocorrido na
despedida de solteiro de enri-
co. beatriz não consegue con-
vencer enrico a manter o ca-
samento. Tuane se insinua
para elivaldo. cláudio avisa a
josé Alfredo que enrico não irá
ao casamento. Wilson abre
um buraco na parede de sua
cela. orville fala sobre salvador
para jornalistas. Maria clara se
preocupa com enrico.

RESUMO
t

de NoVelAs

Campanha
contra o
preconceito
Artista goiano com esquizofrenia
lança música inédita, em parceria
com Nando Reis

Elysia Cardoso

A campanha ‘Ouçam
Nossas Vozes’ tem como
objetivo conscientizar a po-
pulação sobre a importân-
cia de combater os estigmas
erroneamente atribuídos à
esquizofrenia, doença men-
tal crônica que atinge 1,6
milhão de brasileiros. A ini-
ciativa, que dá voz e visibi-
lidade aos pacientes, tam-
bém enfatiza a relevância
do diagnóstico correto e da
adesão ao tratamento para
uma vida plena e funcional,
melhorando a qualidade
de vida das pessoas que vi-
vem com o transtorno e
seus familiares.

Em 2021 a iniciativa
chega ao seu terceiro ano
consecutivo e conta com
uma série de ações. A prin-
cipal é o lançamento da
música Ouçam Nossas Vo-
zes, composta especial-
mente por Allyson Mariano
para a campanha. O cantor,
compositor e produtor mu-
sical foi diagnosticado com
esquizofrenia aos 27 anos,
após uma longa jornada
tentando desvendar sua
condição de saúde.

O cantor Nando Reis foi
responsável pelo arranjo e
empresta sua voz para a
música, em um coro contra
o preconceito e a favor do
acolhimento ao lado de Al-
lyson e de outras persona-
lidades. Entre eles, o ator
Babu Santana e a youtuber
Hana Khalil, além de médi-
cos, colaboradores da Jans-
sen, pacientes e represen-
tantes de entidades apoia-
doras da campanha. O vi-
deoclipe da canção pode
ser assistido aqui.

A música que leva o mes-
mo nome da campanha tem
como objetivo gerar refle-
xão, possibilitando uma in-
teração livre de preconcei-
tos e prejulgamentos entre
pacientes e demais indiví-
duos. "É um convite às pes-
soas para entenderem e ex-
pandirem os horizontes,

para fugirem dos estereóti-
pos que causam sofrimen-
to", declara Allyson Maria-
no, principal embaixador
da iniciativa. "Através dos
esclarecimentos sobre a
condição da pessoa com es-
quizofrenia, quero que ou-
tros pacientes vivam dias
melhores do que os que eu
já vivi", completa.

"Todo tipo de estigma é
uma redução, uma condena-
ção e preconceito fruto de
desinformação. Maledicên-
cias que podem ter conse-
quências gravíssimas na vida
de uma pessoa. Assim que re-
cebi o convite para fazer par-
te dessa campanha, não hesi-
tei e aceitei imediatamente
com alegria e senso de hu-
manidade", diz Nando Reis.

Trajetória de Allyson
Allyson aprendeu a ler e

escrever sozinho, aos quatro
anos de idade, antes mesmo
de entrar na escola. Aos oito
anos, começou a tocar pia-
no e se encantou pelo uni-
verso da música. O garoto
reservado que adorava jo-
gar videogame e sempre se
interessou por animações e
desenhos, principalmente
as músicas desses progra-
mas, sentia, desde os cinco
anos de idade, que tinha
algo diferente. 

Aos 14, ele compôs sua
primeira canção. Durante os
23 anos em que passou bus-
cando uma avaliação mé-
dica correta e um diagnós-
tico para explicar os sinto-
mas e os sinais que apre-
sentava, sempre teve a mú-
sica como sua aliada e seu
refúgio. Foi assim que co-
meçou a escrever canções
sobre suas experiências.

Hoje, Allyson tem uma
banda de rock e está crian-
do portifólio para abrir uma
produtora. Ele já compôs
mais de 65 canções, algu-
mas em inglês (que apren-
deu sozinho), e sempre ten-
ta trazer um pouco das suas
vivências nas letras. (Espe-
cial para O Hoje) 

Música foi composta por Allyson Mariano para a campanha A coluna Estillo voltará a ser publicada neste espaço logo que atravessada a Pandemia do Coronavírus. 

NOTA AO LEITOR
t

Isa Colli é ítalo-
brasileira e iniciou
sua escrita aos 12

anos e 40 anos
depois permanece

em construção 

LIVRARIA
t

A estação mais
fria do ano vai co-
meçar aquecida
pelo lançamento
da nova obra in-
fantil ‘O Reino do
Tempo’, escrita
pela autora e jor-
nalista Isa Colli. A
história ensina às
crianças a impor-
tância de manter
o equilíbrio entre
as estações do ano.
Isa promete mar-
car a entrada do
inverno apresen-
tando ao público o
livro em um lan-
çamento virtual do
e-book, no dia 26
de junho, às 10h,
com transmissão
ao vivo pelo You-
Tube. Interessados
poderão acompanhar pelo
site: (collibooks.com/lives). 

Em uma terra distante,
dois bondosos monarcas vi-
viam em harmonia com a na-
tureza, comandando as esta-
ções do ano. Com o passar do
tempo, sentiram a necessida-
de de encontrar substitutos
para a tarefa. Quatro crianças
mágicas foram, então, pre-
paradas para assumir essa
responsabilidade e espalhar
seus encantos por toda parte.
Cada um foi batizado com o
nome de uma estação: Pri-
mavera, Verão, Outono e In-
verno. Mas seria preciso man-
ter o equilíbrio entre os qua-
tro para garantir a continui-
dade deste trabalho tão im-
portante para as pessoas que

vivem no Planeta Terra.
O novo título infantil de

Isa Colli traz a consciência do
tempo de maneira lúdica e di-
vertida. Na ocasião, partici-
parão do lançamento escri-
tores convidados e um me-
teorologista para contar cu-
riosidades sobre as estações
do ano. Ao contrário dos bra-
sileiros, a autora, como mora
na Bélgica, estará comemo-
rando a chegada do verão
na estreia do seu livro. “Vai
ser um lançamento interes-
sante. Os brasileiros de casa-
co e eu com roupa mais fres-
quinha”, brinca.

Isa considera importante
falar sobre esse tema e co-
menta: “Um estudo divulga-
do recentemente por uma

entidade chamada
South China Sea
Institute of Ocea-
nology revela que
as mudanças nas
estações e tempe-
raturas já vêm afe-
tando o comporta-
mento de espécies
de fauna e flora.
Os dados mostram,
ainda, alterações
na regularidade e
intensidade das es-
tações do ano, le-
vando a desequilí-
brio e desastres
naturais. Isso é
preocupante”.

Após o lança-
mento, no dia 26
de junho, o livro 'O
Reino do Tempo’
estará disponível
para a venda do e-

book nas plataformas Ama-
zon, Kobo e book.google. E
para os que amam o livro fí-
sico, o formato impresso es-
tará nas livrarias na primei-
ra quinzena de julho.

Sobre a autora 
Isa Colli, ítalo-brasileira,

de Presidente Kennedy, Es-
pírito Santo, que atualmen-
te reside em Bruxelas, na
Bélgica. Jornalista e escrito-
ra iniciou sua escrita aos 12
anos e 40 anos depois per-
manece em construção. A
brasileira Isa Colli foi inse-
rida no universo literário
ainda criança, quando sua
mãe utilizava da leitura cria-
tiva e de cartilhas para en-
treter e cuidar da filha.

Consciência do tempo
No dia 26 de junho, início do inverno a escritora Isa Colli lan-
ça novo título infantil da editora Colli Books
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As inscrições para a IV
Mostra Sesc de Cinema, um
dos principais canais de in-
centivo à produção audiovi-
sual nacional, encerram em
30 de junho. Há alguns dias
do término para a partici-
pação, mais de 800 obras de
cineastas independentes de
todas as regiões do Brasil já
foram inscritas. Este ano, a
Mostra ocorrerá em am-
biente digital e o processo de
inscrição é gratuito e on-
line pelo site do concurso:
(www.sesc.com.br/portal/site
/mostradecinema).

A Mostra está aberta a fil-
mes de longa, média e curta
metragens com premiações
de R$ 5.000, R$ 3.500 e R$
2.500, respectivamente. Para
concorrer, as obras devem
ter sido finalizadas a partir de
1º de janeiro de 2019 e a lista
com as produções seleciona-
das será divulgada até o dia
30 de setembro. Uma das no-
vidades deste ano é a seleção

de um filme de cada um dos
23 estados participantes e do
Distrito Federal.

“A Mostra Sesc de Cinema
já figura como uma das prin-
cipais ações de incentivo e
promoção do audiovisual
brasileiro. Com a escolha de
um filme de cada estado par-
ticipante, ampliamos a di-
versidade e a representati-

vidade do concurso”, avalia
o gerente de Cultura do De-
partamento Nacional do
Sesc, Marcos Rego.

Para a mostra nacional
on-line em novembro, serão
escolhidos 24 filmes que se-
rão exibidos no ‘Panorama
Brasil’ e haverá uma cura-
doria especial para eleger
outras sete produções para

infância e juventude, totali-
zando 31 obras.  Além disso,
a programação do evento
contará com ações formati-
vas, que também serão rea-
lizadas em ambiente digital.

Sobre a Mostra 
Sesc de Cinema

Lançado em 2017, o con-
curso busca incentivar e dar
visibilidade à produção ci-
nematográfica brasileira que
não chega ao circuito co-
mercial de exibição, contri-
buindo para a promoção e o
lançamento de novos artistas
de todo o país. Em sua última
edição, realizada em 2019, a
Mostra Sesc de Cinema re-
cebeu 1200 produções.

SERVIÇO
Mostra Sesc de Cinema 
Inscrições: até 30 de junho,
no site (www.sesc.com.br/por-
tal/site/mostradecinema)
Resultado: até 30 de se-
tembro.

Inscrições para a IV Mostra Sesc de
Cinema terminam em 30 de junho

Terça no Teatro 
clássicos do sertanejo vão

emocionar o público do Ter-
ça no Teatro, nesta terça-fei-
ra (22). A orquestra sinfônica
jovem de Goiás e Marcus
biancardini vão comandar o
espetáculo transmitido pelo
canal do Teatro sesi no You-
tube a partir das 20h. A tem-
porada segue com apresen-
tações periódicas até o final
do ano, realizadas por meio
da lei de incentivo à cultura,
secretaria especial da cultu-
ra e Ministério do Turismo,
com o patrocínio do institu-
to cultural Vale. Quando: ter-
ça-feira (22). onde:
(www.youtube.com/teatro-
sesigo). Horário: 20h.

Lançamento musical 
Nesta terça-feira (22), às

19h é dia de instrumental na
programação do ‘Música
#emcasacomsesc’, o palco
da unidade consolação re-
cebea GoATFAce! que faz o
show de lançamento de 'Ak-
henaten bazucas' seu disco
de estreia. composto de cin-

co faixas que mostram uma
experiência musical cons-
truída através de signos da
cultura brasileira e egípcia, o
álbum traz uma profusão
de elementos rítmicos.
Quando: terça-feira (22).
onde: (youtube.com/sescsp).
Horário: 19h.

Histórias inusitadas 
Hugo Gloss, Marina Mos-

chen e Murilo Rosa partici-
pam do 'Que História é essa,
Porchat?', do GNT, nesta ter-

ça-feira (22), às 22h30. Ma-
rina Moschen e Murilo Rosa
serão os convidados do pro-
grama, e vão trazer seus re-
latos para a roda de conver-
sa com Fábio Porchat. Na
atração, Gloss vai relembrar
uma confusão em que se
envolveu ao participar de
um concurso para assistir
ao show da beyoncé. Quan-
do: terça-feira (22). onde:
canal (GNT). Horário: 22h30.  

saúde bucal 
live com especialistas

aborda a saúde bucal da pes-
soa com deficiência intelec-
tual. A transmissão ao vivo
acontece nesta terça-feira,
22 de junho, a partir das
20h, no canal do Youtube
do ceNsA betim, com as par-
ticipações da cirurgiã den-
tista Aline dayrell, do psi-
quiatra e psicoterapeuta dr.
André luis Pires de carvalho,
e da psicóloga e diretora da
instituição, Natália costa,
com tradução simultânea em
libras. Quando: terça-feira
(22). onde: YouTube (ceNsA
betim). Horário: 20h.  

Concurso já registrou mais de 800 obras de cineastas 

AGENDA
t
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Rafa Brites faz apelo após
ex-BBB sarah andrade mos-
trar corpo pós-Lipo LaD

A ex-bbb sarah Andrade
agitou a web ao mostrar,
neste domingo (20), o resul-
tado de sua lipo lAd. de bi-
quíni, a brasiliense contou
que está amando o seu cor-
po após a cirurgia plástica,
que também incluiu próteses
de silicone nos seios e en-
xerto no bumbum. "A pessoa
aqui está se olhando no es-
pelho e se amando cada dia
mais, estou feliz pra caram-
ba", garantiu. e fez propa-
ganda da clínica onde reali-
zou o procedimento. "Pra vo-
cês agendarem uma primei-
ra consulta lá. Vale muito a
pena, indico super. Todos os
profissionais de lá são super
atenciosos, de verdade", afir-
mou. sem citar nomes, pou-
co depois Rafa brites usou a
sua rede social para falar so-
bre esse tipo de postagem.
"Querem fazer lipo? beleza.
Mandem ver. Ninguém tem
nada a ver com isso. Mas
por favor colegas influen-
cers, tenham responsabili-
dade ao postarem e darem
seus relatos", pediu. e justi-
ficou: "Vocês estão normali-
zando um procedimento ci-

rúrgico que sempre tem ris-
cos". (carmen Moreira, Pu-
repeople)

sthefany Brito opina sobre
uso de biquíni fio-dental

sthefany brito abriu uma
caixinha de perguntas em sua
rede social para matar a cu-

riosidade de seus seguidores
sobre suas preferências. com
o tema usaria/não usaria, a
mãe de Antônio enrico, que
aos 7 meses chama atenção
por sua beleza, opinou sobre
estilos de biquínis, acessó-
rios, looks e até cirurgias plás-
ticas. saiba mais! Perguntada

se usaria um biquíni estilo
asa-delta, uma trend entre
muitas famosas, sthefany as-
sumiu: "Não amo não! então,
não usaria só por estar na
moda". já o biquíni fio-dental
tem espaço entre os looks da
artista, mas não em todos as
ocasiões. "Tem que ser na
praia? especificamente na
praia?", questionou, aos ri-
sos. e afirmou: "uso em casa.
Na praia, não!". (carmen Mo-
reira, Purepeople)

sasha acompanha apresen-
tação do marido, João Fi-
gueiredo, em culto nos eua

sasha Meneghel e o mari-
do, joão Figueiredo, foram
juntos a um culto em orlando,
nos estados unidos. em seu
instagram, o cantor gospel
mostrou fotos da celebração
religiosa na qual soltou a voz.
"ontem foi meu aniversário e
eu tive a honra de passar esse
dia fazendo o que mais amo
na vida, com pessoas que eu
amo. obrigado jesus, e obri-
gado pelas mensagens de ca-
rinho que recebi", escreveu o
artista, que completou 22
anos no sábado (19), com di-
reito a bolo com a modelo du-
rante a viagem. (Marilise Go-
mes, Purepeople)

CELEBRIDADES

Noiva de Whindersson
Nunes, a universitária Ma-
ria Lina Deggan fez um
novo post em seu Insta-
gram Stories em que co-
mentou o processo de luto
3 semanas após a morte
de João Miguel, seu pri-
meiro filho com o come-
diante. O bebê não resistiu
e morreu com dois dias de
vida após parto prematu-
ro com 22 semanas de
gestação. "Aos poucos o
sorriso vai voltando para
o rosto...", escreveu. Em
seguida, a estudante de
Engenharia mostrou no-
vamente a tatuagem feita
para homenagear o her-
deiro. "E ele [João Miguel]

com a mamãe, no pulso e
no coração, para onde
quer que eu vá", afirmou.
A postagem de Maria Lina
tranquilizou muitos fãs
do casal sobre o estado de
saúde do comediante.
(Marilise Gomes, Pure-
people)

Noiva de Whindersson acalma
fãs com post após morte do filho

ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

bom dia para fazer atividades
ao ar livre. Você poderá usar sua
criatividade para resolver proble-
mas. é imprescindível que se sin-
ta mais livre em suas ações, senão
pode se tornar fechado ou mal-hu-
morado. 

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

o dia é favorável para se en-
tregar com profundidade às suas
tarefas. é importante aceitar aju-
da dos outros e usar seu poder de
liderança. Poderá ser necessário
tomar decisões um pouco radicais
no dia de hoje para transformar
uma situação.

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

é um dia que favorece a har-
monia e a justiça. é importante
agir com ética e verdade, princi-
palmente em suas conversas.
Pode ser necessário usar sua in-
teligência para mediar uma si-
tuação de conflito.

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

o dia pode trazer seu poder de
liderança à tona. será preciso as-
sumir as rédeas da situação, tra-
zendo soluções. o dia te desafia a
abandonar o medo e se expor. Po-
derão surgir boas oportunidades
de ganho se você ousar sair da sua
zona de conforto.

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

seu brilho pessoal está grande.
existe uma força de autoconfian-
ça em você que pode trazer uma
necessidade de fazer até mais até
do que é possível. Tome cuidado
com excessos de atividades.

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

o dia traz dificuldades de se
harmonizar com as pessoas em
geral. Pode estar acontecendo
muitas mudanças em curso e, ao
mesmo tempo, uma dificuldade
de aceitar as regras impostas. 

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

Pode ser um dia cheio de
trocas positivas com as pessoas.
comunicação e amizades ficam
em foco. bom dia para ter ideias
criativas. o dia te desafia a ficar
mais atento. 

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

o dia favorece o foco em me-
tas e objetivos. Você consegue
avançar em seu trabalho, conec-
tando-se ao seu propósito. o dia
traz um bem-estar de fazer o que
gosta, porém te desafia a ser me-
nos controlador. 

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

o dia traz curas e mais dispo-
sição. Você consegue, ao longo do
dia, ter mais ânimo e disposição
para se dirigir em direção aos
seus objetivos. Portanto o dia co-
meça lento e termina mais ativo. 

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

este dia pede privacidade.
Você sente a necessidade de se
isolar e de se manter focado em
seus afazeres, mas, ao mesmo
tempo, será preciso se manter
aberto para ajudar as pessoas em
suas tarefas.

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

o dia traz a força das pessoas
para o seu convívio diário. Pode-
rá receber visitas inesperadas.
Ajudas serão bem-vindas, então
aceite-as. Pode ser um dia cheio
de parcerias e companheirismo,
favorecendo o amor e o trabalho
em equipe.

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

o dia é bem favorável para o
trabalho: sua criatividade está
grande, assim como seu bom
humor e seu otimismo. expan-
são à vista, mas é preciso ter cal-
ma. Você consegue ter um dia
cheio de atividades, porém o
desafio será o foco.

Orquestra sinfônica

e a viola caipira de

Marcus Biancardini

comandam o 

Terça no Teatro 

de hoje (22)
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Elysia Cardoso

“Puerpério é a vivência do
luto da mulher que você era e
nunca voltará a ser”. É com
essa definição que a cantora e
compositora Lila apresenta
‘Puérpera’, o primeiro disco
da artista depois de lança-
mentos de singles e um EP
nos últimos anos. Com sonori-
dade contemporânea e junto a
uma zine digital o álbum che-
ga após um longo período de
reclusão desde a gestação do
primeiro filho da cantora.  A
obra potencializa a criativida-
de de Lila em nove faixas para
contar a sua trajetória com a
maternidade.

O fio condutor de ‘Puérpe-
ra’ parte das transformações
do corpo e da alma: o esgota-
mento físico, as tempestades
emocionais e os tabus com os
quais se deparou no período
em que esteve grávida. “O pro-
cesso de maternidade é pesa-
díssimo. Quando eu me vi no
meio dessa vivência, senti ne-
cessidade de, primeiro, me cu-
rar e entender o que estava
acontecendo, para, depois, con-
versar sobre isso com as pes-
soas - e a música foi o canal
que encontrei”, conta.

O disco, produzido por Dio-
go Strausz (conhecido por tra-
balhos com Alice Caymmi e
BaianaSystem) e Tomás Tróia
(responsável pelas produções
de Duda Beat, ao lado de Lux
Ferreira), reúne composições
próprias e uma participação da
artista carioca Letrux, na faixa
‘Gira’. Além da colaboração

vocal, a composição foi feita em
parceria com a cantora e com-
positora Ana Lomelino, autora
do texto declamado por Le-
trux na abertura.

Músicas e referências 
‘Cantiga’ é a responsável

por abrir o álbum exaltando a
ancestralidade da união e da
força femininas, com versos
que representam o momento
em que mães, tias, avós e pri-
mas se reúnem em volta da
mesa para curar feridas que
atravessam gerações de mu-
lheres. Em seguida, a conexão
com o próprio interior ganha
novos contornos em ‘Lunação’.

As referências a diversas
formas de se conectar às expe-
riências e ao saber das mulhe-
res são uma constante no ál-
bum. Em ‘Feminina’, por exem-
plo, Lila traz alusões ao livro
‘Mulheres que correm com os
lobos’, da escritora norte-ame-
ricana Clarissa Pinkola Estés. A
partir da obra literária, ela dá
forma à uma mensagem de re-
conexão com o ‘selvagem in-
terno’, jeito que a cantora defi-
ne a liberdade de poder ser
quem se é em sua completude. 

A redescoberta desse ‘sel-
vagem interno’ é um dos prin-
cipais pontos de toda a cami-
nhada que a cantora passou
entre a gestação e o puerpério.
“Eu lia muito sobre puerpério
e não entendia o que era. Até
que eu entrei nele. Quando
pari o Benedito, eu estava vol-
tando daquele caldo do mar de
emoções em que me encon-
trava e consegui dar minha
primeira respirada, aí comecei
a fazer mais músicas”, conta.

“Você vai renascendo aos
poucos, conforme vai se re-
compondo”, explica Lila ao
detalhar o que motivou a es-
colha do nome do disco e a vi-
vência que impulsionou a cria-
ção da faixa-título. O marcan-
te momento do parto também
figura na tracklist, como ins-
piração da faixa ‘Pulsando’.

Um retrato real de toda a
fase que viveu, Puérpera pas-
sa ainda por momentos com-
plicados dessa trajetória. Na
canção 'Criadora', Lila apre-
senta seus versos como uma
válvula de escape para o nível
de exaustão com o qual pas-
sou a lidar. “Estava cansada,
sentei ao piano e resolvi falar

o que eu estava sentindo so-
bre as coisas: 'tô fazendo um
rim aqui, peraí’ (risos). É lin-
do demais usar a linguagem
objetiva para ser poética”,
dia a cantora.

Em 'Cura', última música a
ficar pronta, Lila reflete sobre
o saldo de aprendizados em
meio aos momentos tensos e
prazerosos que atravessou.
Já em 'Bené', o filho da can-
tora aparece como inspiração
absoluta na letra que entoa
amor e esperança. 

Como o fechamento de um
ciclo, a faixa que encerra o ál-
bum, 'Fértil', foi a primeira a
ser escrita e registrou a mu-
dança da 'amapaense carioca'
para São Paulo. “Estava aque-
le céu escuro de chuva, tava
morrendo de saudade do Rio,
sozinha”. E tem um motivo
especial para ela ser o fecha-
mento desse projeto: “antes
de tudo acontecer, ela já es-
tava me dizendo coisas que
eu precisava saber sobre re-
começos. Por isso, se chama
fértil, pois a natureza é sobre
morte e renascimento, o tem-
po inteiro”, conclui. (Espe-
cial para O Hoje) 

Lila lança o álbum
'Puérpera' que vem
acompanhado de
uma zine digital
que registra o sa-
grado feminino da
jornada da mater-
nidade

Ressignificando a potência

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 Apareci-
da: 18h30, 21h20.

eM CaRTaZ

Spirit - O Indomável (spirit
untamed, 2021, euA). dura-
ção: 1h28min. direção: ennio
Torresan jr. elenco: isabela
Merced, julianne Moore, jake
Gyllenhaal. Gênero: Anima-
ção, aventura, família. em spi-
rit - o indomável, acompa-
nhamos a vida da pequena
lucky Prescott. Quando ela se
muda para uma pequena ci-
dade fronteiriça, junto com o
seu pai, lucky acaba fazendo
amizade com um cavalo sel-
vagem chamado spirit. com o
objetivo de levá-lo até a sua fa-
mília, ela embarca em altas
aventuras. cineflix Aparecida:
14h30, 16h30.

Espiral – O Legado de Jogos

Mortais (spiral: From The book
of saw, 2021, euA). duração:
1h33min. direção: darren lynn
bousman. elenco: chris Rock,
Max Minghella, Marisol Nichols.
Gênero: Terror, suspense. em
espiral – o legado de jogos
Mortais, o detetive ezekiel
"Zeke" banks (chris Rock) se
une ao seu parceiro novato Wil-
lem (Max Minghella) para des-
vendar uma série de assassi-
natos terríveis que estão acon-
tecendo na cidade. durante as
investigações, Zeke acaba se
envolvendo no mórbido jogo do
assassino. cineflix Aparecida:
15h15, 17h15, 19h15, 21h15.

Invocação do Mal 3: A Ordem
do Demônio (The conjuring:
The devil Made Me do it, 2021,
euA). duração: 1h52min. di-
reção: Michael chaves. elenco:
Patrick Wilson, Vera Farmiga,
Ruairi o'connor. Gênero: Ter-
ror. invocação do Mal 3: A or-
dem do demônio revela uma
história assustadora de terror,
assassinato e um desconheci-
do mal que chocou até os ex-
perientes investigadores de
atividades paranormais ed
(Patrick Wilson) e lorraine
Warren (Vera Farmiga). um
dos casos mais sensacionais
de seus arquivos, começa com

uma luta pela alma de um
garoto, depois os leva para
além de tudo o que já haviam
visto antes, para marcar a pri-
meira vez na história dos es-
tados unidos que um suspei-
to de assassinato alega ter
tido uma possessão demo-
níaca como defesa. cineflix
Aparecida: 14h30, 16h55, 19h,
19h20, 21h30, 21h50.

Godzilla vs Kong (God Vs King,
2021, euA). duração: 1h54min.
direção: Adam Wingard.  elen-
co: Kyle chandler, Millie bobby
brown, Alexander skarsgård.
Gênero: Ação, aventura, 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 ti-
tãs, instigado por forças ocultas,
é apenas o começo do mistério
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 fil-
me da disney mostra a história
de uma jovem vigarista cha-
mada estella (emma stone). in-
teligente, criativa e determina-
da 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 Aparecida:
15h, 17h45, 20h30.

'Em um Bairro de Nova York' acompanha alguns dias de uma comunidade latina na periferia

tCINEMA

Com sonoridade

contemporânea e

junto a uma zine

digital, o álbum

carrega faíscas

criativas sobre a

maternidade



Augusto Sobrinho

O Banco Mundial publi-
cou, na última terça-feira
(15/06), o Doing Business Sub-
nacional Brasil 2021 com o ob-
jetivo de analisar o ambiente
de negócios de cada estado
brasileiro. Com média geral
igual a 55,9, Goiás ocupa o 11º
lugar no ranking e aponta
que a burocracia goiana tem
caminhos mais ágeis e fáceis
para empresários abrirem
empresas aqui no Estado.

Como explorado na maté-
ria “Goiás está entre os me-
lhores estados brasileiros
para empreender e investir”,
veiculada neste último final
de semana, desde 2018 o Es-
tado já vinha apresentando
bons resultados para se em-
preender e para receber in-
vestimentos de empresas mul-
tinacionais. Conforme aponta
o Índice Mackenzie de Liber-
dade Econômica Estadual (IM-
LEE) de 2020.

Segundo o economista,
Adriano Paranaíba, essa dis-
cussão já era importante por
estar diretamente associada
ao bolso do cidadão. “O Bra-
sil é muito grande e cada
parte do país tem uma parti-
cularidade. Por isso, fazer
um índice de liberdade eco-
nômica estadual ajuda a re-
fletir melhor uma realidade
local e é um radar de quão
bom é o ambiente de negó-
cios de cada unidade federa-
tiva (UF)”, afirma.

Os bons resultados de-
monstrados no IMLLEE de
2020 também foram verifica-
dos pelo Boletim do 2º e 3º
quadrimestres de 2020 do
Mapa de Empresas, divulgado
pelo Ministério da Economia.
Nele, Goiás recebe destaque
principal por estar em pri-
meiro lugar no ranking de
estados brasileiros com me-
nores tempos de abertura de
empresas, com tempo médio
de apenas 1 dia e 2 horas de
burocracia.

Este resultado é muito co-
memorado pela secretária
de economia de Goiás, Cris-
tiane Schmidt. “Quando se
quer estimular o mercado
privado, você quer que as
empresas possam abrir e fe-
char de maneira rápida. En-
tão, o tempo de abertura de
um negócio é uma coisa im-

portante para a nossa gestão,
pois queremos reduzir a bu-
rocracia que o empresário
terá”, destacou.

Segundo ela, a digitaliza-
ção é uma das medidas ado-
tadas na gestão do atual go-
vernador, Ronaldo Caiado,
para dar celeridade ao pro-
cesso. Entretanto, esta reali-
dade não foi sentida pelo
Banco Mundial no Doing Bu-
siness Subnacional Brasil
2021. Nesse aspecto, Goiás
aparece em último lugar do
ranking, pois mesmo tendo
um dos menores custos com-
parados à média nacional, o
número de processos para
abrir uma empresa é o maior
em todo o país.

Mesmo com esse resulta-
do, na análise de Cristiane,
nosso estado está no cami-
nho certo para conseguir me-
lhorar o processo. “A gente
melhorou tanto nesse quesito
que conseguimos abrir uma
empresa em 26h. Ou seja, cer-
tamente estaremos uma co-
locação melhor no ano que
vem”, afirma. Além disso, ela
destacou as boas classifica-
ções do Estado nos demais
aspectos analisados pelo Ban-
co Mundial.

Bons resultados
Além do indicador “aber-

tura de empresas”, o estudo
independente do Doing Busi-
ness Global analisa as condi-

ções para as empresas obte-
rem alvarás de construção, re-
gistrarem as propriedades,
pagarem os impostos, paga-
rem os impostos e executa-
rem novas contratações de
funcionários em cada uma
das 27 unidades federativas
brasileiras para as empresas
brasileiras.

Nestes demais indicado-
res, Goiás recebe destaque
por estar entre os dez melho-
res colocados. Ou seja, pode
até demorar a abrir uma em-
presa, mas mantê-la será mais
fácil e menos burocrático.
Isso porque os processos se
tornam mais rápidos e menos
caros, além da carga tributá-
ria que será menor se com-
parada com a média nacional.

Classificado no terceiro lu-
gar do ranking, o empresário
goiano passará apenas por
15 processos para realizar o
registro de sua propriedade.
Enquanto no Amapá levam-
se 68 dias para concluir esse
processo, aqui demanda ape-
nas 22 dias, que é bastante
próximo do primeiro coloca-
do, São Paulo, com 21 dias.
Além disso, os procedimentos
exigiram somente 2,8% do
valor do imóvel.

Também em boas classifi-
cações estão os indicadores
de obtenção de alvará de
construção e o pagamento,
ambos em sexto lugar no ran-
king. Goiás está abaixo da

média nacional de carga tri-
butária, são 64,8% dos lu-
cros contra 65,3% no país
todo. Além disso, o número
de processos que o empresá-
rio terá que enfrentar para
conseguir ter o alvará de
construção, em Goiás, é ape-
nas um dia a mais do que em
Roraima, que é o melhor co-
locado neste indicador.

“Algo que não está no
Doing Business, mas é im-
portante é o licenciamento
ambiental. Às vezes a empre-
sa quer abrir seu negócio, po-
rém passa até dois anos ten-
tando obter a licença. No es-
tado de Goiás, nós mudamos
a lei e, agora, estamos simpli-
ficando, desburocratizando e
institucionalizando os pro-
cessos. Então, isso tornará o
processo mais célere e isso fa-
cilitará o empreendimento”,
concluiu Cristiane Schmidt.
(Especial para O Hoje)
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Negócios

Continuidade da
matéria de Negó-
cios veiculada, nes-
te final de semana
(19 e 20/06)

Goiás é o 11º em burocracia,
mas cenário é de melhora

ESTADOS cOm mEnOrES TEmpOS DE ABErTurA DE EmprESAS nO 3º quADrimESTrE DE 2020

Fonte: Centro Mackenzie de Liberade Econômica

Empresários
goianos
passam por
processos mais
céleres e
baratos, além
pagarem
menos
impostos

é mAiS fáciL fAzEr nEGóciOS Em Sp, mG E rr

Fonte: Base de dados do Doing Business Subnacional








