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O serviço de revitalização e recuperação do pavimento asfáltico de Goiânia pode terminar com um ano
de atraso. Isso porque a expectativa da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) de término do

serviço que tem como objetivo recuperar 630 quilômetros de vias ficou para novembro. Cidades 9

Revitalização será concluída com 1 ano de atraso 

Técnico esmeraldino
destaca evolução e visa
crescimento na Série B
Esportes 7

Rubro-negro bate o Fluminense,
por 1 a 0, jogando no estádio An-
tônio Accioly e se recupera rapi-
damente da derrota sofrida na
última rodada; equipe goiana
chega aos 10 pontos e ganha
posições na Série A. 
Esportes 8

Atlético-Go
vence em casa
pelo Brasileirão

Candidatos à
oaB buscam
apoio no Entorno
e no interior
A busca por apoio para coman-
dar a Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB-GO) tem se focado
no interior do estado e na re-
gião do Entorno de Brasília.
Candidatos à presidência da
Ordem divulgaram reuniões e
sinalizações de apoio em muni-
cípios chave. Política 2

Live commerce
é nova aposta
de empresários
Popular na China, modelo de
vendas digitais chega ao país
para aproveitar a popularidade
das redes e lives. Negócios 17

Ricardo Salles é
exonerado do
Meio Ambiente
Investigado por auxiliar a extra-
ção ilegal na Amazônia, Ricardo
Salles foi exonrado do Ministério
do Meio Ambiente. Política 2

Câmara aprova
projeto do Refis
redução do ISTI
A Câmara de Goiânia aprovou
em segunda e última votação
projetos de lei que integram o
pacote de medidas econômicas.
Vereadores autorizaram o Poder
Executivo a realizar um novo
programa de refinanciamento
(Refis) na capital. Também
houve a aprovação de projeto
que promove a diminuição tem-
porária de alíquotas do ISTI.
Política 5

Ação da Rotam
marca 16º dia de
caça à Lázaro
A força-tarefa que busca captu-
rar o fugitivo Lázaro Barbosa
Sousa, suspeito de cometer um
quádruplo homicídio em Ceilân-
dia, no Distrito Federal, chega ao
16º dia sem desfecho. Rumores é
de que a Rondas Ostensivas Tá-
ticas Metropolitana (Rotam)
teria deixado de participar das
buscas pelo fugitivo após desa-
cordos com outras tropas.
Cidades 10

�
LEia nas CoLunas

Xadrez: Candidatura de Mei-
relles define rumo do PSD
em 2022. Política 2

Econômica: Indicadores da in-
dústria melhoram, mas revelam
desigualdades. Economia 4

Esplanada: Doses da Covaxin
sob suspeita, há muito a ser
dito sobre a polêmica. Política 6

Produção industrial
e emprego avançam
em maio, aponta CNI
A produção industrial voltou a subir em maio,
aponta sondagem da Confederação Nacional da
Indústria (CNI). O índice ficou em 52,8 pontos e é o
melhor resultado para o mês desde 2017. O índice
varia de 0 a 100, com linha de corte em 50 pontos,

os dados acima desse valor indicam crescimento e
abaixo, queda na comparação com o mês anterior.
O índice de de evolução do número de empregados
subiu para 51,1 pontos. São 11 meses seguidos sem
queda do emprego na indústria. Economia 4

Jota Eurípedes

Essência

Tudo se resolve com uma
boa dose de amor e vinho
Essência 16

Rumo ao
Nacional na
batalha de
freestyle
Essência 13

Tempo seco
exige mais
cuidados
respiratórios
Essência 14

Como classificar essa imagem? Nonsense do responsável pela obra ou pelo veículo estacionado na S-4 no Bueno



O ministro do Meio Ambiente do governo Jair Bolso-
naro, Ricardo Salles, pediu demissão nesta quarta-feira
(23/06). As informações vêm após intensas investigações
envolvendo Salles, alvo de inquérito no STF (Supremo Tri-
bunal) por operação da Polícia Federal que mira suposto
favorecimento a empresários do setor de madeiras por
meio da modificação de regras com o objetivo de regula-
rizar cargas apreendidas no exterior.

A exoneração a pedido já foi publicada no Diário Oficial
da União e Joaquim Alvaro Pereira Leite foi nomeado como
substituto no comando da pasta. Joaquim já faz parte do go-
verno desde 2019, primeiro como Diretor do Departamento
Florestal e depois como Secretário da Amazônia e Serviços
Ambientais, cargo que ocupava até o momento. De acordo
com o currículo disponível no site do Ministério do Meio Am-
biente, Leite é formado em administração de empresas pela
Universidade de Marília (Unimar) e tem um MBA pelo Ins-
tituto de Ensino e Pesquisa (Insper).

Leite é próximo a Salles, e no governo Bolsonaro tam-
bém ocupou a diretoria do Departamento Florestal da
pasta. O currículo do novo ministro inclui ainda passa-
gem por empresas de consultoria e do ramo farmoquí-
mico, além de um período como conselheiro da Socie-
dade Rural Brasileira.

Além de deixar a Esplanada em meio a uma investi-
gação da PF sobre o esquema de contrabando de madei-
ra, Salles também é duramente criticado por ambienta-
listas pelo avanço do desmatamento na Amazônia. Não
bastasse, o agora ex-ministro também é alvo de um in-
quérito que investiga sua suposta atuação para atrapalhar
a apuração da maior apreensão de madeira do Brasil, fei-
ta na Operação Handroanthus. 
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Em meio a
investigações,
Salles é exonerado

Raphael Bezerra

A busca por apoio para co-
mandar a Ordem dos Advoga-
dos do Brasil (OAB-GO) tem se
focado no interior do estado e
na região do Entorno de Bra-
sília. Candidatos à presidên-
cia da Ordem divulgaram reu-
niões e sinalizações de apoio
em alguns municípios chaves,
como Rio Verde, Anápolis e
Uruaçu. 

O pré-candidato Pedro Pau-
lo de Medeiros anunciou dois
apoios: o do atual presidente da
Subseção de Anápolis, Jorge
Henrique Elias, e o do ex-pre-
sidente da mesma subseção,
Antônio Heli, que a adminis-
trou por seis mandatos e detém
expressiva influência na polí-
tica classista da região.

Em recente encontro pro-
movido em Uruaçu, Pedro Pau-
lo também obteve a confirma-
ção declarada de apoio do atual
presidente daquela subseção,
Rodrigo de Souza Magalhães, e
também dos ex-presidentes
Iliomar Francisco Campos, Joel
Sousa de Oliveira e Rodrigo
Rodolfo Fernandes.

“São, todos eles, lideranças
inquestionáveis em suas re-
giões e receber seu apoio me in-
dica que estou no caminho cer-

to, crescendo com a aprovação
de líderes que sabem adminis-
trar estruturas da Ordem, co-
nhecem muito bem a realidade
dos advogados que militam
fora da capital e gozam de
grande credibilidade por parte
desses colegas. Não poderia es-
tar melhor acompanhado”, co-
memora Pedro Paulo.

Rafael Lara
Advogados da Subseção da

Ordem dos Advogados do Bra-
sil – Seção Goiás (OAB-GO) de
Rio Verde manifestaram apoio
à pré-candidatura do conse-
lheiro federal e diretor-geral da
Escola Superior de Advocacia
de Goiás (ESA-GO), Rafael Lara,
ao cargo de presidente da sec-
cional. Lara foi o nome esco-
lhido para representar o mo-
vimento Compromisso com a
Advocacia e dar continuidade
ao trabalho desenvolvido pela
gestão do atual presidente, Lú-
cio Flávio de Paiva.

O conselheiro seccional Ril-
do Mourão representa Rio Ver-
de e destacou que a atual ges-
tão recuperou a autoestima da
advocacia goiana e aproximou
mais o trabalho da seccional e
das subseções. “As obras me-
lhoraram muito a atuação do
advogado goiano, e especifi-

camente de Rio Verde. Aqui
foram investidos recursos nas
reformas das salas Justiça Fe-
deral, do Trabalho e Comum.
Foi construída uma das me-
lhores sedes de subseções, além
da presença marcante da ESA,
com cursos para o crescimen-
to profissional. O sistema OAB
esteve verdadeiramente pre-
sente nas subseções.”

Rodolfo Mota
Presidente da Subseção de

Águas Lindas da OAB/GO, na
Região do Entorno do Distrito
Federal, Manoel da Cruz da
Silva é mais um apoiador de
peso à pré-candidatura de Ro-
dolfo Otávio Mota à presidên-
cia da Ordem em Goiás. Ma-
noel da Cruz explica que deci-

diu apoiar a candidatura de Ro-
dolfo Mota por entender que o
seu nome, na eleição deste
ano, é o melhor para a advo-
cacia de Goiás. Na semana pas-
sada o conselheiro seccional da
OAB/GO representando o En-
torno do DF por duas gestões,
Idelcio Magalhães, afirmou que
as lideranças da advocacia da
região fecharam em bloco
apoio à pré-candidatura de Ro-
dolfo Mota.

As declarações de Manoel
da Cruz, de Águas Lindas, en-
dossam essa união em torno da
pré-candidatura do presidente
da Casag. “As propostas apre-
sentadas pelo Dr. Rodolfo são
inovadoras e corajosas e que
vão ao encontro das necessi-
dades da advocacia goiana,

por isto ele tem recebido apoio
em bloco da nossa região”,
afirma Cruz.

O presidente da subseção de
Águas Lindas cita como exem-
plo o projeto de construção de
um hotel no CEL da OAB, para
atender advogados do interior
que têm que se deslocar a Goiâ-
nia. “Trata-se de um projeto in-
teligente e de grande impor-
tância para a advocacia” frisa.
Outro ponto decisivo na defi-
nição do apoio do Entorno à
pré-candidatura foi a valori-
zação da região por Rodolfo
Mota, abrindo espaço para que,
pela primeira vez, a região te-
nha conselheiros seccionais.
"Isso, para nós, é muito im-
portante", afirma. (Especial
para O Hoje)

Postulantes ao comando da OAB dividem agenda no interior e no Entorno de Brasília

Em busca de apoio, candidatos se reúnem
em escritórios pelo interior do estado e re-
gião do Entorno de Brasília

Candidatura de Meirelles
define rumo do PSD em 2022 

A vinda do secretário da Fazenda de São
Paulo, Henrique Meirelles, a Goiânia, nesta
sexta-feira, poderá ser decisiva para a toma-
da de posição do PSD, em Goiás. Vai depender
se o Democratas irá ceder vaga ao ex-minis-
tro da Fazenda para disputar cadeira no Se-
nado. O deputado federal Francisco Junior
aposta que a candidatura de Meirelles, na cha-
pa governista, terá impacto positivo não só
para o Estado, mas também
no cenário nacional, diante
da retomada econômica no
pós-pandemia. “O foco do
partido é um bom projeto
político-eleitoral, que ainda
está em construção. A
presença de Meirel-
les será determinante
no projeto do PSD, in-
clusive na definição de
alianças, e que deve nos per-
mitir antecipar essa deci-
são”, pontua o parlamentar. 

Expectativa 
A vinda de Henrique Meirelles a Goiás se dá

quatro meses depois de se filiar ao PSD, em even-
to em São Paulo, cuja ficha foi abonada pelo pre-
sidente nacional do partido, Gilberto Kassab, que
acompanhará Meirelles na vinda a Goiânia.

Novo aliado 
Após ser recebido pelo presidente da Agehab,

o deputado tucano Francisco Oliveira, que está
na lista de expulsão do PSDB, teceu elogios ao go-
vernador Ronaldo Caiado e à primeira-dama
Gracinha Caiado, por atender demandas do
município de Brazabrantes. 

À espera 
Enquanto aguarda a eleição para escolha do

novo presidente do diretório do MDB, marcada
para 2 de julho, o ex-prefeito Iris Rezende visi-
tou a sede do Instituto Histórico e Geográfico de
Goiás, devidamente acompanhado dos fiéis es-
cudeiros Agenor Mariano e Paulo Ortegal. 

Por Goiânia 
Em lados opostos nas eleições de 2020,

o prefeito Rogério Cruz (Republicanos) e o
senador Vanderlan Cardoso (PSD) deixa-
ram as divergências políticas de lado e dis-
cutiram ontem, em Brasília, investimentos
na capital. 

Com Caiado 
Destoando dos colegas de bancada -

Helio de Sousa e Gustavo Sebba - o de-
putado Talles Barreto (PSDB) revelou
que vai votar a favor da PEC do Teto de
Gastos, encaminhada à Alego por Ronal-
do Caiado. Justificou que a proposta é
para o futuro de Goiás. 

Obstrução  
Enquanto isso, a oposição, em manobra

regimental, pediu vista da PEC do Teto de
Gastos, na CCJ. Mas a matéria deve ser vo-
tada hoje, para seguir a plenário na pró-
xima semana.  

Sem efeito
É colocar a raposa para cuidar do gali-

nheiro. É a impressão do deputado federal Ru-
bens Otoni (PT) sobre a escolha de Joaquim
Pereira Leite para o Ministério do Meio Am-
biente, em substituição a Ricardo Salles. 

Prosa  
Prefeito de Catalão, Adib Elias (Pode-

mos) classificou como boa a conversa que
teve com o prefeito de Anápolis, Roberto
Naves (PP), sob o testemunho do vice,
João Sebba. No foco, as eleições de 2022.

2 O TSE manteve decisão que deferiu re-
gistro da candidatura de Tatiana Lemos,
que disputou reeleição em 2020, em Goiâ-
nia. E determinou ao TRE a retotalização
das eleições proporcionais na capital. 
2 O anfiteatro municipal de Aparecida
de Goiânia receberá o nome do cantor
Leandro, que fazia parceria com o irmão
Leonardo, anunciou Gustavo Mendanha. 

CURTAS
t

Venceslau Pimentel | xadrez@ohoje.com.br

Xadrez

Eleições OAB focam em apoio de
advogados no interior e Entorno

Ministro do Meio Ambiente pediu exoneração do cargo 
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Como a Covid-19
impulsionou a saúde digital

Carlos Rodrigues

A pandemia criou um enorme desafio para as
empresas em todo o mundo: continuar operando
apesar das paralisações maciças de escritórios e ou-
tras instalações. A tecnologia da informação da qual
eles dependem há muito tempo - seus data centers,
sistemas em nuvem, servidores departamentais e
os dispositivos digitais que seus funcionários ago-
ra remotos costumavam permanecer conectados
uns aos outros e aos dados da empresa - torna-se
ainda mais vital.

Essa tecnologia também se torna um alvo mui-
to maior e mais lucrativo para cibercriminosos. Os
esforços de segurança cibernética precisam ser
atualizados para evitar que uma se-
gunda crise surja: nos dispositivos e
redes digitais que se tornaram infi-
nitamente mais vitais para as em-
presas nas últimas semanas. Em ou-
tras palavras, a "continuidade de ne-
gócios" tornou-se um mandato.

Nunca houve um momento em TI
e segurança cibernética em que as coi-
sas pararam completamente. A tec-
nologia está sempre melhorando. As
soluções são desenvolvidas para aten-
der a novas necessidades. Novas
ameaças surgem e novas modalida-
des e contramedidas são desenvolvi-
das para protegê-las. A mudança é
uma constante. Mas dificilmente podemos fingir
que o ano passado não foi diferente. Na seguran-
ça cibernética, como em todas as áreas da vida, fo-
mos confrontados com um ataque repentino de no-
vas demandas de uma só vez - algumas que está-
vamos mal preparados para atender.

A realidade, no entanto, é que a pandemia re-
presentou um desafio significativo para os pro-
fissionais de segurança cibernética. Embora es-
tejamos acostumados a enfrentar os desafios
tecnológicos do trabalho remoto, um bloqueio
completo introduziu uma série de desafios na ges-
tão da tecnologia. Bem antes desta expansão mais
recente do trabalho em casa, a equipe de segu-
rança cibernética estava concluindo tarefas crí-
ticas para os negócios de fora do escritório. Em-
bora essas responsabilidades fundamentais te-
nham permanecido as mesmas, algumas tarefas

ficaram mais complicadas no último ano, como:
Monitorar o uso da rede e observar irregu-

laridades que possam indicar uma violação de
dados:Com tantos usuários indo direto para a
internet em vez de usar redes corporativas, isso
se tornou difícil;

Remediando danos em caso de violações de da-
dos: Em um ambiente totalmente remoto, as equi-
pes de segurança cibernética nem sempre podem
ter certeza de que os funcionários estão relatando
violações de dados ou outros eventos suspeitos re-
lacionados à segurança da rede;

Gerenciamento de ativos: Manter um inventá-
rio de hardware e software, garantir que tudo es-
teja atualizado, configurado corretamente é difícil

quando não há um local central para
a fonte de verdade de um banco de
dados de gerenciamento de configu-
ração (CMDB). Com tantas pessoas
usando suas próprias estações de
trabalho em casa, isso significa mui-
ta tecnologia que não está no CMDB.
Evitar vazamento de dados torna-se
difícil quando os usuários estão se co-
municando por meio de aplicativos
sociais externos, assim como o mo-
nitoramento de pessoas que clicam
em conteúdo malicioso.

As prioridades estratégicas no cam-
po também mudaram à medida que
um cenário de computação sem pre-

cedentes introduziu desafios sem precedentes. An-
tes da pandemia, as equipes de segurança ciberné-
tica se inscreveram firmemente em um mantra "você
é tão seguro quanto seu elo mais fraco". Com isso, veio
a consideração de todos os domínios dentro do rei-
no da segurança cibernética: aplicativo, dados, rede
e infraestrutura, para citar alguns. Estes não são me-
nos importantes, mas
uma responsabilidade
particular eclipsou es-
sas funções críticas du-
rante a pandemia (em
termos de visibilida-
de das partes interes-
sadas do negócio):
manter a disponibili-
dade de rede consis-
tente e segura.

Marcelo Carreira

As grandes mudanças do sistema de saúde
causadas pela pandemia do coronavírus re-
confirmam, para muitos, a importância dos
Registros Eletrônicos de Saúde (RES) e dos da-
dos dos pacientes. Esses registros são cruciais
para otimizar o atendimento, reduzir erros
médicos, melhorar a coordenação entre os pro-
fissionais e capacitar os pacientes a participar
de seus próprios cuidados.

A documentação médica digital pode melho-
rar o acesso aos serviços de saúde para a popu-
lação e melhorar a experiência de
receber ou prestar cuidados. A Co-
vid-19 incentivou um interesse re-
novado de pacientes e prestadores
de saúde por soluções digitais. Os
principais domínios de tecnologia
incluem telessaúde e inteligência
artificial, suportados por outros
domínios de tecnologia, como aná-
lise de big data, internet das coisas,
redes de próxima geração (por
exemplo, 5G) e blockchain.

A digitalização nos hospitais e
em todo o setor de saúde é um tó-
pico significativo e amplamente
discutido, uma vez que permitem o
armazenamento, recuperação e mo-
dificação de dados usando meios digitais em vez
de sistemas de registro feitos em papel, permi-
tindo que os registros eletrônicos possam ser
acessados por todas as organizações de saúde e
pelos próprios pacientes.

Além disso, quando implementada adequa-
damente, pode melhorar a qualidade da assis-
tência médica, aumentar a conformidade com
as diretrizes e reduzir os erros de medicação.
Da mesma forma, a disponibilidade de dados do
paciente em tempo real, bem como o acesso
mais fácil à informação também são enfatiza-
dos como benefícios e podem resultar em
maior segurança do paciente.

Nunca na história houve uma tarefa mais
importante de manutenção de registros de
saúde pública do que a que está neste mo-
mento do mundo: rastrear as vacinas contra
a Covid-19. Como resultado desse desenvol-
vimento tão importante, fornecedores de
softwares de todo o setor têm preparado seus
produtos e seus usuários do setor de saúde
para garantir que, quando um paciente rece-
be essa vacinação, ela seja registrada corre-
tamente, direcionada para os sistemas e seja
acessível agora e no futuro.

Os registros eletrônicos de saúde contêm mui-
tos elementos importantes que po-
dem ajudar com uma resposta à
pandemia. Embora conheçam defi-
ciências como a única fonte de dados
para estudos que informam as de-
cisões de saúde pública, a utilização
de um grande número de registros
de muitas instituições poderia ajudar
a fornecer respostas a clínicos, pes-
quisadores, administradores, auto-
ridades de saúde pública, pacientes
e ao público em geral.

A implementação bem-sucedida
das medidas descritas neste artigo
permitirá abordagens baseadas em
evidências para coordenar testes e
rastreamento de contatos, prever os

recursos necessários e se preparar de acordo
(para que os serviços de saúde "não essenciais"
não precisem ser encerrados desnecessaria-
mente), realizar pes-
quisas básicas, pre-
ventivas ou terapêu-
ticas e fornecer uma
base confiável e fac-
tual para responder a
questões de saúde pú-
blica de importância
crítica para esta pan-
demia e outras con-
dições de saúde.

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO

Marcelo Carreira, Diretor
de Marketing da Access

Carlos Rodrigues, vice-
presidente da Varonis

Pedintes
Eu quero saber quanto esses pedintes de rua ga-

nham por dia. Sou motorista de aplicativo, ando por
Goiânia o dia todo e já vi alguns ganhando mais que
eu ganho em muitas corridas. Tem uns carros de
luxo que param e deixam 10 ou 20 reais. E o que es-
sas pessoas fazem com o dinheiro que ganham?
Acho que nem todos gastam com pinga e drogas,
como muita gente acredita, até porque vejo muitas
mães de família lá. Não ajudo porque eu não pos-
so, mas tomara que elas consigam o suficiente para
se manterem.

Alfredo Câmara
Goiânia

Liberdade de expressão 
28 de setembro é o dia nacional da liberdade

de expressão. Ela nos dá o direito de expor nos-
sos pontos de vistas, pensamentos, nos vestir, agir,
sem sofrer represálias, sendo considerada um di-
reito constitucional. Na atualidade, principal-
mente com a internet e suas mídias digitais, ma-
nifestar o ponto de vista ficou muito mais fácil.
Todos os dias são debatidos temas como política,
economia, educação, a agitada vida dos famosos.
A questão que levanto é: até que ponto a liber-
dade de expressão passa de um direito para fal-
ta de ética e moral? O que presenciamos na in-
ternet hoje são bombardeios de críticas, julga-
mentos e falta de bom senso, no qual só impor-
ta uma opinião, se tornando um ambiente tóxi-
co para milhares de usuários. 

João Dias Neves
Aparecida de Goiânia

{
Nós avançamos para

que a Saneago pudesse

ter a condição de ser a

patrocinadora maior

para levar o nome de

Anápolis e ensinar as

crianças a jogar vôlei 

e a serem campeãs,

como o Dante, que

representou o Brasil 

em quatro grandes

olimpíadas

Na tarde desta quarta-feira (23), o
Governador de Goiás, Ronaldo
Caiado, por meio da Saneago, auto-
rizou patrocínio de R$ 400 mil ao
time Anápolis Vôlei, por meio da Lei
de Incentivo ao Esporte. Na ocasião,
estiveram presentes também o Pre-
sidente da Saneago, Ricardo Soa-
vinski. E o Secretário Estadual de
Esportes, Henderson de Paula.

Como o Covid-19 está mudando
dramaticamente a cibersegurança

@jornalohoje
“agora aparece querendo votos, e um sem
noção, nunca foi um representante real do
estado de goiás. Temos que votar na reno-
vação política, e não ficar com estes de sem-
pre que não muda em nada”, comentou o
internauta sobre a tentativa de Henrique
Meirelles de disputar o senado em 22.

Luiz Antonio

@ohoje
“está é a vergonhosa lei do Brasil, na verdade
vindo de quem faz tá dentro do esperado”,
comentou o internauta sobre o caso da apre-
sentadora do cidade alerta em goiás.

Pedro Augusto

@jornalohoje
covid-19: pesquisadores identificaram ao
menos 25 casos da nova variante em sP e
RJ. a variante P5 tem a mesma estrutura da
cepa original, mas apresenta variações na
'coroa' do vírus. os dados são da Rede co-
rona-Ômica do Rio de Janeiro.

aos colaboradores do o Hoje: artigos para este es-
paço devem conter no máximo 4.000 caracteres e
também  podem ser divulgados no portal ohoje.com.
são analisados os textos enviados, com foto e assi-
natura, para editor@ohoje.com.br. cartas não podem
ultrapassar 800 caracteres e o endereço para envio
é o mesmo dos artigos. Mais informações podem ser
obtidas pelo (62) 3095-8742.

Registros

eletrônicos

de saúde tem

elementos

que ajuda na

pandemia

Nunca
houve

momento de
falta de

segurança
cibernética
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O cenário estampado pela mais recente
edição da sondagem industrial da Confe-
deração Nacional da Indústria (CNI), divul-
gada ontem, sugere alguma melhoria para
o desempenho da indústria, setor que tem
experimentado retrocessos em série desde
a primeira metade da década passada, bom-
bardeado pela excessiva valorização do
real frente ao dólar, juros altíssimos e per-
da de espaço nos mercados doméstico e in-
ternacional. Essa melhoria, no entanto, pa-
rece reforçar as desigualdades dentro do se-
tor, favorecendo em intensidade maior as
grandes empresas industriais. Adicional-
mente, percebe-se que a melhoria parece
mais orientada para as expectativas em re-
lação aos próximos seis meses e surge em
proporções mais reduzidas quando as em-
presas entrevistadas avaliam as condições
atuais na economia.

Os números parecem embalados ainda
pelo crescimento da produção, até certo
ponto enganoso, frente a um período bas-
tante deprimido ao longo dos meses iniciais
da pandemia no País. Na “margem”, como
dizem os economistas, os dados da pesquisa
industrial mensal do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) mostraram re-
cuo de 1,3% na produção em abril frente a
março e um salto de 34,7% diante de abril
do ano passado, acumulando alta de 10,5%

nos quatro primeiros meses deste ano em
relação a igual intervalo de 2020. Como já
registrado, a produção acabou sendo de-
primida no ano passado porque as medidas
de restrição ao funcionamento de setores
importantes da indústria e à circulação de
pessoas foram mais duras e efetivas do que
neste ano, o que permitiu algum fôlego –
mas bastante relativo, que não repõe a pro-
dução sequer nos níveis registrados antes
da recessão de 2015/16.

Otimismo relativo
O Índice de Confiança do Empresário

Industrial (ICEI), aferido mensalmente
pela CNI, saiu de 58,5 para 61,7 pontos. Na
escala definida pela pesquisa, o índice va-
ria de zero a 100 e dados acima de 50 pon-
tos sugerem crescimento da confiança. O
indicador é composto pela percepção das
empresas em relação às condições atuais
de operação da economia e pelas expec-
tativas para os próximos seis meses. Mais
uma vez, o otimismo em relação ao futu-
ro supera a visão da realidade expressa pe-
las empresas para o momento atual. O in-
dicador das condições atuais saiu de 50,2
para 54,8 pontos entre maio e junho des-
te ano, diante de um avanço de 62,6 para
65,1 pontos registrado pelo indicador de
expectativas frente ao futuro imediato.

2 Ao avaliar as expectati-
vas daqui para frente, as
empresas parecem mais oti-
mistas com a própria ope-
ração do que com o futuro
da economia em seu con-
junto. Assim, o índice de ex-
pectativas em relação à eco-
nomia atingiu 61,9 pontos,
mas chega a 66,8 pontos
quando se trata de avaliar
como deverão ser os próxi-
mos meses para a própria
empresa.

2 Ainda na mesma área, as
expectativas em relação à
produção, empregos e nível
de utilização da capacidade
instalada mostram as dis-
crepâncias dentro do setor e
mostram uma visão muito
mais otimista entre as gran-
des empresas. A saber, entre
as pequenas indústrias, os
indicadores para produção,
empregos e uso da capaci-
dade alcançaram, pela or-
dem, 50,7 pontos, 49,9 e 63
pontos. Entre as grandes, os
mesmos indicadores bate-
ram em 54,9 pontos, 52,1 e
74 pontos.

2 Na visão geral da indús-
tria, as expectativas em re-
lação à demanda futura atin-

giram níveis superiores aos
50 pontos, indicando uma
aposta no crescimento (a
ser conferida adiante), já
que o indicador chegou a
59,9 pontos. O cenário para
o acesso do setor a matérias-
primas sugere ainda que a
fase de maior desorganiza-
ção das cadeias de supri-
mento vai sendo superada,
com o indicador alcançando
57,4 pontos.

2 O emprego não cami-
nha tão bem e reforçam as
avaliações segundo as
quais o mercado de traba-
lho não tem acompanha-
do as melhorias observadas
para alguns setores em re-
lação aos níveis muito bai-
xos observados no ano pas-
sado. Em maio deste ano, o
indicador ficou acima dos
50 pontos pela primeira
vez em 11 meses, chegando
a 51,1 pontos.

2 O índice de utilização da
capacidade instalada avan-
çou para 70,0% e ficou ainda
abaixo da média registrada
entre 2011 e 2014 (mais pró-
xima de 73,0%). De qualquer
forma, a CNI destaca o fato de
o indicador ter alcançado em

maio deste ano o nível mais
elevado para o mês desde
maio de 2014 (71,0%). Mesmo
assim, a ociosidade das fá-
bricas continua muito próxi-
ma de 30,0%.

2 Os estoques voltaram a
se posicionar muito próxi-
mos dos níveis planejados
pelas empresas industriais
em maio, com a sondagem
apontando 49,9 pontos (con-
siderando-se 50 como o nível
considerado adequado).

2 A intenção de investi-
mento na indústria saiu de
55,8 para 57,0 pontos entre
maio e junho deste ano e,
mais uma vez, a elevação
foi impulsionada pelas
grandes empresas. Neste
segmento, o indicador pas-
sou de 52,5 para 64,9 pon-
tos. Mas manteve-se abaixo
dos 50 pontos entre as pe-
quenas indústrias, onde al-
cançou apenas 45,8 pontos
(indicando a intenção de
reduzir investimentos), mas
1,8 pontos acima dos 43,0
registrados em maio. Para
as médias empresas, o ín-
dice manteve-se pratica-
mente estável, saindo de
52,4 par 52,5 pontos.

Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

Indicadores da indústria melhoram,
mas revelam desigualdades no setor

A Sondagem Industrial, pesquisa da Confederação Na-
cional da Indústria (CNI), aponta para resultados posi-
tivos em maio de 2021, após a queda na produção em
abril. O índice ficou em 52,8 pontos e é o melhor resul-
tado para o mês desde 2017. O índice varia de 0 a 100,
com linha de corte em 50 pontos, os dados acima desse
valor indicam crescimento e abaixo, queda na compa-
ração com o mês anterior.

Além disso, o índice de evolução do número de em-
pregados subiu para 51,1 pontos. De acordo com a CNI,
já são 11 meses seguidos sem que o índice registre que-
da do emprego na indústria.

A Utilização da Capacidade Instalada (UCI) alcançou
70% em maio de 2021, após crescimento de dois pontos
percentuais em relação a abril. A UCI se encontra 15 pon-
tos percentuais acima da registrada em maio de 2020,
primeiro mês após a crise da primeira onda de covid-
19. O percentual é o maior para o mês desde 2014, quan-
do alcançou 71%.

O índice de estoque efetivo em relação ao planejado re-
gistrou 49,2 pontos em maio, um recuo de 0,4 ponto na com-
paração com abril. Ainda assim, o índice permanece re-
lativamente próximo à linha de 50 pontos, o que, para a
CNI, indica que os estoques estão próximos ao planejado
pelas empresas. “Esse fato, aliado a atividade positiva, se
reflete nas expectativas positivas para os próximos meses”,
explicou, em comunicado.

Otimismo
De acordo com a pesquisa, o otimismo dos empre-

sários industriais em relação aos próximos seis meses
voltou a crescer em junho, embora ainda não tenha al-
cançado o pico observado em setembro de 2020. O ín-
dice de expectativa de demanda está em 59,9, aumen-
to de 1,2 ponto em relação a maio e 11,2 pontos supe-
rior ao registrado em junho de 2020. Esse é o maior ní-
vel do indicador em 2021. Já o otimismo em relação à
exportação permaneceu praticamente constante em re-
lação ao mês anterior: alta de 0,1 ponto.

A intenção de investimento aumentou em relação
a maio e segue acima da média histórica. O índice de
intenção de investimento alcançou 57 pontos em ju-
nho de 2021, alta de 1,2 ponto em relação a maio. O ín-
dice se encontra 15,6 pontos acima do registrado em
junho de 2020.

MEIs
O mês de de março registrou a criação de 351.714 em-

presas no país, um aumento de 17,9% em comparação
com igual período de 2020. A abertura das empresas em
março, o último mês com dados consolidados, foi im-
pulsionada pelo crescimento das microempresas indi-
viduais (MEIs) e dos negócios do setor de serviços. Os da-
dos foram divulgados pelo Indicador Nascimento de Em-
presas da Serasa Experian.

Segundo o levantamento, do total de 351.714 em-
presas criadas em março, 240.166 foram do setor de ser-
viços (68,2%); 81.890, do comércio (23,3%); 26.419, da in-
dústria (7,6); e demais, 3.239 (0,9%). Quanto à natureza
jurídica, foram abertas 282.211 MEIs (80,3%); 45.145 so-
ciedades limitadas (12,9%); 10.383 empresas indivi-
duais (2,9%); e 13.965, outros tipos (3,9%).

“As pessoas seguem optando por investir na abertu-
ra de empresas para geração de renda, já que o desem-
prego continua em alta”, destacou o economista da Se-
rasa Experian Luiz Rabi.

Em comparação à março do ano passado, as socie-
dades limitadas tiveram o maior crescimento do mês,
com alta de 67,3%. “O aumento desse tipo de empresa
pode indicar que os empreendedores estão preferindo
trabalhar em sociedade para garantir, principalmente,
apoio financeiro em meio à crise econômica, já que o in-
vestimento inicial costuma ser decisivo para garantir a
saúde e o sucesso do novo negócio”, ressaltou Rabi.

O Sudeste registrou o maior número de empresas aber-
tas (178,3 mil), seguido do Sul (63,7 mil), Nordeste (58 mil),
Centro-Oeste (31,7 mil), e Norte (19,7 mil).(ABr)

Desempenho positivo aumenta otimismo na indústria

Arrecadação de loterias
cresce 13% em um ano

BALANÇO

Econômica

4 n ECONOMIA
ohoje.com

GOIÂNIA, QUINTA-FEIRA, 24 DE JUNHO DE 2021

Produção
industrial
cresce em
maio, após
queda em abril

As loterias federais geraram
R$ 2,74 bilhões em arrecada-
ções no primeiro quadrimestre
de 2021. O valor é 13% maior do
que os R$ 2,42 bilhões em re-
passes contabilizados durante o
mesmo período de 2020, infor-
ma o 1º Relatório do Mercado
Brasileiro de Loterias.

De acordo com a pasta, es-
ses valores incluem tanto os re-
passes sociais via Tesouro Na-
cional quanto o Imposto de
Renda. “O relatório aponta que
os repasses sociais para o fi-
nanciamento de políticas pú-
blicas chegaram a R$ 2,04 bi-
lhões de janeiro a abril, o que
representa um aumento de

21% sobre R$ 1,68 bilhão dos
quatro primeiros meses de
2020”, detalha o ministério.

Com isso, o repasse dos re-
cursos obtidos a partir dessas
loterias para a Educação au-
mentou em 192%, passando
de R$ 120 milhões para R$ 350
milhões, impulsionado pela re-
versão de um dos prêmios da
Mega da Virada de 2020, que
não foi resgatado.

O ministério acrescenta que
a maior participação relativa
de repasses das loterias para a
conta única do Tesouro Nacio-
nal, foi das parcelas destinadas
à Seguridade Social (43,4%),
seguida do Fundo Nacional

para a Segurança Pública
(23,3%) e da Educação (17,3%).
Juntas, essas três áreas obtive-
ram 83,9% dos valores arreca-
dados. “Além desses repasses,
houve o recolhimento de R$
450 milhões de Imposto de
Renda, que poderão ser desti-
nados ao atendimento de qual-
quer despesa do governo”, in-
forma, em nota, a Secretaria de
Avaliação, Planejamento, Ener-
gia e Loteria (Secap).

De acordo com o relatório,
apesar da pandemia a maior
parte das loterias federais re-
gistrou aumento na arrecada-
ção, ano passado, na compara-
ção com anos anteriores. (ABr)



POLÍTICA  n 5
ohoje.com
GOIÂNIA, QUINTA-FEIRA, 24 DE JUNHO DE 2021

Samuel Straioto

A Câmara de Goiânia apro-
vou em segunda e última vo-
tação projetos de lei que inte-
gram o pacote de medidas
econômicas. Vereadores au-
torizaram o Poder Executivo a
realizar um novo Refis na ca-
pital. Também houve a apro-
vação de projeto que promove
a diminuição temporária de
alíquotas do ISTI. Os projetos
vão para sanção do prefeito
Rogério Cruz (Republicanos) e
servem como alívio econômi-
co para pessoas físicas e jurí-
dicas que foram impactadas
pela pandemia da Covid-19. 

A previsão era de que o Re-
fis passasse a valer a partir
deste mês de junho, mas a
data ainda será confirmada
pela Prefeitura de Goiânia. De
acordo com a proposta, os
prazos devem ser de até 60
dias para a negociação. Já em
relação a redução dos ISTI a
projeção é que seja concedido
um período de 30 dias em que
as alíquotas dos dois impostos
serão reduzidas. O projeto pas-
sou praticamente sem polê-
mica no Legislativo. O anúncio
do pacote de medidas econô-
micas ocorreu em 11 de maio.

No caso do Refis, poderão
ser renegociadas dívidas de
IPTU, ITU, ISTI, ISS, além de
multas, indenizações, alu-
guéis e créditos de sentenças
judiciais. O texto prevê des-
conto de juros e multas, des-
de que o valor de cada par-
cela seja de, no mínimo, R$
100. Os percentuais de des-
conto são os seguintes: À vis-

ta: 99 por cento de desconto;
Em até 20 parcelas: 90 por
cento de desconto; De 21 a 40
parcelas: 80 por dento de des-
conto e de 41 a 60 parcelas: 70
por cento de desconto.

“Haverá uma série de re-
duções dos débitos de IPTU,
ITU multas e tantos outros
tributos e taxas do município
de Goiânia. A sociedade goia-
niense precisa aproveitar este
momento porque os benefí-
cios são essenciais para recu-
peração da crise que tem e há
um período seccionado, por
60 dias que esses benefício fi-
cará à disposição da popula-
ção goianiense”, avaliou o ve-
reador Anselmo Pereira
(MDB). Aava Santiago (PSDB)
também avaliou o assunto e
disse que as pessoas tiveram
perda de renda durante a
pandemia. “Neste momento

em que de modo geral as pes-
soas mais pobres tiveram per-
das de seu orçamento, é papel
do poder público ajudar o
contribuinte num período de
bastante sofrimento”, avaliou
a parlamentar. 

Quanto ao ISTI, em casos de
transmissão de imóveis ad-
quiridos com recursos do Sis-
tema Financeiro de Habita-
ção, a alíquota ficará em:
0,25% se o valor financiado for
de até R$ 200.000; 0,50% se o
valor financiado variar de R$
200.001 a R$ até R$ 650.000;
1% sobre os valores que exce-
derem R$ 650.000. Nos outros
casos de transmissão de imó-
veis, a alíquota fica em 1,5%
para imóveis de até R$ 400 mil.

ISTI
Por 30 dias serão reduzi-

das as alíquotas do Imposto

Sobre Transmissão de Imó-
veis (ISTI) da seguinte for-
ma: nas transmissões com-
preendidas no Sistema Fi-
nanceiro de Habitação de até
R$ 200 mil, de 0,50% para
0,25%; nas de R$ 200 mil a

R$650 mil, de 1,0% para
0,50%; acima de R$ 650 mil,
de 2% para 1%. Nas demais
transmissões a alíquota fica-
rá em 1,5% para até R$ 400
mil e 2% acima de R$ 400 mil.
(Especial para O Hoje)

No caso do Refis, poderão ser renegociadas dívidas de IPTU, ITU, ISTI, ISS, além de multas, indenizações e aluguéis

O presidente Jair Bolsonaro
sancionou a Lei 14.176/2021,
que altera regras para conces-
são do Benefício de Prestação
Continuada (BPC) e regula-
menta o auxílio-inclusão, pre-
visto no Estatuto da Pessoa
com Deficiência, mas que, até
então, não havia sido criado.

Ela reduz de meio salário-
mínimo para até um quarto
de salário mínimo a renda
mensal per capita máxima
necessária para ter acesso ao
BPC. O auxílio de um salário
mínimo é pago a idosos a par-
tir de 65 anos e pessoas com
deficiência de qualquer idade
de baixa renda.

A lei ainda define crité-
rios para que o governo re-
gulamente os casos excepcio-
nais, em que os beneficiários
poderão receber o BPC se a
renda familiar for maior que
um quarto do benefício e até
meio salário-mínimo. Essa
ampliação entra em vigor a
partir de 1º de janeiro de
2022 e ainda depende de uma
decreto presidencial.

A legislação já permite a
concessão do benefício a pes-
soas com renda maior se com-
provados outros fatores da
condição de miserabilidade e
de vulnerabilidade do grupo fa-
miliar. Entretanto, os critérios

especificados no texto depen-
derão também do cumpri-
mento de requisitos fiscais.

Pela lei, são três os critérios:
grau da deficiência; depen-
dência de terceiros para o de-
sempenho de atividades bási-
cas da vida diária e por fim
comprometimento do orça-
mento do núcleo familiar com
gastos médicos não ofertados
pelo Sistema Único de Saúde
(SUS) ou assistência social. Para
idosos, apenas os dois últimos
critérios são aplicáveis.

Enquanto não estiver re-
gulamentado o instrumento
de avaliação biopsicossocial
da deficiência, a concessão do
BPC dependerá de avaliação
médica e avaliação social rea-
lizadas, respectivamente, pela

perícia médica federal e pelo
serviço social do INSS, com a
utilização de instrumentos de-
senvolvidos especificamente
para este fim.

Até 31 de dezembro de
2021, o INSS poderá adotar
medidas adaptadas à realidade
da pandemia de covid-19 para
avaliar a deficiência para fins
de recebimento do BPC, como
videoconferência e uso de um
padrão médio de avaliação so-
cial, desde que tenha sido rea-
lizada a avaliação médica e
constatado o impedimento de
longo prazo. Esse método, po-
rém, não poderá ser usado
para cancelar o benefício.

Auxílio inclusão
A nova lei cria ainda o au-

xílio-inclusão, previsto no Es-
tatuto da Pessoa com Defi-
ciência. Seu valor correspon-
derá a 50% do valor do BPC
em vigor, para as pessoas
com deficiência moderada ou
grave. De acordo com o Mi-
nistério da Cidadania esse é
um mecanismo para alcançar
a emancipação do programa
social, concedendo o valor a
beneficiários que recebem o
BPC e conseguirem se inserir
no mercado de trabalho.

A medida vale a partir de
1º de outubro deste ano e,
caso o beneficiário perca o
emprego ou a renda adquiri-
da, ele volta automaticamen-
te ao BPC, sem precisar passar
pelas avaliações iniciais.

Para receber esse auxílio,
o beneficiário precisa ter re-
muneração de até dois salá-
rios-mínimos e ser segurado
pela Previdência Geral ou re-
gime próprio de servidores.
Além disso, deve ter inscrição
atualizada no Cadastro Único
para Programas Sociais do
governo federal. O texto per-
mite o recebimento do auxí-
lio-inclusão também por par-
te das pessoas com deficiência
que tenham contado com o
BPC nos cinco anos anteriores
ao começo do trabalho e por
aqueles cujo benefício foi sus-

penso. Segundo o Ministério
da Cidadania, em abril deste
ano, o BPC foi concedido a
4,65 milhões de beneficiários,
sendo 2,55 milhões de pessoas
com deficiência e 2 milhões
de idosos, num investimento
de R$ 5,1 bilhões. Em 2020, o
governo federal transferiu
R$ 58,4 bilhões para os inte-
grantes do programa.

Previsto na Lei Orgâni-
ca da Assistência Social, o
BPC é gerido pelo Ministé-
rio da Cidadania e sua con-
cessão, manutenção e re-
visão pelo INSS.

O requerimento do BPC
pode ser realizado nas Agên-
cias da Previdência Social
(APS) ou pelos canais de aten-
dimento do INSS. O telefone é
o 135 ou pelo site ou aplicati-
vo de celular Meu INSS.

Além da renda, as pessoas
com deficiência também pas-
sam por avaliação médica e
social no INSS. O beneficiário
do BPC e a família dele devem
estar inscritos no Cadastro
Único antes de o pedido ser
feito. As novas regras do BPC
também permitem que a ava-
liação social da deficiência
seja feita por videoconferên-
cia, sem a necessidade de des-
locamento a uma agência da
Previdência.

Sancionados novos critérios de pagamento do BPC
CRITÉRIOS

Rendação mensal per capita foi reduzida para 1/4 do salário

Projetos inte-
gram pacote de
medidas econô-
mica da prefeitu-
ra da capital

Câmara de Goiânia aprova
Refis e Redução do ISTI

Refis - Percentuais dos descontos

2 99% (noventa e nove por cento) – no caso de pagamento à vista;
2 90% (noventa por cento) – se parcelado em até 20 (vinte) parcelas;
2 80% (oitenta por cento) – se parcelado entre 21 (vinte e uma) e 40

(quarenta) parcelas;
2 70% (setenta por cento) – se parcelado entre 41 (quarenta e uma) e

60 (sessenta) parcelas.

Os parcelamentos poderão ser realizados em até 60 (sessenta) parce-

las mensais, desde que o valor de cada parcela não seja inferior a R$

100,00.

O vencimento da parcela única, ou da primeira parcela, conforme o

caso, obedecerá o espaço de a cada 30 dias.
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Doses sob suspeita
O enrolado com a Justiça deputado federal

Luís Miranda (DEM-DF), pivô do tititi ontem so-
bre suspeita de compra irregular da vacina Co-
vaxin pelo Ministério da Saúde, não contou a
história toda ainda. A bomba jogada por ele no
noticiário, de que alertou o presidente Jair
Bolsonaro sobre esquema na pasta, saiu dois
dias após o retorno dos Estados Unidos de seu
irmão, Luís Ricardo Miranda, chefe da Divisão
de Importação do Departamento de Logística do
Ministério. Segundo consta no D.O. da União, em
pesquisa pela reportagem, ele ficou em Miami
por seis dias, em missão oficial, para acompa-
nhar tratativas de doação e possível negociação
de vacinas do laboratório Janssen Cilag. Luis Ri-
cardo pode ter muito a contar para a CPI da Pan-
demia. Falta o convite.

Subindo..
Luís Ricardo Miranda é servidor de carrei-

ra da Saúde e foi promovido para o cargo
atual em 2018, no Governo Michel Temer, pelo
então ministro Gilberto Occhi.

Centenas de milhões
Conforme a Coluna noticiou meses atrás, há

uma guerra velada de laboratórios dentro do
Ministério da Saúde por vendas das vacinas em
contratos vultosos. Miranda chegou a perder a
função na gestão Pazuello, mas o ministro re-
cuou e o manteve.

Lembrando bem..
.. o deputado Luís Miranda, um neobolso-

narista, acusado de picaretagem e estelionato,
é filiado ao DEM, opositor ao Governo. Ele ten-
ta proximidade com o presidente, que não o re-
cebeu mais. Bolsonaro suspeita de sua ligação
com o ex-ministro Luís Mandetta.

Salles 2.0
O novo ministro do Meio Ambiente, Joa-

quim Álvaro Leite, é cria de Ricardo Salles. São
amigos de longa data, e ele será o representante
de um grupo para a continuidade de sua polí-
tica com madeireiros dentro da pasta – setor
que foi amplamente consultado nos últimos
dias sobre o nome.

Flechadas x EPIs
Passa bem o policial legislativo fe-

rido no combate com os indígenas na
Câmara dos Deputados. Ele levou fle-
chadas nas duas pernas. Em mensa-
gem para colegas, agradeceu o pronto
socorro dos médicos da Casa e ressal-
tou o uso dos equipamentos de prote-
ção individual. “A da perna esquerda
ficou presa na caneleira. A outra atra-
vessou o bornal e me atingiu. Os equi-
pamentos impediram um mal maior”.

Janot x corrupção
A entrada do ex-Procurador Geral

da República Rodrigo Janot no Pode-
mos surge da sintonia dele com o com-
bate à corrupção, uma das bandeiras
do partido. Janot diz que vai apresen-
tar ao senador Álvaro Dias (Pode-PR),
presidente da legenda, três projetos so-
bre o tema. Janot diz que não tem ne-
nhum projeto eleitoral por ora.

Crime brutal
Muriaé (MG) está surpresa com a

prisão de um policial militar acima
de qualquer suspeita. O elemento
matou uma prima a tiros. Ele enga-
nou a mãe dela para assinar 15 apó-
lices de seguro de vida sem a jovem
saber, visando prêmios de R$ 22 mi-
lhões. O crime foi tão premeditado
que ele esperou os três meses de ca-
rência do seguro.

O pior
A jovem sobreviveu aos cinco

disparos num salão de beleza, após
ele entrar encapuzado. A Polícia Ci-
vil investiga se o PM a atacou de-
pois no hospital, durante visita à
prima na qual ficaram sozinhos. Ela
teve piora do quadro no dia se-
guinte e faleceu.

No mais
Viva São João! Mesmo que vir-

tualmente.

Universidade Estadual de
Goiás terá pleito de forma
on-line, nesta quinta-feira
(24/06), das 9h às 21h. Estão
aptos a votar 16.757 eleitores
distribuídos entre docentes
(977), estudantes (15.299) e
servidores técnico-adminis-
trativos (481). Cinco candida-
tos disputam reitoria

Após cinco anos, alunos,
professores e servidores
técnico-administrativos da
Universidade Estadual de
Goiás (UEG) vão às urnas,
nesta quinta-feira (24/06),
das 9h às 21h. Eles vão es-
colher quem vai comandar
a reitoria, as diretorias dos
cinco institutos acadêmicos
e as coordenações centrais
dos cursos de graduação da
instituição pelos próximos
quatro anos.

A votação se dará, exclu-
sivamente, por meio eletrô-
nico, na qual o eleitor deverá
registrar seu voto em cada
uma das categorias disponí-
veis no respectivo processo
eleitoral. A Comissão Eleitoral
Central (CEC/UEG) divulgou
um tutorial de votação que
pode ser conferido no link:
http://www.eleicoes.ueg.br/re-
ferencia/11809.

Ao todo, estão aptos a votar

16.757 eleitores distribuídos
entre docentes (977), estu-
dantes (15.299) e servidores
técnico-administrativos (481).

Os critérios para as candi-
daturas foram definidos pela
Comissão Eleitoral Central
(CEC/UEG) ao fazer a convo-
cação do processo eleitoral.

Para o cargo de reitor estão
inscritos cinco candidatos que
atenderam aos critérios de
serem do quadro efetivo da
UEG e terem formação míni-
ma de mestres. São eles, em
ordem alfabética: Adriana Ri-
bon, Antônio Cruvinel, Fran-
cisco Severo, Made Júnior Mi-
randa e Marcelo Moreira.

Os cinco institutos acadê-
micos da universidade têm,
ao todo, 10 candidatos, que

também atenderam aos cri-
térios estabelecidos: ser do-
cente efetivo da UEG e estar
vinculado ao instituto ao qual
pleiteia uma vaga. Os candi-
datos são:

Instituto de Ciências da
Saúde e Biológicas: André
Luiz Araújo Pereira, Michelle
Ferreira de Oliveira e Orley Fi-
lemon. Instituto de Ciências
Agrárias: Sueli Freitas. Insti-
tuto de Educação e Licencia-
turas: Edna Duarte, Késia Ro-
drigues e Marcos Vinicius.
Instituto de Ciências Sociais
Aplicadas: Ednilto Júnior e
Rodrigo Messias. Instituto de
Ciências Tecnológicas: Joílson
dos Reis Brito.

Já para as coordenações cen-
trais de curso são 36 candidatos.

Pela legislação, uma lista trípli-
ce será apresentada ao gover-
nador Ronaldo Caiado para a es-
colha. A posse dos eleitos será no
próximo mês de agosto. Todos
os planos de gestão dos candi-
datos estão disponíveis em
www.eleicoes.ueg.br.

Histórico
Desde sua criação, em

1999, a Universidade Estadual
de Goiás elegeu três reitores
pelo voto da comunidade uni-
versitária.

Após a renúncia de dois rei-
tores, em 2019, o Governo do
Estado decretou intervenção
na universidade. Nesse período,
dois reitores estiveram à fren-
te da Instituição: o procurador
Rafael Borges e, atualmente, o

professor Valter Campos.
Em janeiro de 2020, o Go-

verno do Estado, após a apro-
vação pela Assembleia Legisla-
tiva, sancionou a Lei nº 20.748,
que definiu as regras da refor-
ma administrativa da Univer-
sidade Estadual de Goiás. Na
ocasião também foi promulga-
do o decreto que aprovou o
novo estatuto da UEG.

Com a reforma adminis-
trativa implementada e as
reformas pedagógica e cur-
ricular em processo de im-
plementação, no mês de mar-
ço deste ano o Governo de
Goiás avalizou, após solici-
tação do Conselho Superior
Universitário da UEG, que a
Universidade convocasse no-
vas eleições.

Cinco candidatos
disputam o cargo
de reitor da Uni-
versidade 

Prazo da prova de vida passa a ser de 60 dias

Eleições serão realizadas em formato virtual em virtude do agravamento da pandemia e quase 17 mil poderão votar

O Governo do Estado, por meio da Goiás Previdência
(GoiasPrev), retomará, a partir do dia 1º de julho, o re-
cadastramento anual obrigatório (prova de vida) para
aposentados, militares inativos e pensionistas do Poder
Executivo, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Mi-
litar. A regularização será feita por agendamento e
obedecerá a um cronograma de acordo com mês de ani-
versário do segurado.

O recadastramento está previsto na Lei Complemen-
tar nº 161/20, criada com o objetivo de evitar pagamen-
tos indevidos (óbitos não identificados e fraudes, por
exemplo), e sua regularização no prazo determinado ga-
rante o recebimento dos benefícios, evitando o bloqueio
de pagamento do segurado. A retomada desse procedi-
mento segue o que determina a Portaria Nº 850, desta se-
gunda-feira (21/06).

A partir deste ano, o prazo para apresentar a prova
de vida, que antes era de 80 dias, passa a ser de 60 dias
(mês do aniversário mais o mês subsequente), seguindo
o mesmo prazo dos servidores ativos. A prova de vida es-
tava suspensa desde março de 2020, devido ao isolamento
social imposto pela pandemia de Covid-19.

Para maior segurança, tanto do beneficiário, quanto
da instituição, a Goiasprev elaborou um calendário
para o exercício de 2021 e contará com a parceria da Se-
cretaria da Administração (Sead), por meio das unidades
do Vapt Vupt  e do  Ipasgo (postos de atendimento), na
capital e no interior do Estado.

Governo divulga
calendário 
do GoiasPrev
para 2021

UEG realiza hoje eleições para
reitor, diretores e coordenadores
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Victor Pimenta

O Goiás recuperou da últi-
ma derrota e nesta última
terça-feira (22), goleou a equi-
pe do Avaí por 3 a 0 na Serri-
nha, mostrou o bom futebol e
de quebra assumiu a vice-li-
derança da Série B.

O time que vinha mos-
trando bastante intensidade
no primeiro tempo e caindo
de rendimento na segunda
etapa, na partida diante do
Avaí a equipe equilibrou os
dois tempos e soube tirar pro-
veito do rival no 3 a 0 que fez
a equipe retornar ao G-4.

“O Goiás fez um jogo de im-
posição, foi melhor o jogo todo
e ainda continuamos com al-
guns erros que precisamos
consertar. Essa equipe vai cres-
cer e eu não tenho dúvida ne-
nhuma disso, a gente vai osci-
lar e teremos momentos difí-
ceis antes dos jogos e espero
que a gente tenha paciência e
compre a ação. Precisamos de
tempo para treinar e consertar
as dificuldades que nós te-
mos”, disse Pintado.

Na partida o coletivo pre-
valeceu, mas em destaque al-
guns jogadores contribuíram
com o individualismo, que
foram o caso do goleiro Ta-
deu, do volante Breno e dos
autores dos gols: Apodi, Bru-
no Mezenga e Caio Vinícius. O

último mostrou versatilida-
de e fez um gol de cabeça em
uma jogada bastante treinada
na equipe esmeraldina.

“O nosso elenco oferece
essa possibilidade. Temos jo-
gadas ensaiadas e o Apodi não
aprendeu todas elas porque
não temos tempo para treinar
e essas informações são muito
importantes. A bola parada
mais uma vez hoje foi impor-
tante e temos treinado isso no
pouco tempo que a gente tem
e que os atletas compreendem
que tem que ir para o sacrifí-
cio e repito que teremos mo-
mentos difíceis, mas a ten-
dência de crescermos é muito
grande e somos uma equipe
forte e isso já está provado e
provamos hoje”, ressaltou o
comandante esmeraldino.

A próxima rodada do Goiás
na Série B é o clássico diante do
Vila Nova, fora de casa. Apesar
da equipe ser mandante, o fato
do jogo ser em Goiânia irá aju-
dar ainda mais o time esme-
raldino a descansar tendo em
vista as últimas partidas em
que se desgastou com viagens.
Além do mais, Pintado terá
mais tempo de treinar a equipe
e consertar os erros visando a
vitória e seguir no G-4.

“Sempre é importante ven-
cer, principalmente jogando
em casa e uma vitória como
essa da confiança e os adver-

sários também começam a nos
respeitar mais e esse é o ta-
manho do Goiás que nós que-
remos e é o tamanho de uma
equipe competitiva que ire-
mos trabalhar. Vencer antes do
clássico é muito importante,
vamos para um jogo que tem
um peso, tem uma história.
Clássico trabalhei em alguns,
sei da importância, do emo-
cional, sei o quanto vale, mas
nós temos ambições maiores
do que somente vencer um
clássico”, falou o treinador.

Se por um lado o Goiás bri-
ga na parte de cima e pelo
acesso, o rival de sexta, o
Vila Nova vem de um mal
momento e se encontra em si-

tuação delicada, próximo da
zona de rebaixamento. Per-
guntado se a equipe entra
como favorita na partida, ele
respondeu.

“A gente sempre tem obri-
gação de ganhar, seja contra
qualquer adversário e seja
em qualquer lugar e isso des-
de que eu cheguei, eu tenho
falado isso e vamos tentar jo-
gar da mesma maneira contra
qualquer adversário, temos
condições e temos trabalho
para isso e o clássico para nós
sim, iremos para o jogo, tentar
jogar, não vamos esperar, ten-
tar fazer e jogar com a gente
vem jogando”, pontuou Pin-
tado. (Especial para o Hoje)

Pintado destaca evolução em goleada
sobre Avaí e projeta crescimento da
equipe na Série B: “Não tenho dúvida
nenhuma disso”

Na próxima sexta-feira
(25), o Vila Nova tem pela
frente um dos jogos mais
importantes de sua tem-
porada. Em casa, a equipe
comandada pelo técnico
Wagner Lopes recebe o ar-
quirrival Goiás. E o mo-
mento colorado não é nada
bom. Nas últimas três par-
tidas disputadas na Série B
do Campeonato Brasilei-
ro, foram três derrotas.

Após o revés sofrido
para o Confiança, na última
terça-feira (22), o coman-
dante colorado mostrou
bastante preocupação em
relação às atuações de seu
time, principalmente no se-
tor ofensivo, que tem dei-
xado a desejar.

“Estou muito preocupa-
do. Muito preocupado com
o nosso poder de finaliza-
ção, com a nossa criação (de
jogadas). E é claro que as
oportunidades (de gol) es-
tão aparecendo. Nós esta-
mos criando oportunida-
des de gol, mas, infeliz-
mente, não estamos conse-

guindo definir com efi-
ciência. E é muito preocu-
pante”, disse Wagner Lopes.

Na sequência, Wagner
Lopes afirmou ter cons-
ciência de que os resulta-
dos recentes do Colorado
são de sua responsabili-
dade, mas que, em sua vi-
são, todos os jogadores es-
tão fazendo tudo dentro
do possível para que o Vila
Nova vença os jogos. 

“A responsabilidade (dos
resultados recentes) é mi-
nha. Eu tenho muita cons-
ciência disso. Sempre estive
preparado para tudo no fu-
tebol. Tenho consciência
das minhas responsabili-
dades. Mas, na minha ava-
liação, nós estamos fazendo
de tudo dentro das nossas
possibilidades, cercando to-
dos os detalhes. Infeliz-
mente, os resultados não es-
tão vindo. Mas eu sei que a
responsabilidade é do trei-
nador e estou preparado
para tudo”, comentou o trei-
nador. (Breno Modesto,
especial para O Hoje)

Wagner Lopes 
mostra preocupação
com o Tigre

VILA NOVA

Afonso Cardoso

PAciênciA na subida

Treinador orientou

Apodi antes de gol

que iniciou vitória

esmeraldina diante

dos catarinenses

O treinador se diz pronto para as consequências das derrotas

Douglas Monteiro/Vila Nova FC
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Felipe André

O Atlético Goianiense se
recuperou rápido da derrota
no fim de semana e voltou a
vencer na Série A. O rubro-ne-
gro bateu o Fluminense, por 1
a 0, gol marcado pelo zaguei-
ro Nathan Silva, na noite de
ontem no estádio Antônio Ac-
cioly. Com o resultado, os man-
dantes chegaram aos 10 pon-
tos na competição e ultrapas-
sou o Tricolor Carioca, que
permaneceu com nove.

“Uma vitória muito impor-
tante, viemos de uma derrota
fora de casa em um jogo que es-
tivemos muito bem. Era es-
sencial confirmar o triunfo e
ainda mais contra um adver-
sário de um nível muito alto,
bem organizado e treinado.
Primeiro tempo mais equili-
brado, de poucas oportunida-
des de gol e no segundo, o Atlé-
tico cresceu, venceu em um
duelo muito difícil e complica-
do. Saímos felizes com esse re-
sultado”, analisou Eduardo
Barroca após a partida.

Com um prognóstico de um
duelo muito intenso, assim
como aconteceu contra o For-
taleza, a promessa foi cumpri-
da no primeiro tempo. Após 10
minutos iniciais que criação
quase que nula, Atlético Goia-
niense e Fluminense se solta-
ram na partida e consequen-
temente deixaram espaço. Kay-
ky teve duas oportunidades

que sair em velocidade, mas a
conclusão de ambas as jogadas
não foram bem executadas.

Pelo lado dos visitantes,
apenas Fred fez o goleiro Fer-
nando Miguel trabalhar. O ca-
misa 9 e capitão do Tricolor re-
cebeu na grande área e finali-
zou cruzado, mas parou no ar-
queiro atleticano.  Os man-
dantes tiveram as melhores
oportunidades, Natanael em
duas jogadas consecutivas,
uma com a perna direita e ou-
tra com a canhota, levou peri-
go ao gol de Marcos Felipe.
Nos minutos finais foi a vez de
Igor Cariús aproveitar co-
brança de falta e finalizar a
queima roupa, mas o camisa 1
do time carioca levou a melhor.

João Paulo deixou o campo
nos minutos finais com a mão
na posterior da coxa direita. O
meia precisou ser substituído,
por Arthur Gomes, e vai pas-
sar por uma avaliação médica
hoje para saber se houve lesão
e se sim, a gravidade da mes-
ma. Sem o camisa 10, o rubro-
negro perdeu em criação no
segundo tempo, mas manteve
a transição rápida.

Em velocidade, Arthur Go-
mes foi acionado, enquanto a
comissão do Fluminense pe-
dia por impedimento, e cara a
cara com Marcos Felipe o ata-
cante tocou para Natanael. O
lateral, de origem, que vem
atuando como ponta nas últi-
mas partidas, acertou a trave

e perdeu um gol impressio-
nante, assim como aconteceu
contra o Athletico Paranaense,
na última rodada.

O Atlético Goianiense chegou
a balançar as redes, mas teve o
gol anulado. Após jogada lateral
que resultou em cruzamento na
área, André Luis finalizou e a
bola desviou, indo em direção
oposta e obrigando Marcos Fe-
lipe a fazer uma grande defesa,
na sequência, Zé Roberto em-
purrou o adversário e o árbitro
marcou a falta de ataque. Mi-
nutos depois foi a vez de André
Luis perder uma grande opor-
tunidade no ataque.

Depois de duas chances
perdidas, o Atlético Goia-
niense balançou as redes. Art-
hur Gomes cruzou pelo lado
direito e Nathan Silva subiu
mais alto que todo mundo
para cabecear para o fundo
da rede. Foi o primeiro gol do
zagueiro pelo rubro-negro

goiano, somando as duas pas-
sagens pelo time do bairro de
Campinas. O Fluminense se
mandou para o ataque, mas
não conseguiu empatar.

Na próxima rodada, o Atlé-
tico Goianiense atua nova-
mente como mandante, o ru-
bro-negro recebe o Red Bull

Bragantino na próxima se-
gunda-feira (28). O duelo acon-
tece no estádio Antônio Accio-
ly, às 20h (horário de Brasília).
O Fluminense, por sua vez, en-
tra em campo um dia antes, no
domingo, e vai enfrentar o Co-
rinthians, em São Januário, às
16h. (Especial para O Hoje)

Atlético Goianiense marca na reta final,
impõe a primeira derrota do Flumi-
nense na Série A, e volta a somar três
pontos na competição

VitóriA com tempero de sofrimento

Nathan Silva cabeceando para marcar o primeiro gol dele no Atlético Goianiense

Afonso Cardoso

Data: 23 de junho, 2021; Horário: 19h (de Brasília); Local: estádio an-
tônio accioly, em goiânia-go; Árbitro: Paulo césar Zanovelli (Mg); As-
sistentes: celso luiz da silva (Mg) e leonardo Henrique Pereira (Mg);
VAR: igor Junio Benevenuto de oliveira (Mg); Gol: Nathan (acg)

t
TÉcNica

Atlético-GO: Fernando Miguel;
dudu, Nathan, Éder e igor ca-
rius (andré luis); Willian Mara-
nhão, Marlon Freitas e João
Paulo (arthur gomes); Jander-
son, Natanael e Zé Roberto
(gabriel Baralhas). 
Técnico: eduardo Barroca

Fluminense: Marcos Felipe;
calegari (samuel Xavier) (an-
dré), luccas claro, Nino e danilo
Barcelos; Martinelli, Yago Felipe
e Nenê (ganso); Kayky (luiz
Henrique), gabriel Teixeira e
Fred (abel Hernandez). 
Técnico: Roger Machado

1 x 0Atlético-GO Fluminense

FICHA
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João Paulo Alexandre

O serviço de revitalização e
recuperação do pavimento as-
fáltico de Goiânia pode terminar
com quase um ano de atraso.
Isso porque a expectativa da Se-
cretaria Municipal de Infraes-
trutura (Seinfra) de término do
serviço que tem como objetivo
recuperar 630 quilômetros de
vias ficou para novembro. A
previsão inicial era pro final
do ano passado. O atraso ocor-
reu após paralisação dos con-
tratos firmados ainda na gestão
de Iris Rezende sob suspeita de
irregularidades. A suspensão
ocorreu em março e os serviços
retornaram no último mês.

Uma Comissão Especial de
Inquérito (CEI) chegou a ser
instalada, mas a investigação
acabou engavetada após não
serem encontradas irregula-
ridades. A suspensão do con-
trato, inclusive, foi o estopim
para o rompimento do MDB
com Rogério Cruz. Apesar do
imbróglio inicial, o titular da
pasta, Fausto Sarmento, des-
taca que 52% das obras já fo-
ram concluídas. Ou seja, fal-
tam pouco mais de 300 quilô-
metros para o término.

O serviço irá beneficiar 111
bairros de todas as regiões de
Goiânia. Fausto explica como foi
feito o serviço. “É importante re-
forçar que o que está sendo fei-
to não é uma operação tapa-bu-
raco. A gente está reconstruin-
do aquelas vias que já estão
com o asfalto bem inutilizado e,
nos locais onde a pavimentação
ainda está em condições razoá-
veis, sem trinca ou afunda-
mento, a gente aplica o micro-
rrevestimento, que consiste
numa camada mais fina e que
dá sobrevida ao asfalto e faz
com que ele dure mais tempo.”

Fausto destaca que, até o
momento, 43 bairros foram
completamente contemplados
pelo serviço e que ainda fal-
tam 68 bairros que irão passar
pelo processo de recuperação
de vias. “Vale lembrar que as
extensões dos bairros não são
iguais e por isso há essa dife-
rença na porcentagem. Por
isso, esperamos finalizar todo
o serviço em novembro deste
ano”, destaca.

Segundo a Seinfra, os bair-
ros que já receberam total-
mente a recuperação de asfal-
to são: Guanabara, Riviera,
Parque Amazônia, Parque das
Flores, Parque Atheneu, Rivie-
ra, Jardim Bela Vista, Bairro Ca-
puava, Jardim América, Bairro
Feliz, Universitário, Bairro Goiá

Já o Setor Bueno, Setor Oes-
te, Setor Marista, Jardim Goiás,
Setor Sul, Setor Bela Vista, Se-
tor Pedro Ludovico, Vila Re-
denção, Bairro Alto Da Glória,
Setor Santa Genoveva, Setor
Jaó, Jardim Balneário Meia
Ponte, Parque Das Nações, Se-

tor Perim, Setor Gentil Mei-
relles, Jardim Novo Mundo,
Setor Campinas, Jardim Euro-
pa, Parque Ind. João Bráz, Fin-
social, Bairro Dos Aeroviários,
Novo Horizonte, Itatiaia, Chá-
cara do Governador foram
parcialmente atendidos.

Sobre os bairros que ainda
não foram atendidos, a pre-
feitura dividiu por lotes. O
lote 2 é formado pelos setores
Goiânia 2, Jardim Pompéia,
Vila São Judas Tadeu, Setor
Urias Magalhães, Residencial
Alice Barbosa, Residencial Mo-
rumbi, Setor Norte Ferroviá-
rio, Vila Cristina, Jardim Ma-
riliza, Setor Água Branca, Jar-
dim Brasil, Loteamento Arua-
nã Park, Jardim Maria Luiza,
Parque das Laranjeiras, Se-
tor Recanto das Minas Gerais,
Bairro Santo Hilário, Conjun-
to Fabiana e Jardim da Luz.

O lote 3 é composto pelo Se-
tor das Nações, Setor Santos
Dumont, Vila Regina, Bairro
São Francisco, Setor Sudoeste,
Bairro Ipiranga, Jardim Ana

Lúcia, Jardim Atlântico, Parque
Anhanguera, Jardim Presiden-
te, Bairro Vila Boa, Parque Oes-
te Industrial, Vila Rezende, Par-
que Eldorado, Jardim Planalto,
Residencial Talismã, Residen-
cial Forteville, Setor Santa Rita,
Setor Estrela Dalva, Setor Re-
canto do Bosque, Jardim Curi-
tiba, Jardim Colorado, Vila Mu-
tirão, Bairro Floresta, Jardim
Vista Bela, Bairro da Vitória, Re-
sidencial Brisas da Mata e Se-
tor Cândida de Morais.

Por fim, no lote 4 estão o Se-
tor Aeroporto, Vila Americano
do Brasil, Setor Sol Nascente,
Vila Santa Rita, Vila Canaã, Es-
planada dos Anicuns, Setor
São José, Bairro Rodoviário,
Setor Centro Oeste e Setor Ma-
rechal Rondon.

Outras obras
O secretário ainda pon-

tuou que outras obras viá-
rias importantes estão tam-
bém têm previsão de serem
entregues ainda este ano,
como o viaduto da Marginal

Botafogo sob a Jamel Cecílio.
O elevado que passa pela úl-
tima avenida foi inaugurado
no ano passado e, no mo-
mento, a prefeitura trabalha
na construção das paredes
de sustentação da trincheira.

“Fizemos toda a canaliza-
ção do Córrego Botafogo e o
ponto da construção da cone-
xão que sai da Avenida Jamel
Cecílio com a Marginal Bota-
fogo já estava pronta para ser
levantada. Infelizmente, tive-
mos um problema recente
pela chuva que caiu na Capi-
tal e arrastou todo o escora-
mento das encostas que esta-
va pronto. Mas nada de mui-
to grave. A previsão de entre-
ga é para setembro”, pontua.

O viaduto da Enel, segun-
do o secretário, está com 50%
das obras concluídas. O via-
duto será uma importante li-
gação entre o Setor Universi-
tário e o Jardim Novo Mundo
passando sobre a BR-153. “As
vigas de aço que darão sus-
tentação à trincheira já estão
no local e, com isso, será fei-
ta a travessia. As colocações se
darão com o auxílio de um
guindaste e, após isso, a obra
já entra na sua fase final. É
coisa de três meses no máxi-
mo para ficar pronto.”

Já as obras do viaduto da
BR-153 com a Avenida Jamel
Cecílio tem previsão para ini-
ciar em julho, de acordo com
o secretário. “Ali foi o que
teve uma demora para con-
seguir autorização da ANTT
[Agência Nacional de Trans-
porte Terrestre] e da Triunfo
Concebra [concessionária da
rodovia] para acertamos pro-
cedimento e outros detalhes
da obra. Que eu tenho co-
nhecimento, não houve alte-
ração no projeto”, finaliza.

Apesar do Paço ter decidi-
do na última terça-feira (22)
não renovar o contrato de
empréstimo financeiro com
a Caixa Econômica, Fausto
afirma que não haverá ne-
nhum prejuízo no andamento
das obras em questão. O mon-
tante é decorrente do Finan-
ciamento à Infraestrutura e
Saneamento (Finisa). “O pro-
jeto de reconstrução é total-
mente financiado pelo Finisa,
mas a gente pode buscar ou-
tras formas de recursos para

a realização dessas obras. E
nós já estamos trabalhando
junto com a Secretaria de Fi-
nanças”, pontua.

O contrato de R$ 780 mi-
lhões que foi firmado trazia
que o dinheiro seria destina-
do a várias obras da cidade,
dentre elas, a recuperação do
asfalto. Fausto destaca que
60% do montante voltado
para o serviço de pavimenta-
ção foi utilizado, cerca de R$
160 milhões. “Ainda faltam
cerca de R$ 100 milhões para

finalizar as obras. Porém, esse
valor pode vir de recursos
próprios. O importante é dizer
que nenhuma obra será pa-
ralisada”, reforça o secretário.

O contrato da prefeitura
com a Caixa venceu no último
dia 31 de maio. Dos R$ 780 mi-
lhões que foram acertados en-
tre as partes, R$ 442,3 milhões
foram liberados. Deste mon-
tante, R$ 331 milhões foram
aplicados. O contrato permite
o prazo de até 120 dias para a
prestação de contas de uso do

dinheiro, o que pode ocorrer
até o próximo dia 27 de agos-
to. Do montante que foi utili-
zado no início, ainda há 111,6
milhões nos cofres públicos,
mas sem garantia que a pre-
feitura pode perder.

O contrato com a Caixa
teve aprovação da Câmara
em junho de 2019 e depois
submetido, com alterações, à
Casa, em outubro do mesmo
ano. O financiamento aconte-
ceu após uma melhora signi-
ficativa das condições finan-

ceiras da prefeitura, que per-
mitiu o aval do Governo Fe-
deral e que tornou as condi-
ções mais vantajosas.

Além do recapeamento das
ruas, os recursos seriam des-
tinados a obras como o via-
duto do Jamel Cecílio com a
Marginal Botafogo, outras
pontes, viadutos, construções
de praças e compra de equi-
pamentos de para implanta-
ção de projeto Smart City, ou
a popular Cidade Inteligente.
(Especial para O Hoje)

Obras deveriam ter sido finalizadas no fim do ano passado, mas se tornaram um desafio da nova gestão

Obras não devem ser prejudicadas

Apesar do atraso 52% das obras já foram concluídas. Ou seja, faltam pouco mais de 300 quilômetros para o término

O serviço de renovação do asfalto irá beneficiar 111 bairros de todas as regiões de Goiânia

Revitalização asfáltica será
concluída com 1 ano de atraso 
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Maiara Dal Bosco

A força-tarefa que busca capturar o fugitivo Lázaro
Barbosa Sousa, suspeito de cometer um quádruplo ho-
micídio em Ceilândia, no Distrito Federal, além de ou-
tros crimes em Goiás, chega ao décimo sexto dia hoje (24)
ainda sem desfecho e com rumores de desentendimen-
tos entre as forças armadas envolvidas. Um destes ru-
mores é de que a Rondas Ostensivas Táticas Metropoli-
tana (Rotam), considerada uma das unidades mais pre-
paradas da Polícia Militar de Goiás, teria deixado de par-
ticipar das buscas pelo fugitivo.

A informação, entretanto, segundo apurou a repor-
tagem de O Hoje, não procede. Tanto a Secretaria de Se-
gurança Pública do Estado de Goiás (SSP-GO) quanto a
Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO), afirmaram
que a Rotam continua auxiliando nas buscas. Por tele-
fone, a PM-GO pontuou ainda que os rumores de de-
sentendimentos entre as equipes vêm sendo falados já
há alguns dias, mas que não se aplicam à situação.

Em nota, o Comando Geral da Polícia Militar informou
que, a propósito do questionamento sobre a participação
do Batalhão da Rotam na operação para captura de Lázaro
Barbosa Sousa, as Equipes do Batalhão da Rotam estão com-
pondo as ações estratégicas que objetivam garantir a paz
da população da região e capturar o fugitivo. A especiali-
zada foi redirecionada para sua atividade fim, que é o pa-
trulhamento urbano da região, e que, a respeito do con-
teúdo de um áudio, questionado o Comando Geral da Po-
lícia Militar, informa que está sendo apurado.

3.800 denúncias
Com o objetivo de contribuir com a operação de cap-

tura a Lázaro Barbosa Sousa, foi colocado à disposição
da força-tarefa, de forma exclusiva e gratuita, o aplica-
tivo Brasil Mais Seguro. A ferramenta tem a capacida-
de de receber a denúncia dos moradores da região e
identificar a localização do denunciante, por meio da tec-
nologia de georreferenciamento. O aplicativo irá auxi-
liar diretamente na operacionalidade da checagem das
informações repassadas.

“A pessoa vai baixar esse aplicativo no seu celular e
a partir do momento em que ela aciona o alerta, seja lo-
calização ou texto, essa informação já chega georrefe-
renciada para nós. Tendo o ponto exato, vamos admi-
nistrar a parte operacional para ver qual recurso nós em-
pregaremos, se vai ser um helicóptero ou alguma equi-
pe terrestre, para fazer uma averiguação mais exata e em
tempo mais célere”, explica o Tenente Coronel da Polícia
Militar de Goiás, Pedro Henrique Batista.

A cobertura tecnológica atende demandas em um raio
de até 100 quilômetros. O filtro aplicado tem como obje-
tivo diminuir a quantidade de trotes e notícias falsas so-
bre o paradeiro do fugitivo. A ferramenta irá somar às
ações que já vêm sendo realizadas pela força-tarefa, que
inclui a criação de um disque denúncia específico para
a operação. Segundo a delegada da Polícia Civil, Paula
Meotti, até o momento, 3.800 denúncias foram registra-
das. Entretanto, a maior parte delas não contém infor-
mações relevantes para o trabalho policial.

Crimes
Lázaro Barbosa Sousa é suspeito de cometer um quá-

druplo latrocínio em Ceilândia, no DF, além dos crimes em
Goiás. Nos últimos dias, o indivíduo invadiu propriedades
rurais da região do entorno, fez três pessoas reféns e ba-
leou outras quatro, entre elas, um policial militar. O PM,
que foi atingido de raspão, chegou a ser levado ao Hospital
de Urgências de Anápolis (Huana), mas já está em casa. O
indivíduo já possui uma condenação por homicídio, no Es-
tado da Bahia e é também procurado no DF e em Goiás por
crimes de roubo, estupro e porte ilegal de arma de fogo.
(Especial para O Hoje)

SSP e PM negam saída da Rotam da Operação

No próximo sábado (26), o
Instituto Butantan deve re-
ceber mais 6 mil litros de in-
sumo farmacêutico ativo
(IFA), suficientes para produ-
zir cerca de 10 milhões de do-
ses da CoronaVac, vacina con-
tra a covid-19.

Segundo o governador de
São Paulo, João Doria, os in-
sumos, provenientes da Chi-
na, devem chegar no Aero-
porto de Viracopos, em Cam-
pinas. "A autorização já foi
emitida pelo governo da Chi-
na. O embarque já está pre-
parado. Estamos aguardan-
do apenas autorização para
que o voo fretado, que está
em Bruxelas, na Bélgica, pos-
sa seguir até Pequim para o
embarque de 6 mil litros de

IFA e chegada no Aeroporto
de Viracopos no próximo sá-
bado", disse Doria.

A última remessa de insu-
mos para a CoronaVac chegou
no dia 25 de maio, com 3 mil
litros. A produção das vacinas
pelo Instituto Butantan, que
prevê processos de envase,
rotulagem, embalagem e con-

trole de qualidade, leva cerca
de 20 dias. A expectativa do
Instituto Butantan é de entre-
gar 100 milhões de doses da va-
cina ao Ministério da Saúde até
agosto, cumprindo o estabele-
cido em contrato assinado com
o governo federal.

De acordo com Dimas Co-
vas, diretor do Instituto Bu-
tantan, a expectativa é de que
cheguem mais 12 mil litros de
insumo em julho e 12 mil litros
em agosto, suficientes para
uma produção total de 40 mi-
lhões de doses da vacina.

Até o momento, 52 milhões
de doses da CoronaVac já fo-
ram entregues ao Ministério
da Saúde para o Programa
Nacional de Imunizações
(PNI). (ABr)

Butantan deve receber no
sábado mais 6 mil litros de IFA

Polêmica com
atuação da
Rotam marca 
16 dias de
caçada a Lázaro

tRÁPIDAS

Para STJ, residir em cidades distantes
não impede guarda compartilhada

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

Jurídica

O ministro Og Fernan-
des, do STJ, revogou a pri-
são preventiva de uma de-
sembargadora do TJBA in-
vestigada na Operação Fa-
roeste – que apura esque-
ma de venda de decisões
judiciais para a grilagem de
terras no oeste baiano. Na
decisão, o relator conside-
rou necessário adequar a
medida cautelar à gravi-

dade do crime. Assim, além
das medidas estabelecidas
pela Corte Especial – como
proibição de manter con-
tato com outros investiga-
dos e afastamento do exer-
cício da função pública –,
o ministro determinou o
monitoramento por tor-
nozeleira eletrônica e a
proibição de saída da co-
marca de residência.

Operação Faroeste

Diversidade Sexual no TJGO

O Comitê de Equidade e
Diversidade de Gênero do
Poder Judiciário do Estado
de Goiás promove na pró-
xima segunda-feira (28)
uma audiência pública
para fortalecer o diálogo
com entidades públicas e
privadas, pesquisadores e
ativistas que atuam na

promoção e defesa dos di-
reitos da população
LGBTQI+. O encontro será
on-line, às 9 horas, via pla-
taforma Zoom. A reunião
pública será presidida pelo
coordenador do comitê,
juiz Vitor Umbelino Soares
Júnior, que ressalta a im-
portância do evento.

2 Tribunal Superior do
Trabalho - PJe ficará indis-
ponível no próximo fim de
semana para atualizações na
nova versão.

2 Pequi roído – STJ tranca
inquérito contra publicitário
por outdoor contra Jair Bol-
sonaro em Palmas (TO).

2 TRF1 - Infração penal
praticada em detrimento de
interesse ou serviço da União
atrai a competência da justi-
ça federal.

O ministro do STF, Luís
Roberto Barroso, relator da
ação que pede maior prote-
ção aos povos indígenas du-
rante a pandemia da Covid-
19 (ADPF 709), recebeu em
audiências representantes
de comunidades indígenas e,
na ocasião, foi informado
pelo Ministério da Saúde
que 72% dos indígenas de
terras homologadas e não
homologadas já estão vaci-
nados contra a Covid-19, com
primeira e segunda dose.

Proteção e
vacinação das
comunidades
indígenas

Projeto muda Código Civil sobre
inseminação, fecundação e concepção

O Projeto de Lei 1287/21
altera o Código Civil para
substituir referências a “ar-
tificiais” quando se trata
do uso de técnicas de inse-
minação, fecundação e con-
cepção humanas, que pas-
sam a ser chamadas “as-
sistidas”. O texto está em
análise na Câmara dos De-
putados. Segundo o autor
da proposta, o deputado li-
cenciado Carlos Bezerra
(MT), o uso nessa norma de
expressões como “insemi-
nação artificial”, “fecunda-

ção artificial” e “concep-
ção artificial” não é apro-
priado e fere a dignidade
do ser humano. “A lei cuida
de processos reprodutivos
dos quais resultam pessoas
‘naturais’, mas, ao rotular
de ‘artificial’ a origem bio-
lógica de pessoas que são
concebidas mediante em-
prego de técnicas de re-
produção assistida, revela,
em algum grau, preconcei-
to (no sentido pejorativo)
ou, no mínimo, pode esti-
mulá-lo”, disse.

Instituto já entregou

52 milhões de doses

de vacina ao

governo federal

A Terceira Turma do STJ decidiu que a
guarda compartilhada – regime obrigató-
rio de custódia dos filhos, salvo as exceções
previstas em lei – deve ser fixada mesmo
quando os pais morarem em cidades di-
ferentes e distantes, especialmente porque
esse regime não exige a permanência físi-
ca do menor em ambas as residências e ad-
mite flexibilidade na definição da forma de
convivência com os genitores, sem que se
afaste a igualdade na divisão das respon-
sabilidades. Para a relatora do recurso in-
terposto por um pai, a ministra Nancy An-
drigui, "não existe qualquer óbice à fixação
da guarda compartilhada na hipótese em
que os genitores residem em cidades, es-
tados ou, até mesmo, países diferentes, má-
xime tendo em vista que, com o avanço tec-
nológico, é plenamente possível que, a
distância, os pais compartilhem a respon-
sabilidade sobre a prole, participando ati-
vamente das decisões acerca da vida dos

filhos". Em relação aos domicílios distintos
dos pais, a relatora lembrou que a guarda
compartilhada não se confunde com a
guarda alternada. "Com efeito, a guarda
compartilhada impõe o compartilhamen-
to de responsabilidades, não se confun-
dindo com a custódia física conjunta da
prole ou com a divisão igualitária de tem-
po de convivência dos filhos com os pais",
complementou a ministra. "É imperioso
concluir que a guarda compartilhada não
demanda custódia física conjunta, tam-
pouco tempo de convívio igualitário, sen-
do certo, ademais, que, dada sua flexibili-
dade, essa modalidade de guarda comporta
as fórmulas mais diversas para sua im-
plementação concreta, notadamente para
o regime de convivência ou de visitas, a se-
rem fixadas pelo juiz ou por acordo entre
as partes em atenção às circunstâncias fá-
ticas de cada família individualmente con-
siderada", disse a ministra.



Há uma semana a média
da taxa de ocupação de leitos de
Unidade de Terapia Intensiva
(UTI) da rede municipal de
Goiânia se manteve em 85%
para pacientes diagnosticados
com a Covid-19. Na segunda e
terça-feira (21 e 22/6), a taxa se
manteve acima de 90%, de acor-
do com os boletins epidemioló-
gicos divulgados pela Secretaria
Municipal de Saúde (SMS). 

Os dados mostram também
que a maioria dos pacientes
que precisaram ser interna-
dos para o tratamento da Co-
vid-19 procurou hospitais par-
ticulares: 58%, contra 42% que
foram internados em institui-
ções públicas na Capital. Ao
todo, 15.777 pessoas ou 9% dos
infectados na Capital precisa-
ram ser internados.

Já na rede particular da
Capital, a taxa de ocupação
também estava acima dos
90% até a última atualização
ontem. Segundo o painel da
Secretaria de Estado da Saú-
de, os hospitais particulares
estavam com 93.29% dos lei-
tos exclusivos para pacientes
com Covid ocupados.

A superintendente de Vigi-
lância em Saúde do Estado,
Fluvia Amorim, lembra que

para alguns, Goiás já está na
terceira onda, apesar dos au-
mentos de casos ser menor
em comparação à segunda
onda. “Ainda estamos com re-
giões com aumento de casos.”

Ela alerta que é necessário
vacinar o mais rápido possí-
vel para evitar novas ondas
posteriormente. “Precisamos
vacinar o mais rápido possí-
vel e manter as medidas de
controle para que os casos

caiam a níveis tão baixos que
possamos, por exemplo, dei-
xar de usar máscara em local
aberto, reunir com mais pes-
soas, como alguns países já
tem feito. A solução é fazer o
dever de casa. Vacinar e me-
didas de controle”, enfatiza.

Flexibilização
Embora a taxa de ocupação

esteja nas alturas, a Prefeitura
de Goiânia decidiu flexibilizar

as regras para o distancia-
mento social. De acordo com a
SMS, as novas medidas foram
tomadas diante do atual ce-
nário epidemiológico que
Goiânia enfrenta por conta
da pandemia da Covid-19.

O valor da multa para quem
estiver descumprindo as me-
didas sanitárias estabelecidas
no decreto passa de R$ 4.705,30
para R$ 4.908,10. Em bares e
restaurantes foi autorizada a

permissão para a utilização de
som mecânico durante todo o
período de funcionamento,
desde que respeitando o volu-
me de ambientação sonora.

Já a quantidade de mesas
deve resguardar uma distân-
cia mínima de 2 metros entre
elas, contados de qualquer
ponto de suas bordas e res-
peitada a ocupação máxima
de seis pessoas sentadas por
mesa. Além disso, não é per-
mitido o consumo de produtos
no local de pessoas em pé.

Educação
Outro decreto regulamen-

ta as aulas presenciais com ca-
pacidade de 50% em institui-
ções privadas da Capital. As
medidas são para os ensinos
infantil, fundamental, médio e
superior. Além do limite má-
ximo de 50% da capacidade, o
documento estabelece que os
estabelecimentos particulares
de ensino precisam respeitar
o distanciamento de 1,5 metro
entre alunos, professores e
funcionários durante ativida-
des presenciais e 2,25 metros
para efeito de cálculo da ca-
pacidade de cada ambiente
de sala de aula. (Daniell Al-
ves, especial para O Hoje)
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Daniell Alves

Após reivindicações, cerca
de 2,4 mil motoristas que tra-
balham no sistema de trans-
porte coletivo em Goiânia serão
vacinados contra a Covid-19. O
Ministério da Saúde anunciou
ontem (23) que motoristas, co-
bradores e outros profissio-
nais que atuam em transportes
coletivos estão contemplados e
serão priorizados na vacinação.
Em Goiás, segundo o Sindicato
das Empresas de Transporte
Coletivo da Região Metropoli-
tana (SET), entre os dias 10 a 17
deste mês, sete motoristas fo-
ram afastados com suspeita
do coronavírus.

Os motoristas do transpor-
te coletivo na Região Metropo-
litana já realizaram diversas
manifestações, inclusive com
ameaça de greve no serviço
operacional para reivindicar a
vacina contra a Covid-19 para
a categoria. “Achamos que es-
tamos muito expostos. Nós car-
regamos de 700 mil a 1 milhão
de passageiros todos os dias e
os índices estão muito alar-
mantes. A gente vem pleitean-
do por meio de oficios todas as
autoridades para que sejamos
incluído no grupo prioritário.
Enquanto um passageiro tem
contato com dois ou três mo-
toristas por dia, nós temos con-
tato com milhares de passa-
geiros”, disse à época o diretor
financeiro do Sindicato Inter-
municipal de Trabalhadores
no Transporte Coletivo Urbano
de Goiânia e Região Metropo-
litana (Sindicoletivo), Carlos

Alberto dos Santos.
O Sindicato não informou a

quantidade total de óbitos den-
tro da categoria desde o início
da pandemia. Mais de 7 mi-
lhões de doses de vacinas Co-
vid-19 estão sendo distribuí-
das para todos os estados e
Distrito Federal. A novidade
fica por conta do imunizante da
Janssen: o primeiro lote que
chegou ao Brasil ontem com 1,5
milhão de doses, já começa a
ser entregue às unidades fede-
rativas. A distribuição também
conta com 3,2 milhões de doses
do Butantan e outros 2,3 mi-
lhões de doses da Pfizer.

O governador Ronaldo Caia-
do anunciou os próximos lotes
que chegarão até o fim desta se-
mana. A nova remessa terá
50.100 doses da Janssen, 100
mil de Coronavac, 74.880 da
Pfizer. No total serão 224.980
doses. “Nosso cardápio de va-
cinas contra a Covid-19 está re-
cheado. Estão a caminho de
Goiás mais doses. Expectativa
é para os imunizantes esta-
rem em Goiás até o final de se-
mana. Vamos continuar a

avançar nas faixas etárias”. A
reportagem entrou em contato
com a Secretaria de Saúde do
Estado (SES) para saber quan-
tas doses devem ser destinadas
aos profissionais do transpor-
te, mas não obteve resposta an-
tes do fechamento desta edição.

Em maio, a Prefeitura de
Aparecida de Goiânia come-
çou a vacinar contra Covid-
19 trabalhadores do trans-
porte coletivo rodoviário, in-
dustriais, caminhoneiros e
funcionários da limpeza ur-
bana a partir de 18 anos, além
dos outros grupos que já es-
tavam sendo imunizados.

Ensino superior
Além disso, conforme

anunciou o MS, mais dois gru-
pos prioritários passam a ser
atendidos: profissionais do en-
sino superior e trabalhadores
do transporte coletivo rodo-
viário urbano e de longo cur-
so de passageiros, reforçando
que a vacinação caminha em
ritmo acelerado no País.

As novas remessas tam-
bém são destinadas para va-

cinação de trabalhadores do
ensino básico, forças de segu-
rança e salvamento, Forças
Armadas, pessoas com co-
morbidades, gestantes e puér-
peras com comorbidades, e
pessoas com deficiência per-
manente. A estratégia de dis-
tribuição é definida em reu-
niões entre União, estados e
municípios, observando as
confirmações do cronograma
de entregas por parte dos la-
boratórios.

O objetivo é garantir a co-
bertura vacinal no tempo re-
comendado de cada imuni-
zante: 12 semanas para a va-
cina da Pfizer e quatro sema-
nas para a do Butantan. Já a
vacina da Janssen é de apli-
cação única.

Desde o início da pandemia,
em março, a demanda de usuá-
rios dentro do transporte pú-
blico caiu para mais da metade,
de acordo com levantamento do
SET. No acumulado do mês de
Junho foram contabilizadas
102.725 viagens, sendo uma
média de 5.862 nos últimos cin-
co dias. (Especial para O Hoje)

O Ministério da Saú-
de (MS) anunciou a
vacinação dos pro-
fissionais do trans-
porte; novas doses
chegam a Goiás nes-
ta semana

Ao todo, 9% dos infectados na Capital precisaram ser internados

Motoristas do transporte
público serão vacinados

Ocupação de UTIs beira os 90% há uma semana
LEITOS

Cerca de 2,4 mil

motoristas que

trabalham no

sistema de

transporte coletivo

em Goiânia serão

vacinados contra a

Covid-19
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A Itália vai suspender a
exigência do uso de másca-
ras ao ar livre a partir de 28
de junho já que os casos de
covid-19 e as hospitaliza-
ções pela doença estão em
queda. O uso obrigatório
de máscaras foi imposto em
outubro do ano passado,
quando o país entrava em
uma segunda onda da epi-
demia e as autoridades
mostravam dificuldade
para conter as infecções.

O governo de Mario
Draghi está suspendendo
restrições continuamente
desde abril, e com isso rea-
tivando atividades como
restaurantes, bares, cine-
mas e academias de ginás-
tica e permitindo a liberda-
de de circulação no país.

O uso de máscaras era

uma das últimas regras ain-
da em vigor, e será mantido
em áreas públicas fechadas.
A decisão começará a valer
na próxima segunda-feira,
quando toda a nação deve se
tornar uma zona branca de
covid-19, o nível de risco
mais baixo do sistema de
quatro estágios coloridos
usado pela Itália para cali-
brar as restrições em suas 20
regiões. Dezenove delas já
estão brancas, com exceção
da área minúscula de Valle
d'Aosta, no norte, que está
amarela - o segundo menor
nível de risco. 

Os italianos devem con-
tinuar levando máscaras
consigo quando saírem de
casa e estar prontos para
usá-las ao ar livre se houver
multidão. (ABr)

Itália não exigirá
máscaras ao ar livre a
partir de 28 de junho

A subida do nível do mar,
as inundações e a intensifica-
ção das ondas de calor amea-
çam as cidades costeiras em
todo o mundo, diz relatório
provisório do Painel Intergo-
vernamental de Especialistas
sobre a Evolução do Clima
(IPCC, na sigla em inglês).

De Bombaim a Miami,
Daca ou Veneza, essas cidades
e os seus milhões de habitan-
tes que vivem na foz dos es-
tuários ou nas linhas sinuosas
da costa estão "na linha da
frente" da crise climática, que
corre o risco de redesenhar os
mapas dos continentes, afir-
ma o documento.

"O nível do mar continua a
subir, as inundações e as on-
das de calor são cada vez
mais frequentes e intensas e
o aquecimento aumenta a aci-
dez do oceano", observam os
cientistas no relatório de 4 mil
páginas sobre os impactos
das mudanças climáticas.

De acordo com os peritos
climáticos, é preciso "fazer
escolhas difíceis".

Sob o efeito combinado da
expansão dos oceanos e do
degelo causado pelo aqueci-
mento, a subida do nível do
mar também ameaça conta-
minar os solos agrícolas com
água salgada e engolir infra-
estruturas estratégicas, como
portos ou aeroportos.

Um "perigo para as socie-
dades e para a economia mun-
dial em geral", alerta o IPCC,
lembrando que cerca de 10%
da população mundial e dos
trabalhadores estão a menos
de dez metros acima do nível

do mar. "Para algumas mega-
lópoles, deltas, pequenas ilhas
e comunidades árticas, as con-
sequências podem ser senti-
das muito rapidamente, du-
rante a vida da maioria das
populações atuais".

De acordo com os peritos,
o nível do oceano pode subir
60 centímetros até ao final
do século. "O destino de mui-
tas cidades costeiras é som-
brio sem uma queda drástica
nas emissões de CO2", dizem
os pesquisadores, acrescen-
tando que "qualquer que seja
a taxa dessas emissões, o au-
mento do nível dos oceanos
acelera e continuará a ocorrer
durante milénios".

"A maioria das cidades cos-
teiras pode morrer. Muitas
delas serão dizimadas por
inundações de longo prazo.
Em 2050, teremos uma ima-
gem mais clara", disse Ben

Strauss, da organização Cli-
mate Central.

Mas, apesar dessas previ-
sões sombrias, as cidades cos-
teiras continuam a crescer,
multiplicando as vítimas em
potencial, especialmente na
Ásia e na África.

Segundo o documento, um
aquecimento global acima do
limiar de 1,5 ºC (grau centí-
grado), fixado pelo acordo de
Paris, teria "impactos irre-
versíveis para os sistemas hu-
manos e ecológicos". Os peri-
tos afirmam que a sobrevi-
vência da humanidade pode
estar ameaçada.

Com as temperaturas mé-
dias subindo 1,1 °C desde mea-
dos do século 19, os efeitos no
planeta já são graves e podem
se tornar cada vez mais vio-
lentos, ainda que as emissões
de dióxido de carbono (CO2)
venham a ser reduzidas. 

Falta de água, fome, in-
cêndios e êxodo em massa
são alguns dos perigos desta-
cados pelos peritos da ONU.

O relatório de avaliação
global dos impactos do aque-
cimento, criado para apoiar
decisões políticas, é muito
mais alarmante que o ante-
cessor, divulgado em 2018.

O documento deverá ser
publicado em fevereiro de
2022, após a aprovação pelos
195 Estados-membros da
ONU e depois da conferência
climática COP26, marcada
para novembro em Glasgow,
na Escócia.

Prevista originalmente para
novembro de 2020, a 26.ª Con-
ferência das Nações Unidas so-
bre Alterações Climáticas
(COP26), com líderes de 196
países, empresas e especialis-
tas, foi adiada devido à pan-
demia de covid-19.(ABr)

Informação é de
relatório provisó-
rio do Painel so-
bre Evolução do
Clima

ONU alerta que aquecimento
global ameaça cidades costeiras

O governo do Chile estuda a
possibilidade de distribuir uma
terceira dose de reforço de va-
cina contra a covid-19, anun-
ciou o presidente chileno, en-
quanto o país tenta combater
mais uma onda de infecções,
em meio a dúvidas sobre a efi-
ciência da vacina da Sinovac
contra variantes mais trans-
missíveis do vírus.

O presidente Sebastián Pi-
ñera afirmou que especialistas
de saúde estão avaliando estu-
dos científicos para determinar
se uma terceira dose seria ne-
cessária, enquanto é iniciada a
imunização de adolescentes no

país.  "Como governo, estamos
atentos aos problemas de hoje,
mas também precisamos nos
antecipar e preparar para en-
frentar os problemas de ama-
nhã", acrescentou.

O Chile depende ampla-
mente da vacina contra a co-
vid-19 desenvolvida pela chi-
nesa Sinovac, a CoronaVac,
para executar uma das cam-
panhas de vacinação mais rá-
pidas do mundo, administran-
do 16,8 milhões de doses, além
das 3,9 milhões de doses da va-
cina da Pfizer/BioNTech e ou-
tras quantidades menores de
imunizantes da Cansino Biolo-

gics e da AstraZeneca.
Até agora, 78% do público-

alvo do Chile tomaram pelo
menos uma dose, e 61% estão
completamente vacinados.

O Chile foi um teste impor-
tante para a eficácia da vacina
da Sinovac no mundo. Em es-
tudo publicado em abril, a va-
cina chinesa provou ser mini-
mamente eficiente na preven-
ção da doença após a primeira
dose. Com a segunda, o imuni-
zante apresentou 67% de efi-
cácia na prevenção de infecção
sintomática, 85% na prevenção
de hospitalizações e 80% na
prevenção de mortes. (ABr)

Chile avalia possibilidade
de terceira dose de vacina

COVID-19

Especialistas analisam estudos científicos para tomar decisão

De acordo com

os peritos

climáticos, é

preciso "fazer

escolhas difíceis"

Italianos ainda devem levar máscaras ao sair de casa
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Lanna Oliveira

As batalhas de rimas ganharam
destaque por meio da internet, e em
pouco tempo tornaram-se referência
da cultura hip-hop. Os centros onde
ocorre as principais, São Paulo e Rio
de Janeiro, abriram espaço para ci-
dades como Fortaleza e Belo Hori-
zonte também fazerem acontecer a
cena. Na capital mineira, anual-
mente ocorria a disputa nacional da
modalidade, devido a pandemia este
ano o evento é transmitido virtual-
mente. São 32 MC’s classificados
para a próxima fase do Red Bull
FrancaMente, valendo uma vaga na
Final Nacional do torneio.

Batalha da Aldeia, Batalha do
Tanque, Batalha da Escada, Duelo de
MC’s, Liga dos MC’s são alguns dos
principais eventos do gênero que
movimenta a cena ao redor do país.
Diversos artistas consagrados do rap
hoje saíram desses lugares e alcan-
çaram patamares inimagináveis al-
guns anos atrás. As batalhas de rap
têm um papel importante na forma-
ção de novos artistas, pois deram vi-
sibilidade para garotos que só eram
conhecidos em suas comunidades.
Hoje, com milhões de streamings, as
rimas ganham o mundo.

Se adaptar aos tempos digitais é
um dos principais desafios daqueles
que veem nas rimas a possibilidade
de construir novas narrativas. É o
caso dos 32 MC’s classificados para a
próxima fase do Red Bull Franca-
Mente, uma das principais competi-
ções de batalha de rimas do Brasil.
Com transmissão por meio de live no
canal da Twitch da Amazon Brasil,
nesta quinta-feira (24), Clara Lima,
Max B.O. e Slim realizam a apuração
dos votos ao vivo, indicando os me-
lhores artistas que avançam à etapa
final. A partir das 17h, o público
pode acompanhar os duelos. 

“O mais dinâmico na realização
dos votos é analisar o conjunto da
obra de cada MC. Ao meu ver, fato-
res como criatividade, inovação e
sagacidade são fundamentais ao
serem avaliados, já que, para mim,
freestyle é um bailado, é um mala-
barismo silábico. Apesar de mais de-
safiador aos rappers, este formato
online é importante para que todos
se adaptem aos novos desafios em
suas trajetórias, que também in-
cluem variados formatos de duelos
e eventos", conta Max B.O., um dos
grandes nomes que compõem a
banca de jurados.

Os duelos virtuais marcam a
chegada de um novo período para
as batalhas de rimas, que ficaram

tradicionalmente conhecidas por
reunir centenas de jovens apaixo-
nados pelo rap em diversas partes
do mundo. Com muito improviso e
criatividade, os rappers classificados
para a próxima fase do Red Bull
FrancaMente já puderam demons-
trar como é rimar atrás das telas de
um celular, já que todo o processo
de inscrições ocorreu de modo di-
gital, por meio do aplicativo oficial
do evento, que funciona, ainda,
como uma rede social dos rappers.

Representando Rio de Janeiro,
São Paulo, Brasília, Curitiba, Belo
Horizonte, Fortaleza, Porto Alegre,
Belém e Salvador, os artistas se
destacaram entre mais de 200 MC’s
de diferentes regiões, passando
pelo exigente crivo de Kamau, Slim
e Mamuti na etapa de inscrições do
evento. Agora, vão duelar entre si
na Seletiva Nacional e apenas 15,
anunciados por meio da live, se-

guirão na competição. Marcada
para julho, a Final Nacional será
transmitida ao vivo para todo o
Brasil no canal oficial do Red Bull
FrancaMente no YouTube. 

Relevância e impacto
As Batalhas surgiram por volta

de 1970, juntamente com o nasci-
mento do rap, no Bronx, periferia
de Nova York e berço do hip hop. Na
época havia grande índice de cri-
minalidade e foi por isso que Afri-
ka Bambaataa, artista negro, teve a
ideia de resolver as brigas de gan-
gue com batalhas de break (moda-
lidade de dança do hip hop). “A meu
ver, a cultura hip hop se propõe a
unir a humanidade como uma só.
Unir o planeta sob um só groove,
um movimento. Não existem ne-
gros, brancos, altos, baixos, brasi-
leiros, americanos, homens ou mu-
lheres. Somos todos seres huma-

nos”, disse ele, e assim é conside-
rado o pai do hip hop.

No Brasil, popularizou-se na dé-
cada de 1990, mas só foi reconhe-
cido como evento em 2003 com o
surgimento da Batalha do Real, no
Rio de Janeiro, a pioneira idealiza-
da por Marechal, um expoente do
rap nacional. Em São Paulo, a Ba-
talha do Santa Cruz deu espaço
para Emicida, um dos principais no-
mes da história do rap no Brasil até
hoje e o primeiro a ter reconheci-
mento no exterior. Mas atualmen-
te, as batalhas tomaram outras pro-
porções e são decisivas na hora de
dar visibilidade para artistas.

As batalhas de rimas, vai além
do seu papel cultural na cena do
rap, ela exerce também um papel
social e educacional na vida dos jo-
vens que à cercam. As crianças que
crescem em regiões menos privile-
giadas, muitas vezes não enxer-
gam possibilidades, mas é notável
como hoje os eventos de rap pro-
porcionam lazer e conhecimento
para esses jovens. O impacto social
é perceptível, essas mesmas crian-
ças que não vislumbravam um fu-
turo, proporcionam uma vida dig-
na para seus familiares e amigos da
comunidade através do rap.

Falando especificamente das ba-
talhas de rimas, as atividades de-
sempenhadas pelos MC’s nas ro-
das exigem conhecimento da língua
portuguesa, criatividade, destreza,
perspicácia e raciocínio rápido. Ou
seja, não se pode negar a relevância
desses eventos na formação edu-
cacional de jovens que encontram
no rap uma saída, ou apenas uma
diversão. Com assuntos atuais, re-
ferências bibliográficas e/ou da cul-
tura pop em geral, as rimas ga-
nham riqueza de conteúdo e tudo
isso feito de improviso.

As batalhas de MCs podem ser
formadas por trios, duplas ou indi-
vidual. As regras são bem simples,
cada MC tem direito a mandar qua-
tro versos que são divididos em
dois rounds, caso empate vai para
o terceiro e último. Normalmente,
quem decide o campeão é a plateia,
mas em alguns casos existem a pre-
sença de jurados. Vale também lem-
brar que a batalha possui um apre-
sentador, que comanda a batalha e
apresenta os MCs para o público. To-
dos reunidos com um só intuito, to-
dos unidos com uma só paixão. No
fim, sabe o que eles realmente que-
rem ver? A cultura do hip hop re-
cebendo o devido reconhecimento
e respeito.  (Lanna Oliveira é es-
tagiária do jornal O Hoje)

Diretamente das batalhas de rima, Orochi é um dos maiores nomes do trap nacional

Essência

Ocorre hoje (24), às 17h, a classificação para a pró-
xima fase do Red Bull FrancaMente, uma das prin-
cipais competições de batalha de rimas do Brasil

Rumo à disputa

nACIOnAL
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Malhação - sonhos
Todos acham graça ao ver

Marcão, Zé e duca vestidos
como bailarinas, e Jeff e Wal-
lace sentem-se vingados. Pe-
dro cobra uma atitude de
Marcelo em relação a seu ro-
mance com Roberta. sol in-
siste para que Bete fique com
o dinheiro que ganhou com
seu trabalho e simplício ob-
serva as duas. Marcelo é firme
com Roberta, que sofre pelo
afastamento do amante. Wal-
lace vê simplício, mas acredi-
ta que o pai de sol ainda es-
teja preso. gael incentiva Jeff
a enfrentar o pai e assumir
que não gosta de lutar. 

Gênesis
os bebês Jacó e esaú bri-

gam. doze anos depois, isa-
que mostra sua preferência
por esaú, já Rebeca demons-
tra amar mais Jacó. lia se
queixa de labão e é consola-
da por Jasper. Rebeca se irri-
ta com uriala. Jacó e esaú
são surpreendidos na mata.
labão castiga lia. Jacó se de-
cepciona com isaque. esaú
ameaça Jacó. lia fica mexida
com as palavras de amir. esaú
ignora Rebeca. debora sofre
com o destino de gate. Zilpa
fica sem graça diante da ati-
tude de Betuel. Jacó impõe
uma condição a esaú.

a Vida da Gente
laudelino se surpreende

com a decisão de iná de fazer
terapia de casal. Rodrigo pede
para Manuela antecipar sua
viagem para que ela possa ir
a uma homenagem para as
mães na escola de Júlia. sofia
pede para ana ser sua treina-
dora. eva se surpreende ao ver
que a proprietária do aparta-
mento que iria vender é vivi e
acaba discutindo com cris.
Rodrigo observa a alegria de
Júlia ao estar com Manuela.
celina aconselha Nanda a pen-
sar em Francisco como sua fa-
mília. dora fica insegura de ir
à festa de Bárbara. 

Coração indomável
alessandro convida sole-

dade para viver em sua casa e
diz a Maricruz que cuidará das
duas. ela aceita e pede a sera-
fina que não dê a ninguém seu
novo endereço. otávio volta da
ilha dourada e pede a serafina
que o apresente a Maricruz.
alessandro ensina Maricruz a
subir e descer uma escada
com elegância. ela cai e des-
maia. alessandro manda cha-
mar o médico e é informado
que ela está grávida. serafina
diz a otávio que Maricruz dei-
xou a pensão com sua irmã
para viver na casa onde está
trabalhando. 

império
cláudio decide fechar o res-

taurante e reabri-lo com outro
nome. Xana convence Naná a
não voltar para casa. cora im-
plica com elivaldo. Maurílio
surpreende Maria Marta com
um beijo. José alfredo dança
novamente com cristina e se
lembra de eliane. Maria Marta
arma para danielle flagrar José
Pedro com amanda. cláudio
avisa a leonardo que ele será
testemunha no processo con-
tra Téo. Maria clara apresen-
ta vicente para seus convi-
dados. cristina fica enciuma-
da quando vê Maria clara
conversando com vicente. 

RESUMO
t

de Novelas

Cuidados
respiratórios 
Meses mais secos do ano exigem cui-
dados com as vias nasais e impor-
tância da respiração correta

Elysia Cardoso

A chegada do inverno
costuma agravar doenças
respiratórias da popula-
ção, em meio a tempera-
tura e umidade mais baixa
do ar. Essas característi-
cas climáticas acabam
criando um ambiente pro-
pício para a proliferação a
circulação de vírus e bac-
térias. Com isso, há um au-
mento de casos de casos de
gripes e resfriados. De
acordo com a OMS, a gripe
cause comprometimento
grave em 3,5 milhões de
pessoas todos os anos.

Em meio a esse quadro,
é fundamental que a popu-
lação, principalmente os
grupos vulneráveis, como
idosos e crianças, adotem
medidas de prevenção e cui-
dados, para evitar o agra-
vamento do quadro respi-
ratório. O hábito de limpar
e hidratar o nariz é uma das
práticas que melhor ajudam
a prevenir problemas na-
sais, e ajudam a reduzir
doenças respiratórias. Essa
prática diminui de 30% a
50% a frequência de uso de
medicações, casos de gripes
e resfriados.

Com o objetivo de cons-
cientizar a população so-
bre os cuidados com o nariz
para prevenção das doenças

respiratórias e os benefí-
cios da respiração feita pelo
nariz de forma correta, a
Academia Brasileira de Ri-
nologia (ABR) e a Associação
Brasileira de Otorrinolarin-
gologia e Cirurgia Cérvico-
Facial (ABORL-CCF), com o
apoio da Libbs Farmacêuti-
ca, promovem a 2a Semana
da Respiração Nasal, que
ocorre até de 25 de junho.

Para o médico Fabrizio
Romano, otorrinolaringo-
logista e presidente da Aca-
demia Brasileira de Rino-
logia, "os quadros mais co-
muns são as gripes e res-
friados. A rinite alérgica
também é bastante co-
mum. Sinusites vem logo
em seguida. Mas às vezes,
a obstrução nasal pode in-
dicar algum problema mais
sério, inclusive tumores,
por isso sempre é necessá-
ria a avaliação de um otor-
rinolaringologista".

Prevenção
O especialista destaca

que a lavagem nasal é uma
das formas mais eficientes
de prevenir esses quadros
nessa época do ano "No in-
verno aumenta a transmis-
são das doenças respirató-
rias. O ar frio e seco também
piora os quadros alérgicos.
Por isso, nesta época do ano
devemos recobrar nossos
cuidados com a respiração". 

No entanto, consultar
um médico especialista caso
haja algum problema com o
sistema respiratório é fun-
damental: "Procure um
otorrinolaringologista sem-
pre que não estivermos
conseguindo respirar de
forma adequada pelo nariz,
ou então com sintomas
como perda de olfato, se-
creção nasal, espirros, co-
ceira e dor. Além disso, a la-
vagem nasal com solução
salina ajuda a manter as
fossas nasais funcionando
bem e previne doenças res-
piratórias", destaca Roma-
no. (Especial para O Hoje)

Início do inverno é motivo de atenção para as doenças respiratórias

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

NOTA AO LEITOR
t

Escritor Aroldo Veiga atualmente trabalha como professor na rede pública de ensino

LIVRARIA
t

Embebido nas
referências do ser-
tão nordestino, o
escritor sergipano
Aroldo Veiga apre-
senta, em 'Trono de
Cangalha', a histó-
ria de um garoto
que nasceu na caa-
tinga e, na vida
adulta, leva para a
zona urbana a luta
iniciada por seus
antepassados. No
enredo, o cangaço é
abordado de forma
indireta, por meio
de analogias e das
memórias do pro-
tagonista.

Quando criança,
Laércio Ramalho
deleitava-se com as
histórias contadas
com proeminência
por sua avó, dona Violeta. Je-
suíno Brilhante, Lampião, Co-
risco e Dadá eram, de fato, os
únicos heróis na infância do
menino nascido em Cansan-
ção, uma pequena cidade do
sertão baiano. Não é possível
mensurar o quanto esses per-
sonagens influenciaram a sua
trajetória, mas o fato é que
Laércio empunhou armas e,
assim como eles, também en-
frentou as forças do governo.

Com uma trama que se
desenrola nas décadas de
1960, 70 e 80, a ficção tem
como pano de fundo alguns
fatos recentes da história do
país, a exemplo do AI-5 e da
Guerrilha do Araguaia, es-

tendendo a trama para ou-
tras regiões do país. Violên-
cia doméstica, solidão urba-
na, abandono materno e de-
sobediência civil são temas
presentes. As abordagens,
densas, cedem lugar a con-
tornos suaves em um ro-
mance tão comovente quan-
to o seu desfecho.

Aroldo Veiga é apreciador
de obras referenciais con-
temporâneas como 'Traves-
suras da menina má', 'Me-
mória de minhas putas tristes'
e 'Os Desvalidos'. As prefe-
rências denotam a originali-
dade trazida pelo autor em
seu romance de estreia, e evi-
denciam ainda um fino trato

com a linguagem.
Na escrita fluida e
envolvente, o leitor
vai encontrar pala-
vras inusitadas
para o vocabulário
contemporâneo,
um requinte a con-
ta gotas, diluído em
240 páginas.

Trono de Can-
galha agrega os
principais ingre-
dientes de uma boa
história. Por meio
de um mergulho
profundo nas en-
tranhas de um Bra-
sil pouco conheci-
do, até mesmo dos
brasileiros, mistura
amor, coragem, re-
beldia, suspense,
numa alquimia li-
terária que, por sua

vez, também não abre mão
do seu papel crítico-social.
Uma saga que mescla a no-
breza de valores humanos
com os mais viscerais instin-
tos de sobrevivência.

Sobre o autor
Aroldo Veiga nasceu em

Aracaju. Graduou-se em
Educação Física pela Uni-
versidade Federal de Sergi-
pe. Fez especialização em
Língua, Linguagem e Lite-
ratura pela Universidade Ti-
radentes. Atualmente traba-
lha como professor na rede
pública de ensino. ‘Trono de
Cangalha’ é a sua primeira
produção literária.

Anti-herói no Planalto Central
Desobediência civil, solidão urbana e abandono mater-
no compõem 'Trono de Cangalha', obra do autor sergi-
pano Aroldo Veiga

O ar frio e seco

piora os quadros

alérgicos. Por isso,

nesta época do

ano devemos

recobrar nossos

cuidados com a

respiração
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A Coordenação de Circo da
Escola do Futuro de Goiás
em Artes Basileu França rea-
liza a Mostra de Processos
Criativos dos alunos do Curso
Técnico em Artes Circenses,
nesta quinta-feira (24), às 19h.
O evento será online e terá
transmissão pelo canal: (you-
tube.com/basileufrancaartes).
Em seguida, às 20h, haverá
um bate-papo sobre o tema,
via Google Meet.

A mostra se expande e per-
meia as vivências, clamores e
angústias dos alunos que com-
põem a primeira turma do
Curso Técnico de Circo da Ins-
tituição. Tudo isso, exploran-
do os mais diversos temas
que variam do maior dos
amores ao maior dos pesade-
los, possibilitando um espaço
para discussões de cunho po-

lítico e de abertura para mi-
norias, questões de gênero e
para reflexões corporificadas
em atos que evocam o poder
da arte como ferramenta de
luta e resistência.

Haverá exibições de nú-
meros em duo e solo, com

uma grande variedade de es-
pecialidades circenses, dentre
estas trapézio, tecido, acro-
bacias de solo, mão a mão e
contorcionismo. Além disso, a
dança, a teatralidade e a cons-
trução de roteiros e cenários
também têm sido parte do

aprendizado e dos processos
de criações.

Por meio da iniciativa, a
equipe envolvida nos projetos
visa enfatizar como é neces-
sário e imprescindível que a
arte, apesar de tudo, sobrevi-
va, subvertendo as expectati-
vas de uns, servindo de cura
e alívio para outros e, princi-
palmente, trazendo um so-
pro de vida e sonho para que
as pessoas não se esqueçam
de ter esperança e viver tem-
pos melhores.

SERVIÇO
Circo Basileu França apre-
senta Mostra de Processos
Criativos
Quando: quinta-feira (24), às
19h.
Onde: (youtube.com/basileu-
francaartes)

Circo Basileu França apresenta
Mostra de Processos Criativos

Cavalhada de Pirenópolis
Pirenópolis será destaque

nesta quinta-feira (24), 19H30
no Projeto 'Brasil vivo - Tradi-
ções, Festas e cultura Popu-
lar!', do sesc Ribeirão Preto.
Por meio de um bate-papo
transmitido pelo youtube da
instituição, a tradicional ca-
valhada de Pirenópolis será o
tema da edição do projeto,
que tem o apoio da prefeitu-
ra, por meio da secretaria de
cultura. Para o bate-papo vão
participar vandreza Freiria e
andrea goldschmidt. adail
luiz cardoso, o Rei cristão
das cavalhadas, e Tereza ca-
roline lôbo, pesquisadora de
festas populares. Quando:
quinta-feira (24). onde:
(www.youtube.com/user/ses-
cribeirao). Horário: 19h30. 

Práticas pedagógicas
a Fundação santillana e a

Moderna promovem nesta
quinta-feira (24), às 11h, a
live gratuita 'Territorialidade
no currículo escolar’. a trans-
missão acontece em meio ao
calendário popular de cele-
brações juninas e busca pro-

vocar reflexões sobre o ter-
ritório como elemento a ser
considerado nas práticas pe-
dagógicas. a mediação será
de andré lázaro, diretor de
Políticas Públicas da Funda-
ção santillana.Quando: quin-
ta-feira (24). onde: YouTube
(Fundação santillana). Ho-
rário: 11h.

Convidado especial 
o cantor e ex-BBB Fiuk é o

próximo convidado especial
do otalab, que vai ao ar na
quinta-feira (24), às 19h no
canal uol. o programa de
variedades, apresentado ao
vivo por otaviano costa, é
realizado pela Mov, produ-
tora de vídeos do uol, e
splash, plataforma de entre-
tenimento da marca. Na atra-
ção, o cantor, que conquistou
milhões de fãs desde o início
da carreira, participa de uma

conversa descontraída sobre
sua carreira. Quando: quinta-
feira (24). onde: canal (uol).
Horário: 19h.

Camisas de Times 
de Futebol

o Passeio das Águas
shopping apresenta a 10ª
‘exposição de camisas de Ti-
mes de Futebol’. a edição
de 2021 convoca o público
para comparecer ao centro
de compras e conferir de
perto as 20 camisas de times
que vão disputar o campeo-
nato Brasileiro da série a,
entre elas: a do Flamengo, do
Palmeiras, do corinthians,
do grêmio, do internacional
e do são Paulo. será uma
oportunidade de interagir
com o que para muitos é
considerado ‘manto sagra-
do’, ou seja, as camisas dos
jogadores. o evento segue
até dia 04 de julho, das 10h
às 22h, em frente à loja Ria-
chuelo. Quando: até 4 de ju-
lho. onde: avenida Perime-
tral Norte, N°8.303, setor Fa-
zenda caveiras – goiânia.
Horário: das 10h às 22h. 

Tradicional Cavalhada de Pirenópolis é tema de bate-papo 

Atividades dos alunos do Curso Técnico compõem a mostra 

AGENDA
t

culTuRal HORÓSCOPO
t

adriane Galisteu revela
detalhes de contrato com
Record

adriane galisteu deu de-
talhes sobre seu novo contra-
to com a Tv Record, que havia
sido adiado por conta da co-
vid-19, em entrevista ao site
‘Notícias da Tv’. a mais nova
apresentadora do reality ‘Po-
wer couple Brasil’, em sua 5ª
edição, está animada com o
projeto, que chega a ultra-
passar a audiência da Tv glo-
bo. galisteu, que estava há 8
anos fora da Tv aberta como
apresentadora, revelou que
gostaria de estender a parce-
ria com a emissora. "Por en-
quanto, o meu contrato só é
válido para o Power couple,
mas estou esperando a minha
hora chegar", declarou. (Rap-
haela Fernandes, Purepeople)

Carla Diaz pede orações
por mãe de amiga de ‘Chi-
quititas’ intubada com Co-
vid-19

carla diaz pediu, em seus
stories no instagram, ora-
ções para a silvia oliva, intu-
bada com covid-19. silvia oli-
va é mãe de Mariane oliva,
que interpretou a persona-
gem Marian em chiquititas,
novela que deu visibilidade a
carla diaz nos anos 1990.
“Tia silvia é como da família
mesmo. ela foi internada, e
esse final de semana ela aca-

bou sendo intubada”, lamen-
tou a artista, pedindo aos se-
guidores energias positivas:
“o que você acreditar e puder
emanar, te agradeço muito”.
a atriz já tinha se solidarizado
anteriormente com arthur
Picoli, companheiro de confi-
namento, após o rapaz reve-
lar ameaças na web. (igraín-
ne Marques, Purepeople)

Helô Pinheiro surpreende
ao usar mesmo vestido de

casamento após 55 anos
Helô Pinheiro chamou

atenção nas redes sociais ao
usar novamente o vestido
de noiva com o qual se casou
com Fernando abel Mendes
Pinheiro em 1966. a avó de
Rafaella Justus, por quem foi
homenageada com inter-
pretação de ‘garota de ipa-
nema’, compartilhou duas
fotos em seu instagram. Na
primeira, aparece no dia da
cerimônia. e a outra, nesta

terça-feira (22). “em preto e
branco 55 anos depois ele re-
siste ao tempo. Quando o
tempo é feito de amor e es-
perança, e ainda poder ves-
tir é uma benção de deus
que me deixou me ver mais
madura, loira e com o mes-
mo sabor da juventude atra-
vés do tempo e da lembran-
ça agora a cores isso se cha-
ma vida!”, filosofou a mãe de
Ticiane Pinheiro. (guilherme
guidorizzi, Purepeople)

CELEBRIDADES

A morte da atriz Mabel Calzolari, de 21
anos, comoveu o mundo dos famosos nes-
ta terça-feira (22). Ela havia participado das
novelas globais ‘Orgulho e Paixão’ e ‘Ma-
lhação’ e era mãe de Nicolas, fruto de seu
relacionamento com João Fernandes, con-
firmado em nova fase da novela ‘Gênesis’.
Amiga próxima de Mabel, Monique Curi
explicou que a jovem, diagnosticada com
uma doença rara na coluna há aproxi-
madamente um ano e meio, teve morte ce-
rebral depois de sofrer paradas cardíacas
e respiratórias. Ela descobriu uma doen-
ça rara na coluna, a aracnoitide pós-ra-
queanestesia, a cerca de um ano e meio,
pouco tempo após o nascimento do filho
Nicolas, hoje de 1 ano e 11 meses. Ela pas-
sou por nove cirurgias diferentes e com-
partilhava o tratamento em suas redes so-
ciais. (Marilise Gomes, Purepeople)

Mabel Calzolari morre aos 21 anos após 
enfrentar doença rara e famosos lamentam

ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

o dia favorece expansão na
carreira, portanto aguarde por
reconhecimentos e novas posi-
ções. Pode ser que você venha a
assumir mais responsabilidades
e novos desafios que vão trazer
novos aprendizados, fazendo
você crescer ainda mais.

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

o dia pode ser muito equili-
brado se você conseguir manter
o foco em seus objetivos, mas,
ainda sim, ser flexível. a sua
mente está favorecida, com gran-
de capacidade de compreensão,
portanto é um bom dia para se
comunicar ou estudar.

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

o dia tem uma energia de de-
sapego e de renúncia. você po-
derá usar toda sua energia para
ajudar as outras pessoas. o dia
também favorece o foco, a capa-
cidade de perceber erros e de
mudá-los, evitando problemas.

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

o dia favorece acordos e re-
soluções, portanto o dia pede
tomada de decisões em conjunto.
Não será possível adiar seus com-
promissos e suas responsabili-
dades. Bom dia também para
ouvir a opinião dos outros a res-
peito das suas questões pessoais.

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

Hoje o dia tem uma energia
de resolução, curas e muita or-
ganização. se quiser ser produ-
tivo, portanto, é indicado se man-
ter precavido e metódico. outro
ponto importante e que não
pode ser descuidado é a saúde.

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

Hoje o dia favorece a sua cria-
tividade, mas é um dia em que os
ânimos estão acalorados, por isso
tome muito cuidado com o seu au-
toritarismo e com a necessidade
de que tudo seja do seu jeito. É um
bom dia também para equilibrar
trabalho e descanso.

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

este dia coloca o foco e a
energia no seu ambiente familiar.
É um dia de resoluções em co-
nexão com as pessoas com
quem você mora ou de mudan-
ças no seu ambiente doméstico.
Pode acontecer uma mudança
de casa ou em situações que
envolvam o seu trabalho.

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

o dia traz muito movimento.
a energia de hoje favorece as tro-
cas e as comunicações, porém
pode ser necessário voltar atrás
em algumas resoluções ou revi-
sar trabalhos para fazer uma
correção. É importante também
se comprometer com aquilo que
fala e ser sincero.

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

o dia favorece a expansão do
seu trabalho, o que acaba tra-
zendo ganhos indiretos ou diretos
para você. Há uma energia de
conforto e segurança hoje. você
pode ganhar status, realizar algo
e ter consciência dos resultados
e dos esforços do passado.

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

este dia traz foco para as
suas atitudes e ações. elas vão
definir o seu dia, portanto, quan-
to mais se dirigir com objetivi-
dade em direção ao que deseja,
mais realizará. seu dia está sob
sua dependência. Nada vai acon-
tecer se você não tiver atitude.

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

a energia deste dia traz um
pouco de caos, então vai ser di-
fícil você conseguir se organizar
para realizar tudo o que hoje pro-
mete, porém há muitas mudan-
ças e novidades. Quanto mais
você se abrir ao fluxo da vida
com confiança, mais as novida-
des serão positivas.

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

É um dia em que seus projetos
pessoais ganham destaque. você
pode conseguir finalizar um pro-
jeto ou começar outro. seja como
for, esses projetos podem trazer
bons ganhos ou bons resulta-
dos. É importante conseguir tam-
bém trabalhar em equipe.
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Definitivamente, depois de tanto
tempo finalmente entendi que a fe-
licidade é só questão de ser. A ale-
gria da alma é um reflexo da forma
como você leva a vida. Suas esco-
lhas, suas ações, suas interações,
todas elas constroem uma leveza no
coração. Cabe a você decidir o que te
faz feliz. Esta semana me refletida
no espelho e amei tudo que vi. Fiz
uma retrospectiva da minha vida e
senti orgulho de tudo que construí
e vivi. Nesse dia, entendi o que era
finalmente estar em paz e fui apre-
sentada à alegria da minha alma.

Às vezes me pergunto: o que nos
leva a escolher uma vida morna?
Melhor, não pergunto, contesto. A
resposta eu sei de cor. Está estampa-
da na distância e frieza dos sorrisos,
na frouxidão dos abraços, na indife-
rença do "Bom dia", quase que sus-
surrados. Sobra covardia e falta co-
ragem até para ser feliz. Perceba que
a vida tem realmente valor e que você
tem valor diante da vida! Senão a gen-
te corre o risco de se tornar uma pes-
soa mais ou menos. Se a virtude esti-
vesse mesmo no meio termo, o mar
não teria ondas, os dias seriam nu-
blados e o arco-íris em tons de cinza.
O nada não ilumina, não inspira, não
aflige nem acalma, apenas amplia o
vazio que cada um traz dentro de
si.Não deixe que a saudade sufoque,
que a rotina acomode, que o medo im-
peça de tentar. Desconfie do destino
e acredite em você. 

Chegar onde eu cheguei, subir à al-
tura. Onde agora me encontro — é ter
chegado aos extremos da paz inte-
rior! Quando comecei a me amar de
verdade, compreendi que em qual-
quer circunstância, eu estava no lugar
certo, na hora certa, no momento exa-
to. E então, pude relaxar. Hoje sei que
isso tem nome, autoestima. Eu pude
perceber que minha angústia, meu
sofrimento emocional, não passa de
um sinal de que estou indo contra as
minhas verdades.

Hoje sei que isso é autenticidade.

Quando reencontrei minha autoestima,
parei de desejar que a minha vida fos-
se diferente e comecei a ver que tudo
o que acontece contribui para o meu
crescimento. Hoje chamo isso de ama-
durecimento. Me inspirei em Clarice
Lispector que sugere: “Renda-se, como
eu me rendi. Mergulhe no que você
não conhece como eu mergulhei. Não
se preocupe em entender, viver ultra-
passa qualquer entendimento”. 

Parei de tentar forçar alguma si-
tuação ou alguém apenas para rea-
lizar aquilo que desejo, mesmo sa-
bendo que não é o momento ou que
a pessoa não está preparada, inclu-
sive eu mesmo. Hoje sei que o nome
disso é respeito. 

Que nunca falte Deus em nossa
oração, uma pessoa a quem amar e um
bom vinho para acompanhar. Quando
me amei de verdade, deixei de temer
o meu tempo livre e desisti de fazer
grandes planos, abandonei os projetos
megalômanos do futuro. Hoje faço o
que acho certo, o que gosto, quando
quero e no meu próprio ritmo. Isso é
simpliscidade.Quando comecei a per-
ceber meu espelho, desisti de ficar re-
vivendo o passado e de preocupar
com o futuro. Agora, me mantenho no
presente, que é onde a vida aconte-
ce.Eu vivo o agora, estou plena.

Quando descobri a beleza da vida,
percebi que a minha mente pode me
atormentar e me decepcionar. Mas
quando me esforço para colocá-la  a
serviço do meu coração, ela se torna
uma grande e valiosa aliada.

A vida não é de se brincar, mas

também não tem que ser levada tão
a sério. Não há nada que não se re-
solva ou se dissolva com uma boa
dose de amor, humor e vinho. Eu
aprendi que quanto menos tempo te-
nho, mais coisas consigo fazer. Por-
que de vinhos e de amores dispenso
amadores, gosto de um amor bem en-
corpado para saciar minha sede e me
deixar com lágrimas caindo em slow
motion, beijar os mistérios da alma,
deixa-me respirar seu cheiro, com teu
sabor aveludado, beija minha boca
até deixar-me impressionar os sen-
tidos. A senha para o amor são duas
taças e um vinho, harmonize en-
quanto houver a bebida de Baco,
ame enquanto houver reciprocidade.

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

Vinhos e
Amores

Acorrentar a alma 

e dar as mãos entre 

se a virtude estivesse mesmo no meio termo, o mar não teria
ondas, os dias seriam nublados e o arco-íris em tons de cinza.

Não há nada que não se
resolva ou se dissolva
com uma boa dose de
amor, humor e vinho. Eu
aprendi que quanto
menos tempo tenho, mais
coisas consigo fazer.
Porque de vinhos e de
amores dispenso
amadores, gosto de um
amor bem encorpado

afrodite ou vênus, a deusa do amor, beleza e do sexo na concepção artística do fotógrafo e designe, iurii Kuzo
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A live commerce, ou “co-
mércio ao vivo”, está sendo
uma estratégia que usa da in-
teração proporcionada pelo
streaming de lives no intuito de
alavancar as vendas de muitas
empresas. A técnica consiste
em o vendedor promover pro-
dutos, serviços e todo o ecos-
sistema de e-commerce du-
rante as lives. Essa novidade já
é febre na China e no Brasil a
tendência começou a ganhar
espaço no ano passado, inten-
sificando neste ano.

O grande trunfo da live
commerce, levando em con-
sideração o crescimento de
acessos e vendas pelas redes
sociais, aceleradas pela pan-
demia da Covid-19, é propor-
cionar a interação durante a
transmissão ao vivo, no qual
os vendedores bem treina-
dos, influenciadores ou blo-
gueiros criam grande expec-
tativas sobre os produtos, os
chamados gatilhos mentais,
como da escassez e urgên-
cia, para gerar engajamento e
resultar em vendas.

Grandes marcas ligadas ao
mundo da moda e beleza,
como Givenchy Beauty, Lofty

Style, Blue Bird Shoes, Martha
Medeiros e L’Occitane estão
apostando nessa novidade e
garantem que estão ganhando
mais clientes, aumentando as
vendas e fortalecendo as mar-
cas perante ao público que
tem optado por transmissões
ao vivo, interação por chat e
facilidade nas compras, que
podem encher o carrinho de
produtos, tudo isso na mesma
tela e em tempo real. isso tem
feito do ato de comprar, um
entretenimento.

"O consumidor assiste o
conteúdo, vê a demonstração
dos produtos na prática e ain-
da pode fazer a compra e pa-
gamento deles ali mesmo,
sem precisar sair da live",
destaca a especialista no as-
sunto e CEO da Mimo Live Sa-
les, Monique Lima. A empre-
sa é a primeira plataforma de
live commerce a operar na
América Latina.

Além das vendas, segundo
a especialista, as empresas têm
utilizado essa nova ferramen-

ta para lançar as novas cole-
ções e promover promoções de
alguma linha específica de
produtos. Ele cita que um dos
pontos altos da plataforma é a
oportunidade de interação em
tempo real com os clientes por
meio do chat que fica disponí-
vel durante a live para a troca
de informações, dúvidas, feed-
backs e até mesmo pedidos
de demonstração dos produtos.
Tudo podendo ser feito na pró-
pria plataforma.

A diretora da Givenchy
Beauty, Marjorie Pilli, comenta
que a empresa tem investido
nessa nova tendência e vem
obtendo bons resultados. Re-
centemente, a Givenchy Beau-
ty realizou uma live shop, em
parceria com a Época Cosmé-
ticos, na qual apresentou tuto-
riais de seus produtos de make
e cuidados com a pele e contou
com a presença do maquia-
dor internacional Aguinaldo
Leandro. "Seguindo este perfil,
estamos apostando em novos
formatos digitais que propor-
cionam uma forma interativa
e divertida de vendas, com o
propósito de encantar o con-
sumidor", revela. 

Em tempo real
O constante fechamento

do comércio físico, por causa

da pandemia da Covid-19, por
exemplo, fez com que a mar-
ca de vestuário Lofty Style se
visse às voltas de tentar en-
contrar um novo caminho
para levar não perde vendas
e também clientes. E uma das
alternativas, além do já co-
nhecido e-commerce, a solu-
ção encontrada pela marca foi
a live commerce, que teve
início nas páginas do YouTu-
be e Instagram da empresa.

De acordo com a CEO da
Lofty, Camila Ortiz, a empre-
sa realizou uma pesquisa
mais a fundo sobre o modelo
de live commerce. E há pouco
mais de 10 dias, realizou a pri-
meira live fora das redes so-
ciais, lançando uma nova co-
leção de roupas da marca. A
transmissão ao vivo contou
com a presença da própria
CEO, apresentando a live, e da
influenciadora Camila Gaio,
parceira da Lofty.

Para permitir que os con-
sumidores visualizassem a
roupa em um corpo de uma
mulher real, na live estavam
duas modelos que tinham um
biotipo diferente, que vestiam
P e G. Ao todo, a marca apre-
sentou cerca de 17 looks, que,
na mesma hora, estavam dis-
poníveis para a compra ime-
diata. (Especial para O Hoje)
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Negócios

Febre na China, a
novidade começou
a agradar empre-
sas e consumido-
res brasileiros no
fim do ano passado  

Empresas apostam em live
commerce e influenciadores

Em todo o mundo,
“o comércio ao
vivo” já movimenta
mais de US$ 200
bilhões e a previsão
do segmento é que
esse valor triplique
nos próximos 
cinco anos








