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Tempo em Goiânia
Sol o dia todo sem nuvens no
céu. Noite de tempo aberto
ainda sem nuvens.
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Composição do mago Zé Ramalho, ‘Frevo Mulher’ ganha nova regravação
feita pela banda Yahoo, com participação de Claudia Leitte. Essência 13

‘Frevo Mulher’ ganha nova versão

O papel da natureza na
construção de cidades 

Anke MAnuelA SAlzMAnn

Opinião 3

A secretária de Economia, Cris-
tiane Schmidt foi à Assembleia
Legislativa de Goiás na tarde
desta quarta-feira (30) para
prestar contas do 1º quadri-
mestre de 2021 a deputados es-
taduais da Comissão de Finan-
ças, Tributação e Orçamento
da Casa.   Ela diz que não po-
deria deixar a situação fiscal do
estado deteriorar. Política 2

economia justifica
pagamentos 
fora da ordem
cronológica

�
Leia nas CoLunas

Xadrez: Operação da polícia

atinge Jânio Darrot e pretensão

de disputa pelo Patriota.

Política 2

Jurídica: TRF1 contraria ma-

nobras das falsas solteiras que

enganam o INSS

Cidades 10

Esplanada: Senadores fizeram

uma sessão secreta com Luís

Miranda sobre gravação.

Política 6

CPI da Covid
convoca líder de
Bolsonaro 
Citado como articulador na ten-
tativa irregular de compra da
vacina Covaxin, Ricardo Barros,
líder de Bolsonaro na Câmara, de-
verá prestar depoimento à CPI.
Política 6

Câmara endossa
suspensão do
contrato da Caixa
Vereadores defendem fim do
contrato de empréstimo com a
Caixa Econômica Federal no va-
lor de mais de R$ 700 milhões
para reforma asfáltica. 
Política 5

Sem doses, Prefeitura
abre apenas 4 dos 18
postos de vacinação
Enfrentando dificuldades pela falta de doses, a pre-
feitura de Goiânia reduziu o número de postos de
vacinação para 4, dos 18 disponíveis. A medida é
temporária, já que novos carregamentos devem
chegar nas próximas semanas. Quem tentou rea-
lizar o agendamento pelo aplicativo da prefeito não
conseguiu. Seguem sendo vacinadas as grávidas,

lactantes, puérperas e pessoas a partir de 45 anos,
sem comorbidades. O atendimento será das 8h às
17h, dispensando agendamento apenas para grá-
vidas e puérperas. Pessoas a partir de 45 anos, sem
comorbidades, e grupos prioritários devem agen-
dar seu atendimento em três unidades, por meio
do aplicativo Prefeitura 24 horas. Cidades 10

Retomada da economia continua muito distante do mercado de trabalho, que mantém sua trajetória de deteriora-
ção, com um número de desempregados em níveis recordes, enquanto a massa de rendimentos despenca em termos
reais. Diante dessas tendências, uma recuperação sustentada ainda não parece estar no horizonte. Economia 4

Desalento bate novo recorde, enquanto renda desaba
DesempreGo

Afonso Cardoso

Goiás vence Vasco e segue 100% em casa Equipe cruzmaltina teve um jogador a menos desde os cinco minutos e esmeraldi-
no dominou as ações do jogo, mas o único gol da partida só foi sair no final da segunda etapa, com jogada entre jogadores vindo do banco. Figueira
finalizou e a bola no rebote sobrou para Éverton Brito marcar. A partida foi marcada por uma confusão depois do jogo. Esportes 8

Superpedido de
impeachment é
protocolado
Política 2



Alice Orth

Cerca de 120 pedidos de impeachment do presidente Jair
Bolsonaro foram reunidos pela oposição e ex-aliados e apre-
sentado como um “superpedido” nesta quarta-feira (30/06).
São 23 diferentes acusações, com assinatura de políticos
que romperam com o governo, como os deputados fede-
rais Alexandre Frota (PSDB-SP), Kim Kataguiri (DEM-SP)
e Joice Hasselmann (PSL-SP).

Além deles, o ato tem participação da União Nacio-
nal dos Estudantes (UNE), Associação Brasileira de Ju-
ristas pela Democracia (ABJD), Central de Movimentos
Populares (CMP), Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra (MST), o Movimento dos Trabalhadores Sem
Teto (MSTS), Coalizão Negra por Direitos e da Marcha
Mundial de Mulheres.

O pacote é maior do que havia sido anunciado há al-
gumas semanas, mas ainda encontra um grande empeci-
lho para passar pelo legislativo: não há número suficien-
te de votos para que o pedido seja aceito. Apesar da bai-
xa popularidade do presidente, o Centrão permanece fun-
cionando como uma barreira de proteção contra Bolsonaro.

Segundo levantamento da Agência Pública, esse é o
maior número de pedidos de impeachment protocolados.
Michel Temer sofreu 31 pedidos de impeachment, Dilma
Roussef, 68, Luiz Inácio Lula da Silva, 37, e Fernando Hen-
rique Cardoso, 24. (Especial para O Hoje)

ohoje.com
GOIÂNIA, QUINTA-FEIRA, 1º DE JULHO DE 20212 n POLÍTICA

‘Superpedido de
impeachment’ 
é apresentado
na Câmara

Samuel Straioto

A secretária de Economia,
Cristiane Schmidt foi à As-
sembleia Legislativa de Goiás
na tarde desta quarta-feira
(30) para prestar contas do 1º
quadrimestre de 2021 a de-
putados estaduais da Comis-
são de Finanças, Tributação e
Orçamento da Casa. Um dos
principais pontos relatados
pela gestora foi quanto ao
não pagamento em ordem
cronológica. A gestora justi-
ficou que há decreto esta-
dual que normatiza as quita-
ções junto aos fornecedores e
que pagamentos foram feitos
por necessidade. A secretária
ainda abordou pontos polê-
micos nos últimos dias, tais
como a PEC do Teto de Gastos
e o ingresso no Regime de Re-
cuperação Fiscal (RRF).

De acordo com informa-
ções do Ministério Público de
Contas (MPC), mais de 66%
dos pagamentos realizados
pelo Estado a fornecedores e
prestadores de serviço em
2020 não observaram a or-
dem cronológica. Foram R$

2,5 bilhões pagos sem obede-
cer a sequência, o que pode
afetar os princípios da iso-
nomia e da impessoalidade e
configura ilícito penal. A se-
cretária foi questionada sobre
o assunto pelo deputado es-
tadual, Delegado Humberto
Teófilo (PSL).  “66% ele não é
só preciso e oportuno e colo-
ca algo que acho completa-
mente. Não podemos deitar
de cumprir regras, a ordem
cronológica, porem o decreto
9561 de 21 de novembro de
2019, ele disciplina o paga-
mento da ordem cronológica
e estabelece filas, fontes e re-

gra”, relatou a secretária.
Cristiane Schmidt relatou

que os pagamentos fora da
ordem cronológica atenderam
a questões relativas à Saúde,
ao Ipasgo e ao Judiciário. Se eu
sou gestor e quero furar fila.
Ela aponta de um pagamento
de R$2,5 bilhão, mas R$ 2,2 bi-
lhão é voltado para a Saúde,
foram quebras relativas à Saú-
de e ao Ipasgo”, disse Cristia-
ne Schmidt. Humberto Teófilo
ainda questionou ponto bas-
tante debatido durante a PEC
do Teto de Gastos, que é a
possibilidade realização de
concursos públicos. “O Teto

diz que a gente pode gastar em
qualquer coisa, mas não pode
passar da inflação, que inclui
concursos, promoções e pro-
gressões. No caso da entrada
do RRF, tudo precisa ficar no
plano Não tem vedação. A al-
teração permite que mesmo
durante o RRF você possa fa-
zer concursos, promoções”,
afirmou a secretária.

Outro ponto importante
destacado pela secretária Cris-
tiane Schmidt foi uma respos-
ta ao deputado Antônio Gomi-
de (PT) que o Plano de Recu-
peração Fiscal será analisado
pelos deputados estaduais no

segundo semestre. Na se-
quência, Gomide levantou a
necessidade de atuação do Go-
verno em relação à programa
de renda mínima voltado a
todas as regiões do estado. Dis-
se que a secretária de Econo-
mia tem o papel fundamental
de desenvolver um plano para
alavancar a economia nas re-
giões mais pobres. Em respos-
ta, Cristiane Schmidt destacou
que a transferência será in-
cluída dentro do Goiás Social.

Números
Quanto aos números do

quadrimestre, desde janeiro
de 2019, a Secretaria da Eco-
nomia tem feito um trabalho
para ajustar as contas de
Goiás. Segundo a secretária, o
resultado primário foi alcan-
çado com o aumento da RCL
de 13% e superávit primário
de R$ 1,67 bilhões. Em relação
ao crescimento da receita, a
secretária da Economia res-
saltou que o aumento da re-
ceita é decorrente do aumen-
to do PIB real e da inflação. De
acordo com Cristiane Schmidt,
o crescimento real no primei-
ro trimestre de 2021 caiu 1,1%
e que a inflação cresceu.

Em relação à Receita Cor-
rente Líquida (RCL), ela afirma
que o aumento das receitas
foi acarretado em função da
transferência de valores feita
pela União para enfrentamen-
to da pandemia de covid-19 em
2020. (Especial para O Hoje)

Cristiane Schmidt disse que não poderia deixar a situação fiscal de Goiás se deteriorar

Cristiane Schmidt
prestou contas do
1º Quadrimestre de
2021 na Assembleia
Legislativa

Operação da polícia atinge Jânio
Darrot e pretensão no Patriota 

Se já não bastasse o imbróglio que envol-
ve o Patriota - por conta da disputa interna
pelo controle do partido, entre o presidente
afastado Adilson Barroso e o vice (que assu-
miu por 90 dias), Ovasco Resende, que é alia-
do do secretário-geral e presidente do diretório
em Goiás da sigla, Jorcelino Braga - pesa ago-
ra a denúncia de fraudes em licitações na ges-
tão de Jânio Darrot, ex-prefeito de Trindade.
Operação da polícia defla-
grada ontem pode jogar
por terra qualquer pre-
tensão de Darrot, de
disputar o Senado ou o
governo do Es-
tado, pelo
Patriota, em
2022. Essa é a
leitura feita por
deputados du-
rante a sessão de on-
tem, na Assem-
bleia Legislativa. 

Fora do PSDB 
Sem mandato, Jânio Darrot deixou a presi-

dência do diretório do PSDB para se filiar ao Pa-
triota, como forma de viabilizar sua candidatura
à sucessão estadual, em contraponto ao gover-
no de Ronaldo Caiado. 

No TCM 
Quinze dias após arquivar a PEC que ex-

tinguia o Tribunal de Contas dos Municípios,
ontem, foi apresentado na Alego projeto que in-
dica o deputado Humberto Aidar (MDB), para
a vaga de Nilo Resende, que antecipou sua apo-
sentadoria. 

Na Alego 
Aclamado presidente da Associação Goiana

dos Municípios, o prefeito de Goianira, Carlão da
Fox (DEM) fez uso da tribuna da Alego para agra-
decer apoio dos deputados. Ele conseguiu ven-
cer o até então favorito, Wilson Tavares, prefeito
de Gameleira, também do Democratas. 

Reajuste 
Ao prestar contas do governo, referentes

ao primeiro quadrimestre de 2021, a secre-
tária da Economia, Cristiane Schmidt, reve-
lou que haverá aumento salarial para Edu-
cação, Saúde e Segurança Pública. Quanto a
concursos público, talvez para o ano que vem. 

Em conversa 
Pelo sim, pelo não, o deputado tucano Tal-

les Barreto já busca alternativas para o pro-
jeto político de reeleição e, ao que tudo indi-
ca, fora do PSDB. Ele recebeu ontem a exe-
cutiva do partido Consciência 91, para ava-
liar o cenário estadual. 

Digital  
Por ter levando várias demandas contra

o governo federal, ao STF, o deputado fe-
deral Elias Vaz (PSB-GO) fez questão de as-
sinar o superpedido de impeachment do
presidente Jair Bolsonaro, protocolado on-
tem por vários partidos. 

De Catalão 
Questões paroquiais de Catalão foram

parar no plenário da Alego, quando o depu-
tado tucano Gustavo Sebba entrou em ques-
tões familiares contra o adversário Adib
Elias (Podemos), prefeito da cidade. E ficou
por isso mesmo. 

Dois pesos 
A Comissão Especial de Investigação da

Câmara de Goiânia convidou o deputado
Henrique Arantes (MDB), por ter investi-
gado a Enel. Já a CEI de Crimes Ambien-
tais, ao que parece, recuou em convocar
o deputado Amauri Ribeiro (Patriota),
por ter desferido críticas à vereadora
Lucíula do Recanto. 

2 Dos 246 municípios goianos, 127
utilizaram o sistema da empresa Mega-
soft para enviar dados de janeiro a
maio deste ano ao Tribunal de Contas
dos Municípios (TCM).  

CURTAS
t

Venceslau Pimentel | xadrez@ohoje.com.br

Xadrez

Secretária justifica pagamentos
fora da ordem cronológica

Pedido conta com políticos que romperam com o governo
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A natureza na construção 
de cidades inteligentes

Paolo Petrelli

Os anos 2020 e 2021 seguem marcados por
grandes impactos na economia e na rotina de mi-
lhões de pessoas, pois contribuíram para o País
acelerar em 8 meses o que estava previsto para
acontecer em até cinco anos. Conforme informou
o Instituto Gartner, cerca de 50% dos processos
burocráticos demais de 85% dos pontos de ven-
das de empresas de comércio e serviçosserão di-
gitalizados em até cinco anos pelo mundo.

Adversidades como a pandemia levaram
milhares de empresas a mudar, para sempre, a
maneira como se relacionam com os clientes e
as que não conseguiram se adaptar, mais de 600
mil micro e pequenas empresas, fecharam
suas portas em 2020, segundo o Sebrae, resul-
tando em mais de 9 milhões de desempregados.
É um cenário de catástrofe, mas não isolado. Em
cinco anos, o Brasil teve mais fechamento de
empresas do que abertura, conforme a pesquisa
Impacto da Covid-19 IBGE (2020). Das 1,3 mi-
lhões de empresas que fecharam, mais de 120
mil eram de médio e grande porte. A área de
serviços e comércio foram os mais afetados.

Poucos estão preparados para lidar com
esse cenário, e, com exceção de alguns setores
que cresceram consideravelmente, como ali-
mentação, imobiliário e farmacêutico, a maio-
ria teve que repensar o negócio. 

As imobiliárias começaram a entender que en-
tregar a chave de um imóvel para um locatário
não dava mais para levar entre 15 a 20 dias, até
a aprovação de documentos e exigências de fia-
dor, uma grande burocracia. O surgimento de
aplicativos que aceleraram esse processo fez mui-
tas delas se verem em crise antes mesmo de 2020.
Com a pandemia e a mudança do comportamento

do consumidor em querer ir morar em ambien-
tes maiores, mais arejados, o setor tevea reto-
mada do seu crescimento. As empresas começa-
ram, quase que por obrigação, a inovar. A ino-
vação tornou-se meio para sobrevivência.

Movimento parecido observa-se no mercado
de bancos de varejo que, com o crescimento das
fintechs, empresas digitais que trabalham no mer-
cado das instituições financeiras com menos bu-
rocracia, milhões de correntistas deixaram de
usar serviços de bancos tradicionais.

O setor público também conseguiu, em algu-
mas áreas, diminuir a burocracia. Hoje, em al-
gumas cidades, o empreendedor que abre um
novo negócio consegue registrar o contrato social
entre 7 a 15 dias já com a inscrição do CNPJ, tem-
po antes inimaginável. E nem é preciso sair da
sua casa para assinar o documento em cartório,
devido a assinatura digital. Os tribunais também
conseguiram reduzir a burocracia.

Buscar diminuir a burocracia dentro das
empresas parte em oferecer um produto ou
serviço com melhor qualidade, maior rapidez,
menor tempo e, por que não, mais barato para
o cliente, pelo menos, dez vezes mais que a
sua concorrência.

É preciso enten-
der que a pandemia
vai acabar, mas o
cliente de uma em-
presa nunca mais
será o mesmo e fica
quase impossível
manter o mesmo ní-
vel de relaciona-
mento com o cliente
se a burocracia não
for reduzida.

Anke Manuela Salzmann

Projeções das Nações Unidas indicam que em
2050 seremos 9,7 bilhões de pessoas no mundo –
dos quais dois terços viverão nas cidades e consu-
mirão 70% de toda a energia disponível. A escas-
sez de alguns recursos já é uma realidade em vá-
rios ambientes urbanos. A falta de água é um exem-
plo. Com o aumento populacional, o desafio será
ainda maior! Por isso, é tão importante investirmos
esforços na construção de cidades inteligentes. 

Para a União Europeia, cidade inteligente é um
lugar onde os recursos são utilizados de forma efi-
ciente, a partir do envolvimento ativo dos cidadãos.
Por meio de tecnologias digitais e de telecomuni-
cações, redes e serviços são otimizados para be-
nefício direto de habitantes e negócios. A susten-
tabilidade passa a ser o fio condutor no planeja-
mento de todos os componentes. 

Em Barcelona, Espanha, por exemplo, o sistema
de coleta de resíduos não para! De hora em hora,
escotilhas distribuídas pela cidade recolhem o
material, que percorre até 70 quilômetros por tu-
bulação subterrânea até o centro de coleta. Lá, ele
é separado em reciclável e orgânico. Processado, o
último retorna em forma de energia. Nessa lógica,
o lixo deixa de representar uma ameaça para os
ecossistemas terrestres e marinhos. 

No Brasil, temos o exemplo de Laguna (CE), a
primeira cidade inteligente no mundo voltada para
habitação social e que deve abrigar 20 mil pessoas.
Ela está em construção e contará com um sistema
de coleta de resíduos inteligente, calçamento que
proporciona a infiltração de água no solo, sistemas
de reaproveitamento de água, irrigação otimiza-
da conforme às condições meteorológicas, locais
que produzem energia a partir de corpos em mo-
vimento, entre outros. 

Existe, no entanto, um componente não tec-
nológico, porém fundamental em uma cidade in-
teligente: a natureza! As áreas verdes são a forma
de conexão do ser humano à sua essência. São elas
que nos lembram que não somos feitos de tecno-
logia e que não fomos criados para vivermos pre-
sos em quatro paredes. Estudos indicam que
áreas verdes urbanas reduzem a incidência de
doenças respiratórias e mentais. Espaços como
parques incentivam a atividade física. 

Além disso, áreas verdes urbanas amenizam os
impactos negativos causados pelo homem. Elas pos-
sibilitam a conservação da biodiversidade, regulam
o clima local, aumentam a qualidade do ar, redu-
zem o ruído, protegem contra eventos climáticos
extremos (ondas de calor, enchentes e desliza-
mentos de encostas), entre outros. 

A natureza pode ser trazida para dentro de
uma cidade de diversas formas. Um método que

tem se mostrado muito interessante são as Solu-
ções Baseadas na Natureza (SBN), empregadas
para enfrentar desafios como falta de água, gran-
des enchentes e deslizamentos. Essa abordagem
gera benefícios à conservação da biodiversidade
ao mesmo tempo em que promove soluções para
o desenvolvimento econômico e o bem-estar so-
cial. Mas como isso funciona?

Os parques nas margens de rios urbanos
atuam como “esponjas” e evitam inundações.
Além disso, servem de abrigo para a fauna e flo-
ra local. Quanto mais áreas verdes espalhadas pela
cidade, mais água infiltrará e será armazenada no
solo, o que por sua vez alimenta nascentes e len-
çóis freáticos. Assim como nós, a vegetação trans-
pira e libera vapor à atmosfera. Com isso, as plan-
tas têm um papel fundamental na regulação tér-
mica de uma cidade. Neste contexto, plantas po-
dem ir além de parques e praças. Hoje, verda-
deiros jardins recobrem tetos e paredes!

As áreas verdes urbanas atraem insetos, aves e
morcegos que têm a importante função de polini-
zar os nossos cultivos agrícolas. De todas as plan-
tas cultivadas no Brasil para fins alimentícios, 60%
dependem da ação desses pequenos agentes. In-
felizmente, o desmatamento, as mudanças do cli-
ma e o uso de agrotóxicos têm colocado a vida des-
ses polinizadores em risco. Estudo da Plataforma
Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistê-
micos e da Rede Brasileira de Interações Planta-Po-
linizador estimou, em 2018, que o valor do servi-
ço de polinização que a natureza presta gratuita-
mente chega a R$ 43 bilhões. 

A cidade inteligente também promove a con-
servação de áreas naturais que vão além de seus
domínios. O movimento Viva Água é um exemplo
disso. Idealizado pela Fundação Grupo Boticário,
visa garantir a segurança hídrica e a adaptação aos
efeitos das mudanças climáticas em bacias hi-
drográficas localizadas no entorno de áreas ur-
banas. Iniciado na Bacia do Rio Miringuava, em
São José dos Pinhais (PR), está reunindo atores de
múltiplos setores para alcançar os objetivos pro-
postos, por meio de ações de conservação e res-
tauração de ambien-
tes naturais e fomen-
to ao empreendedo-
rismo com impactos
socioambientais posi-
tivos. Assim, ao olhar
para além de seus mu-
ros, a cidade inteli-
gente reconhece o
quanto seu bem-estar
depende do equilíbrio
ambiental e socioeco-
nômico de seu entono. 

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO

Anke Manuela Salzmann é
especialista de Economia
da Biodiversidade da Fun-
dação Grupo Boticário

Paolo Petrelli. CEO da Pon-
toGet Inovação. Mentor e
Consultor especialista em
Inovação 

Palavras cruzadas
Encontrei meu passatempo favorito pra ma-

tar o tempo durante a pandemia: palavras cru-
zadas! Desde criança, sempre gostei dessa ati-
vidade, mas com o tempo acabei perdendo o há-
bito. Agora, anos depois, readquiri o hábito e ele
está sendo muito importante para que eu possa
treinar o meu vocabulário e também a minha
memória de verbetes e de gramática. É engraçado
como a gente acaba perdendo algumas tradições
devido à explosão digital que vem nos assolan-
do nesses últimos anos, mas acho que é impor-
tante mantermos algumas. 

Giovana Marçal
Goiânia

Falta de emprego
Perdi meu emprego de carteira assinada por

conta da pandemia. Emprego esse que adorava,
me sentia completamente segura. Cheguei até
pensar em fazer faculdade para tentar o cargo
de gerência, mas aconteceu o que aconteceu.
Desde pequena, por influência de minha mãe,
gostei de confeitaria. Para mim é indescritível o
cheirinho de bolo assando e café da tarde. Foi en-
tão que decidi fazer bolo para ajudar nas contas.
Me senti bem mais calma e confiante, porque era
só eu e os ingredientes. Minha família e amigos
adoraram tanto, que acabaram me aconse-
lhando a fazer disso uma renda. 

Marcella Andrade
Aparecida de Goiânia

{
Tenho dificuldade de

narrar minha emoção

no dia de hoje. Como

médico há 46 anos,

esta policlínica é tudo

que sempre sonhei em

minha vida: chegar ao

governo e regionalizar

a saúde no Estado 

de Goiás

O governador Ronaldo Caiado inau-
gurou, nesta quarta-feira (30/06),
em Quirinópolis, a Policlínica da Re-
gião Sudoeste. A estrutura hospita-
lar, terceira deste modelo do Estado,
beneficia diretamente moradores
de 28 municípios próximos. Burocracia diminui e muda o

comportamento do consumidor 

@jornalohoje
Com base em um habeas corpus concedido
pelo STF, empresário disse que não iria res-
ponder nenhuma pergunta da Comissão
Parlamentar de Inquérito. Wizard chegou a
negar que fazia parte do "gabinete para-
lelo", grupo que teria aconselhado o presi-
dente Jair Bolsonaro sobre medidas de
combate à pandemia. Mesmo com o silên-
cio do depoente, senadores apresentaram
suas críticas e questionamentos ao longo
do dia. O presidente da CPI, Omar Aziz, afir-
mou que irá recorrer da decisão do STF.
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é o mesmo dos artigos. Mais informações podem ser
obtidas pelo (62) 3095-8742.

Presidente
Gean Alaesse 

Cordeiro

Bancas: 
R$ 2,50Editora Raízes Ltda

16.880.052.0001-30

redação: (62) 3095-8737   editor@hojenoticia.com.br |  o Hoje.com: (62) 3095-8700 / 42   WhatsApp (62) 99968-8702
Comercial: (62) 3095-8722 / 29  (62) 99224-7064   comercial1@ohoje.com.br |  Circulação: Capital (62) 3095-8727 e Interior
(62) 3095-8772   admin.financeiro@ohoje.com.br   |  endereço: Rua 132-A nº 124, Setor Sul, CEP 74093-220 - Goiânia/GO

L

M

N

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

Ailton Romanielo

@ohoje
“Vamos vencer essa luta e nosso governo
buscando não deixar a vacinação estacio-
nar e sim diminuir mais em mais de idade”,
comentou o internauta  a chegada de
novos imunizantes no estado nesta quinta-
feira (17/06). no total, vão ser 72.540 doses
da vacina da Pfizer, para serem aplicadas
na primeira dose, e 49.600 da Coronavac,
para uso tanto de 1º como 2º aplicação.
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Alardeada sem a menor cerimônia pelo
senhor ministro da Economia, a tal reto-
mada da economia continua muito distante
do mercado de trabalho, que mantém sua
trajetória de deterioração, com desempre-
go e um número de trabalhadores fora do
mercado e desalentados em níveis recordes,
enquanto a massa de rendimentos des-
penca em termos reais. Diante dessas ten-
dências, uma recuperação sustentada e
de longo fôlego ainda não parece estar no
horizonte, a despeito dos esforços redo-
brados do marketing falacioso repisado
pelo ministro dos mercados.

Os números são oficiais e vieram da Pes-
quisa Nacional por Amostra de Domicílios
Contínua (PNADC), realizada pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
A taxa de desemprego no trimestre encerrado
em abril deste ano atingiu 14,7% pratica-
mente repetindo o índice registrado ao final
do primeiro trimestre de 2021, mas acima dos
12,6% alcançados no trimestre entre feve-
reiro e abril do ano passado. Até os três me-
ses terminados em janeiro deste ano, a de-
socupação correspondia a 14,2% do total de
pessoas incluídas na forma de trabalho (que
reúne trabalhadores ocupados e desocupa-
dos que buscavam alguma forma de coloca-
ção na semana da pesquisa).

O avanço do desemprego veio acompa-
nhado de uma estagnação no número de pes-
soas ocupadas, mas com tendência de baixa.
Ao final de abril deste ano, em torno de
85,940 milhões de trabalhadores ainda es-
tavam ocupados, levemente abaixo do nú-
mero registrado no trimestre imediatamen-
te anterior (86,025 milhões entre novembro
de 2020 e janeiro de 2021). Comparado ao tri-
mestre fevereiro-abril do ano passado, foram
perdidos 3,302 milhões de empregos, com
baixa de 3,7% na população ocupada, que ha-
via alcançado 89,241 milhões de pessoas –
lembrando que o trimestre em questão inclui

dois meses de pandemia (março e abril),
quando a economia já sofria os efeitos das
medidas de restrição aos negócios e de dis-
tanciamento social.

Por trás desses percentuais frios, a pes-
quisa mostra que 14,761 milhões de traba-
lhadores ainda estavam desocupados em
abril, nada menos do que 1,950 milhão a mais
do que no mesmo período do ano passado,
quando 12,811 milhões estavam sem em-
prego, numa alta de 15,2%. Novamente, esses
números refletem apenas parte da realidade,
agravada pelo desalento, pelo número de tra-
balhadores fora do mercado, mas que gosta-
riam de trabalhar, e ainda pelo conjunto de
trabalhadores subocupados por “insuficiên-
cia de horas trabalhadas” – quer dizer, que
trabalham menos do que gostariam, rece-
bendo também menos do que necessitariam,
geralmente em “bicos” e ocupações tempo-
rárias, acirrando o clima de insegurança so-
cial, com efeitos sobre a economia.

Por trás do desemprego
O número de pessoas desalentadas, que

simplesmente desistiram de buscar um em-
prego por falta de opções dignas, registrou
salto de 18,7% entre o trimestre fevereiro a
abril de 2020 e o mesmo período deste
ano, saindo de 5,026 milhões para 5,967 mi-
lhões de trabalhadores. Na soma do total de
desempregos e de desalentados, a PNADC re-
gistrava, até abril, perto de 20,728 milhões
de pessoas, frente a 17,837 milhões no mes-
mo trimestre do ano passado, o que mostra
uma alta de aproximadamente 16,2% (ou
2,891 milhões a mais). Neste caso, a taxa con-
junta de desocupação e desalento avançou
de 20,2% para 23,3% – quer dizer, quase
59,0% maior do que o desemprego origi-
nalmente identificado pela pesquisa, que se-
gue critérios aceitos pelo consenso inter-
nacional de estatísticos e especialistas em
mercado de trabalho.

2 Além dos desalentados, a
pesquisa identifica ainda
5,314 milhões de trabalha-
dores desempregados e que
não estavam em busca de
emprego no momento da
pesquisa, embora não se de-
clarassem como desalenta-
dos. Essa chamada “força de
trabalho potencial”, no tri-
mestre móvel entre feverei-
ro e abril, somava 11,281 mi-
lhões de pessoas. Incluindo
os desocupados na conta, a
população de desempregos e
de trabalhadores que, mes-
mo fora do mercado, gosta-
riam de trabalhar atingiu
algo em torno de 26,042 mi-
lhões de pessoas, diante de
22,577 milhões entre feve-
reiro e abril do ano passado.
Ou seja, houve um cresci-
mento de 15,4% no período,
com a inclusão de mais 3,465
milhões de trabalhadores.
2 Neste caso, em mais uma
referência do cenário grave
no mercado de trabalho, a
taxa de desocupação medida
de forma mais ampla teria
saltado de 20,2% para quase

23,3%. Isso significa que pra-
ticamente 15 em cada 100
trabalhadores com 14 anos
ou mais não conseguiram
colocação no trimestre fi-
nalizado em abril deste
ano, desistiram de procu-
rar emprego ou estavam
desalentados.
2 Outra medida da dete-
rioração em curso está nos
indicadores de subutilização
das pessoas disponíveis para
trabalhar. A subutilização
soma o total de desocupados
ao número de trabalhado-
res incluídos na força de tra-
balho potencial, acrescendo
ainda aqueles que desempe-
nham alguma ocupação, mas
trabalham um número de
horas insuficiente para as-
segurar um sustento digno
para si e para suas famílias.
2 Em um ano, esse con-
tingente experimentou alta
de praticamente 16,0%,
saindo de 28,765 milhões
para 33,252 milhões. A taxa
de subutilização, que havia
sido de 25,6% ao final de
abril de 2020, alcançou

29,7% no trimestre termi-
nado em igual mês deste
ano, nos níveis mais altos da
série histórica da PNADC.
2 As perspectivas para o
consumo das famílias, neste
cenário, não parecem suge-
rir nada muito promissor. A
massa de rendimentos efe-
tivamente recebidos pelos
trabalhadores chegou a ex-
perimentar crescimento en-
quanto o auxílio emergen-
cial foi pago pelo governo.
Sua interrupção, levou a
perdas de renda substan-
ciais, com a massa de ren-
dimentos caindo ao menor
nível para o período em oito
anos (ou seja, desde feve-
reiro-abril de 2013). Os nú-
meros da pesquisa mostram
que a massa de rendimentos
efetivamente pagos enco-
lheu de R$ 223,048 bilhões
entre fevereiro e abril de
2020 para R$ 210,966 bi-
lhões neste ano, numa que-
da de 5,42% em termos reais
(descontada a inflação). A
perda de rendimentos so-
mou R$ 12,082 bilhões.

Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

Desempregados e em desalento batem
novo recorde, enquanto renda desaba

As contas públicas registraram déficit primário de R$
15,5 bilhões em maio. Em 2020, o déficit estava em R$
131,4 bilhões, no mesmo mês.  

De acordo com as estatísticas fiscais divulgadas hoje
(30) pelo Banco Central, o déficit primário do Governo
Central é de R$ 20,9 bilhões, enquanto os superávits fi-
caram em R$ 5,2 bilhões nos governos regionais, e de R$
134 milhões nas empresas estatais. Nos primeiros cin-
co meses de 2021, o setor público consolidado, formado
por União, estados e municípios, registrou superávit pri-
mário de R$ 60,3 bilhões, ante déficit de R$ 214 bilhões
no mesmo período de 2020.

De acordo com o BC, os juros nominais do setor pú-
blico consolidado, apropriados por competência, al-
cançaram R$ 21,9 bilhões em maio, comparativamente
a R$ 9 bilhões no mesmo mês de 2020. “Esse aumento foi
influenciado pela evolução do IPCA [Índice de Preços ao
Consumidor Amplo] no período, importante indexador
da Dívida Líquida do Setor Público, que registrou valo-
res negativos em abril e maio de 2020”, informa a au-
toridade monetária.

No acumulado em 12 meses, os juros nominais ficaram
em R$ 295,6 bilhões, o que corresponde a 3,73% do Pro-
duto Interno Bruto (PIB). Durante o mesmo período de
2020 (12 meses, terminados em maio), o total registrado
ficou em R$ 355,7 bilhões (4,83% do PIB).

O resultado nominal do setor público consolidado
(que inclui o resultado primário e os juros nominais
apropriados) também foi deficitário no mês de maio, em
R$ 37,4 bilhões. O déficit nominal acumulado nos últi-
mos 12 meses alcançou R$ 724,3 bilhões (9,14% do PIB)
– valor inferior ao acumulado até abril, que estava em
R$ 827,2 bilhões (10,62% do PIB).

Dívidas líquida
A Dívida Líquida do Setor Público relativa ao mês de

maio, de R$ 4,73 trilhões (59,7% do PIB), reflete, segun-
do o BC, “os impactos do déficit nominal (aumento de 0,5
ponto percentual), da valorização cambial de 3,2% no
mês (aumento de 0,6 ponto percentual), e do efeito do
crescimento do PIB nominal (redução de 1,1 ponto per-
centual)”.

O BC acrescenta que a redução de 3 pontos percen-
tuais na relação dessa dívida com o PIB decorre, so-
bretudo, do superávit primário acumulado (redução de
0,8 ponto percentual), da desvalorização cambial acu-
mulada de 0,7% (redução de 0,1 ponto percentual), do
efeito do crescimento do PIB nominal (redução de 3,8
pontos percentuais), e dos juros nominais apropriados
(aumento de 1,7 ponto percentual).

Dívida bruta
Já a Dívida Bruta do Governo Geral (que compreen-

de governo federal, INSS e governos estaduais e muni-
cipais ) foi reduzida em 3 pontos percentuais, atingin-
do R$ 6,696 trilhões em maio (84,5% do PIB). Nesse caso,
a redução da dívida na relação com o PIB – de 1,1 pon-
to percentual, na comparação com abril – decorre prin-
cipalmente do efeito da valorização cambial (redução de
0,2 ponto percentual), do efeito do crescimento do PIB
nominal (redução de 1,5 ponto percentual), das emissões
líquidas de dívida (aumento de 0,1 ponto percentual), e
da incorporação de juros nominais (aumento de 0,5 pon-
to percentual).

“No ano, a redução de 4,4 pontos percentuais na re-
lação Dívida Bruta do Governo Geral/PIB decorre dos res-
gates líquidos de dívida (redução de 1,2 ponto percen-
tual), do crescimento do PIB nominal (redução de 5,4 pon-
tos percentuais), da desvalorização cambial acumulada
(aumento de 0,1 ponto percentual) e da incorporação de
juros nominais (aumento de 2,1 pontos percentuais)”,
acrescenta o BC. (ABr)

Em 2020, o déficit estava em R$ 131,4 bilhões

PIX terá funcionalidade
offline, diz presidente do BC

BALANÇO

Econômica
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Contas públicas
registram
déficit de 
R$ 15,5 bilhões
em maio

O presidente do Banco
Central, Roberto Campos
Neto, confirmou ontem (30)
que está em desenvolvimen-
to uma funcionalidade offline
para que as transações via Pix
possam ser feitas mesmo em
locais que estejam sem cone-
xão com a internet. A tecno-
logia será disponibilizada "em
breve", afirmou ele.

Segundo o presidente do
BC, há três alternativas em es-

tudo, sendo que a considerada
mais segura até o momento é a
utilização de um cartão por
aproximação que poderá ser
carregado pelo usuário. “Vai
funcionar como um cartão de
ônibus, com uma tecnologia
supersegura", afirmou, duran-
te um seminário sobre moedas
digitais promovido pela banca
Mattos Filhos Advogados.

O Pix é um sistema lançado
no ano passado pelo Banco

Central que permite pagamen-
tos e transferências instantâ-
neas 24 horas, nos sete dias da
semana, entre pessoas físicas e
jurídicas, por meio de uma
chave simples atribuída a cada
conta bancária. Tal chave pode
ser um número de telefone,
CPF ou CNPJ, por exemplo.

Segundo o presidente da
instituição financeira, até o
momento foram cadastradas
mais de 125 mi de chaves.
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Vereadores da Câmara de
Goiânia defenderam, durante
a sessão desta quarta-feira
(30), a decisão do prefeito Ro-
gério Cruz (Republicanos), em
suspender contrato de R$ 780
milhões com a Caixa Econô-
mica Federal, em nome da
economia das finanças públi-
cas do município.

O contrato de empréstimo
com a Caixa, previa a desti-
nação de recursos para a tro-
ca do asfalto de mais de 600
km de ruas e avenidas da ca-
pital, além de outras obras de
infraestrutura, e faz parte do
programa de financiamento à
infraestrutura e ao Sanea-
mento (Finisa), assinado em
novembro de 2019, na gestão
de Iris Rezende. 

O debate no plenário da
Câmara foi aberto pela verea-
dora Sabrina Garcêz (PSD) que,
da tribuna, repercutiu o caso.
Ele disse que durante a trami-
tação do projeto com a Caixa,
apontou naquele momento di-
ficuldades que fizeram com
que a prefeitura interrompes-
se, agora, o contrato de em-
préstimo. “A primeira coisa
que eu apontei foi a venda ca-
sada da folha de pagamento
para a Caixa, por um valor
muito abaixo da expectativa,
fazendo a prefeitura a tomar
prejuízo”, frisou.

O segundo ponto levantado
pela vereadora foi em relação
à taxa de juros estipulada. “E
hoje nós estamos vendo, com
essa crise econômica, o tercei-
ro aumento consecutivo da
taxa Selic. O que faz o paga-
mento de juros ser inimaginá-
vel”, classificou. Sabrina rela-
tou que esteve com o secretário
de Finanças, Geraldo Lourenço,
que expôs os motivos que le-
varam a prefeitura a romper
com o contrato. “Eu entendi,
realmente, essa nova marca
do prefeito Rogério Cruz na ad-
ministração de Goiânia”.

Segundo Sabrina Garcêz,
Rogério Cruz tomou uma de-
cisão que poderia ter sido cri-
ticada, em relação ao rompi-
mento do contrato, mas hoje
nós percebemos que essa me-
dida arrojada e corajosa, ela se

faz necessária, porque era um
absurdo o que nós, goianien-
ses, estaríamos pagando de
juros para uma instituição fi-
nanceira”, pontuou. “Quando
a gente paga o nosso imposto,
a gente quer que ele seja re-
vertido em obras, em traba-
lho, em asfalto, em programa
social, e não para pagar juros
para banco, como estava acon-
tecendo”, salientou.

“Portanto, eu suba a essa
tribuna para parabenizar
uma atitude corajosa e arro-
jada. Várias irregularidades
foram apontadas naquele mo-
mento, mas não só irregula-
ridades, como também a fal-
ta de eficiência”, apontou a
vereadora, sustentando que
isso endividaria o município.
Ainda de acordo com ela, o se-
cretário Geraldo Lourenço
frisou que a determinação
do prefeito Rogério Cruz era
para que o contrato fosse in-
terrompido, executando o
que já estava pago, pois teria
dinheiro para fazer isso até o
final deste ano, e que fosse
atrás de recursos advindos de
emendas parlamentares e
também juntos aos ministé-
rios. “Que se busque outros ti-
pos de investimentos, sem
sobrecarregar o contribuinte.
Essa é a cara da administra-
ção de Rogério Cruz, trabalho
com eficiência, seriedade, ma-
turidade, sem onerar os con-
tribuintes, mas dando a eles
o serviço público que a gente
tanto espera”.

O vereador Clécio Alves
(MDB), 1º vice-presidente
da Câmara, disse concordar
integralmente com as de-
clarações de Sabrina Gar-
cêz. Segundo ele, só com a
venda da folha de paga-
mento da prefeitura, entra-

rá mais recurso no Tesouro
municipal do que a Caixa
falta para financiar o reca-
peamento de ruas da capi-
tal. “O prefeito Rogério Cruz
está administrando com res-
ponsabilidade, seriedade e
otimizando recursos do mu-
nicípio. Portanto, tem todo o
meu apoio o rompimento
do contrato”, salientou.

Por sua vez, Sargento No-
vandir (Republicanos) tam-
bém pontuou que concorda-
va com Sabrina Garcêz, por
ter legitimidade e falar com
propriedade sobre o assunto.
“Na gestão passada, a verea-
dora fazia críticas sobre o
que entendia não estar cor-
reto na administração, e hoje
ela vem elogiar o prefeito
Rogério Cruz porque, real-
mente, ele faz um trabalho de
excelência, e, partido da se-
nhora esse reconhecimento
pelo prefeito, cada vez me
sinto mais na obrigação de
estar ao lado dele”.

Joãozinho Guimarães (So-
lidariedade) disse ter sido tes-
temunha do empenho do pre-
feito que, em reunião com de-
putados federais, no Paço Mu-
nicipal, pediu a destinação de
recursos, via emenda parla-
mentar, para Goiânia. “Um
deputado federal falou que
há muitos anos não era con-
vidado a ir ao Paço Municipal,
para discutir emendas para
Goiânia, que é o deputado De-
legado Waldir (PSL)”, afirmou.
“Brasília tem muito recurso fe-
deral, mas ninguém se im-
portou em trazê-los para Goiâ-
nia, mas só fazendo emprésti-
mo, sacrificando o povo da
nossa cidade. Parabéns ao se-
cretário e ao prefeito, que teve
a coragem de tomar a decisão
de romper esse contrato”.

Debate foi iniciado pela vereador Sabrina Garcêz que deu apoio a decisão de encerrar o empréstimo com a Caixa Econômica

Vereadores des-
tacaram a deci-
são de suspen-
der o emprésti-
mo, para evitar
a sangria dos
cofres dos muni-
cípios com altas
taxas de juros

Câmara endossa decisão de
romper contrato com a Caixa

Fora disso, pode ocorrer improbidade administrativa para mandatários públicos.

Publicidade 

legal 

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

Somente os Diários Oficiais têm validade para comprovantes digitais.

Sabrina Garcêz é favorável a recisão do contrato

Questionamento
Já Thialu Guiotti (Avante) questionou a assinatura

do contrato com a Caixa, pela gestão passada. “O que
me preocupa é saber que na gestão do MDB foi as-
sinado um contrato horroroso como esse. A pergunta
é, saber se foi um empréstimo doloso ou culposo, por-
que a partir do momento que se faz um emprésti-
mo, que quem vai pagar é o contribuinte, com car-
ga de juros e taxas altíssimas como essa, o que acon-
teceu na gestão passada?”, indagou, salientando que
ações como a que foi tomada por Rogério Cruz, de-
veriam ter sido tomadas lá atras”.

Marlon Teixeira (Cidadania) também se ma-
nifestou sobre o assunto, destacou o discurso da
vereadora Sabrina Garcêz, no apoio ao rompi-
mento do contrato com a Caixa, esclarecendo a
quem tinha alguma dúvida sobre o assunto. “A ve-
readora, sempre com grandeza, fez a defesa e ex-
plicou muito bem sobre esse processo, e parabe-
nizar o prefeito e o secretário Geraldo”, disse. (Day-
rel Godinho, Especial para O Hoje)
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Esplanada
Leandro Mazzini | reportagem@colunaesplanada.com.br

E aí, gravou?
Os senadores da CPI da Pandemia

aprovaram uma sessão secreta com
o deputado federal Luís Miranda
para fazer uma pergunta apenas:
tem ou não gravação do presidente
Bolsonaro? Depois de 30 meses de
Governo, a maior chance da oposi-
ção de chegar perto de um processo
de impeachment de Bolsonaro está
na palavra de um acusado de este-
lionato. A CPI vai dar um aperto no
parlamentar. Se não mostrar prova
agora, cai a denúncia. Acabou o
tempo do deputado. 

Manda uns caras
Com a recusa da Câmara de lhe

ceder escolta 24 horas, o deputado
federal Luís Miranda pediu indica-
ção de seguranças a Marcelo Tigre,
dono de academia e lutador de taek-
wondo e jiu-jitsu.

Inflacionou
A Coluna já publicara que os lo-

bistas estão ganhando US$ 0,50 por va-
cina vendida, em transação legal com
laboratórios. Mas a propina, pelo vis-
to, está inflacionada em 100%.

Ainda sem partido
Hoje, é muito difícil o senador Ciro

Nogueira ceder o que Jair Bolsonaro
quer para voltar ao Progressistas: O
controle de metade da executiva e do
fundo eleitoral.

Novos tempos
O PTB representou contra Luís Mi-

randa no Conselho de Ética da Câ-
mara por quebra de decoro parla-
mentar, por suposto falso testemu-
nho. Curioso que é o mesmo Rober-
to Jefferson, do PTB, quem denunciou
o esquema do mensalão do Governo
Lula da Silva em 2005 apenas na pa-
lavra. Seria Miranda o Jefferson do
Governo Bolsonaro?

Bronca
A Agência de Notícias dos Direitos da Infân-

cia (ANDI), na condição de Secretaria Executi-
va da Rede Nacional Primeira Infância (RNPI),
apresentou ontem uma Representação no Mi-
nistério Público Federal contra o Presidente Bol-
sonaro por ter tirado a máscara de uma crian-
ça em evento com aglomeração na semana pas-
sada no Rio Grande do Norte.

Atrás das telas
O presidente da Empresa Brasil de Comu-

nicação (EBC) chama-se Glen Valente, ex-as-
sessor de Fábio Wangarten no setor de pu-
blicidade do Palácio do Planalto. Mas quem
anda mandando mais na estatal é o coronel
Romy Baksys Pinto. 

Turma do quepe
Engane-se quem acha que o poder misterioso

do  coronel foi indicação de Bolsonaro. Ele en-
trou na EBC desde a gestão do PT. E hoje é apa-
drinhado da ala militar palaciana na TV do tra-
ço de audiência. 

Calma, doutor
Frederick Wassef anda mal com alguns dos

filhos de Bolsonaro por se vangloriar de tele-
fonar em vídeo para o presidente, em público,
só para mostrar intimidade. 

A todo gás e carvão
Com esse discurso do ministro de Minas e

Energia que deixou o povo e os empresários em
alerta sobre risco de racionamento, a AGU cor-
reu para contar que fez a sua parte, recente-
mente. Assegurou a realização de leilão de
energia de termelétricas na Câmara de Comer-
cialização de Energia Elétrica.

Brasil no Brasil
A Associação Brasileira da Indústria Hote-

leira está comemorando o feedback de médios
e pequenos hotéis (principalmente os praia-
nos). Com a proibição da entrada de brasilei-
ros em muitos países, o turismo nacional
mostra sua força. Boa parte dos hotéis já fe-
chou pacotes para Réveillon em junho – e co-
meça a procura para Carnaval de 2022.

Dayrel Godinho 

Os dois primeiros suplentes
do partido Avante na Câmara
Municipal de Goiânia, Jaiminho
(vereador empossado ontem), e
Pastor Marcos Rosa, respecti-
vamente 1º e 2º na coligação do
partido nas eleições de 2020,
têm o compromisso do presi-
dente da sigla, o vereador Thia-
lu Guioti (Avante), para que
eles tomem posse durante a
Legislatura 2021/2024 em dife-
rentes momentos da Legisla-
tura, independente do que
acontecerá nas eleições de 2022,
quando o partido participará
novamente das eleições. 

De acordo com o presiden-
te da sigla, esse foi um com-
promisso da sigla para com os
então pré-candidatos, e será
mantida até o final deste man-
dato, quando Marcos Rosa deve
assumir o mandato por algum
período. “É um compromisso
que vários outros partidos não
fazem”, comentou o vereador
Anselmo Pereira (MDB).  

O primeiro caso concreto
dentro da sigla foi do verea-
dor Jaiminho, empossado on-
tem (30), após o titular, o ve-
reador Geverson Abel (Avan-
te), solicitar afastamento do

cargo por “motivos de saúde”.
A princípio, o vereador ficará
afastado por 120 dias, porém
a previsão é de que Jaiminho
fique no mandato por 30 dias,
de acordo com os parlamen-
tares durante a posse.  

“É um momento muito im-
portante, não só porque um
suplente assume o mandato. É
um momento importante por-
que é a atitude de um partido
que firmou um compromisso
desde a sua construção, em
2019, quando ficou combina-
do que estes suplentes assu-
mirão o mandato por algum
período”, destacou o presi-
dente da sigla e vereador.  

Esse compromisso, de acordo
com Thialu, é uma situação atí-
pica que “nenhum outro partido
segue”. É o que acredita o ve-
reador Santana Gomes (PRTB),
que afirmou que “jamais deixa-
ria o mandato” por um pequeno
período para o partido ao qual é
filiado. “Se você fosse do meu
partido, jamais assumiria um
mandato”, comentou. 

Posse 
O vereador foi empossado

nesta quarta-feira após o pre-
sidente da Casa, Romário Po-
licarpo (Patriota), suspender

a sessão para o vereador fazer
o juramento e tomar posse
como vereador. Ele é suplen-
te após enfrentar “muitas di-
ficuldades” para chegar ao
mandato e disse que vai apro-
veitar o mandato da melhor
forma possível.  

“Estou buscando há bas-
tante tempo, e é uma luta bas-
tante árdua que enfrentei para
estar representando os meus
eleitores na Câmara Municipal
de Goiânia”, comemorou o ve-
reador durante a sua posse.  

Jaiminho, inclusive, foi cum-
primentado pelos demais ve-
readores, que deram boas-vin-
das ao vereador durante o seu
mandato. Quase todos os ve-

readores destacaram a posse
do vereador e desejaram me-
lhoras ao titular Geverson Abel.  

O vereador pelo Avante é o
terceiro suplente a assumir a
titularidade durante os pri-
meiros seis meses de manda-
to desta Legislatura.  

Além de Jaiminho, os su-
plentes Raphael da Saúde (DC)
e Célio Silva (PTC) assumiram
mandato na Casa. Eles substi-
tuíram os titulares Paulo Hen-
rique da Farmácia (PTC) e Bes-
sa (DC), que deixaram os seus
cargos para assumirem, res-
pectivamente, as pastas de
Ciência e Tecnologia e de Edu-
cação na Prefeitura Munici-
pal.  (Especial para O Hoje)

Jaiminho assumiu o mandato na
última sessão por 121 dias após o
titular, Geverson Abel, se afastar 
do cargo por problemas de saúde

CPI investiga irregularidades na compra da Covaxin 

A CPI da Pandemia aprovou nesta quarta-feira (30)
uma série de requerimentos de quebras de sigilos, pe-
didos de informações e de convocações, entre elas a do
deputado federal Ricardo Barros (PP-PR), líder do go-
verno na Câmara. O depoimento foi marcado para a
quinta-feira (8) da próxima semana.A iniciativa partiu
do senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE). No dia 25
de junho, ao depor à comissão de inquérito, o deputa-
do Luis Miranda (DEM-DF) disse aos senadores que o
presidente Jair Bolsonaro sabia que Barros estava en-
volvido em supostas irregularidades na compra da va-
cina indiana Covaxin.

Representantes de empresas da área farmacêutica e
funcionários do Ministério da Saúde também serão ou-
vidos. É o caso de Túlio Silveira e Emanuela Medrades, da
Precisa Medicamentos, empresa que faria a intermedia-
ção com a Bharat Biotech, produtora do imunizante. O re-
querimento também foi apresentado por Alessandro Viei-
ra. A denúncia de Luis Miranda levou ainda o senador
Humberto Costa (PT-PE) a pedir a convocação de Regina
Celia Silva Oliveira, servidora do Ministério da Saúde e
fiscal do contrato que estava para ser celebrado entre a
governo federal e a Bharat Biotech.

Segundo ele, a funcionária é peça-chave para eluci-
dar as suspeitas de corrupção nas negociações. 

CPI da Covid
ouve líder de
Bolsonaro 
na Câmara

Avante tem compromisso de
empossar suplentes na Câmara 

Rotatividade dos

parlamentares leva

experiência e dá

visibilidade aos

suplentes de

vereadores
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Felipe André

Dias após sofrer a primei-
ra derrota como mandante
na temporada, o Atlético Goia-
niense se prepara para duas
partidas consecutivas como
visitante. O rubro-negro tem
pela frente o Atlético Mineiro
e o Grêmio, o primeiro será
hoje, às 19h (horário de Bra-
sília), no estádio Mineirão. O
Galo tem um jogo a mais que
o Dragão, mas ambos soma-
ram 10 pontos neste começo
do Brasileirão da Série A.

“Minha cabeça está voltada
para o jogo do Atlético Minei-
ro, a nossa preparação, recu-
peração física, observação da
nossa última partida e escolha
dos jogadores. Quando aca-
bar a partida, o Eduardo Sou-
za, João Paulo Sanches e o Ga-
briel, nosso analista, já estão
trabalhando as situações para
o jogo contra o Grêmio. O tem-
po é muito curto”, destacou
Eduardo Barroca, treinador
do Atlético Goianiense.

Para essa partida, Eduardo
Barroca vai ter o desfalque de
dois titulares. O meio-campis-
ta João Paulo segue se tratan-
do de uma lesão e é esperado
que volte aos gramados apenas
na próxima semana. O segun-

do, que não deve atuar mais
com a camisa do Atlético Goia-
niense é o zagueiro Nathan
Silva, que pertence ao próprio
Atlético-MG, não poderia en-
trar em campo por uma ques-
tão contratual, mas o time co-
mandado por Cuca solicitou o
retorno imediato do atleta para
ser reintegrado ao elenco.

Sem Nathan, Oliveira volta
a ser titular e vai fazer dupla
de zaga ao lado de Éder. No
meio-campo existe uma dúvi-
da, Arthur Gomes foi bem con-
tra o Fluminense e começou
atuando diante do Red Bull
Bragantino, mas não conse-
guiu se destacar, sendo assim,
Gabriel Baralhas pode come-
çar atuando pela segunda vez
na Série A, ele que atuou dian-
te do Athletico Paranaense, na
Arena da Baixada.

Atlético-MG
A equipe mineira volta a

contar com o treinador Cuca
na beira do gramado. O co-
mandante cumpriu suspen-
são contra o Santos e agora
pode orientar a equipe do
banco de reservas. Dentro das
quatro linhas, o Galo não con-
ta com um lateral esquerdo
para essa partida. Dodô, está
no departamento médico, tra-
tando de uma lesão muscular
na coxa esquerda, e Guilher-
me Arana, que recebeu o ter-
ceiro cartão amarelo e terá
que cumprir suspensão auto-
mática. Assim como os late-
rais, o zagueiro Júnior Alonso
e o meio-campista Allan tam-
bém serão desfalques.

Alonso e Allan já atuaram
de maneira improvisada como
lateral-esquerdo. Sem essas

quatro opções, o zagueiro Ga-
briel deve atuar pelo lado es-
querdo da defesa. Para o due-
lo contra o Atlético Goianien-
se, Cuca deve contar com o re-
torno de seis jogadores: Nacho
Fernández, Dylan, Marrony,

Nathan, Micael e Savarino.
Os cinco primeiros estavam
com Covid-19 e voltaram a
treinar nesta semana, já o úl-
timo estava com a Venezuela
para a disputa da Copa Amé-
rica. (Especial para O Hoje)

Após perder em
casa, Atlético
Goianiense tem
duas partidas
consecutivas
atuando fora de
casa, a primeira
acontece contra o
Atlético-MG

Após ambos estrearem com
empate no Campeonato Bra-
sileiro Sub-20, contra Bahia e
Palmeiras respectivamente,
Fluminense e Atlético Goia-
niense se enfrentaram na se-
gunda rodada da competição.
Os cariocas levaram a melhor
e venceram por 3 a 0 na tarde
de ontem, no CT da Laranjei-
ras, no Rio de Janeiro. Os gols
foram marcados por Gabriel
Martins e Miguel Vinicius, em
duas oportunidades.

O Fluminense inaugurou o
placar logo nos primeiros mi-
nutos de jogo, ainda no pri-
meiro terço. O Atlético Goia-
niense tinha a posse de bola,
mas Diego pisou nela no meio-
campo e o time carioca recu-
perou, entrou em uma rápida
transição, até que chegou em

Gabriel Martins, que dentro
na grande área, finalizou no
alto e forte na diagonal, sem
chances para o goleiro Breno.

Os cariocas ampliaram ain-
da no primeiro tempo, no úl-
timo lance dos 45 minutos
iniciais. Novamente em uma
transição, desta vez utilizando
a bola esticada, o Fluminense
chegou em poucos toques no
campo de ataque, Gabriel
Martins recebeu na grande
área e finalizou, mas parou na
defesa de Breno, no rebote a
zaga não conseguiu desarmar
Miguel Vinicius, que mandou
para o fundo da rede.

A dupla de Gabriel Martins
e Miguel Vinicius estava ins-
pirada. No segundo tempo, o
time carioca roubou a bola no
campo de ataque e chegou

com superioridade númeri-
ca no último terço do campo,
Gabriel tocou e Miguel finali-
zou na saída do goleiro Breno,
decretando números finais
ao duelo pelo Campeonato
Brasileiro Sub-20.

Com o resultado, o Flumi-
nense chega aos quatro pontos,
enquanto o Atlético Goianien-
se permanece com apenas um.
Na próxima rodada, o rubro-
negro goiano recebe o Fla-
mengo em Goiânia, a partida
que estava originalmente mar-
cada para o CT do Dragão, foi
alterada para o estádio Antônio
Accioly. O duelo acontece nes-
te domingo (4/7), às 15h (horá-
rio de Brasília). Um dia antes,
no mesmo horário, o Flumi-
nense recebe o Ceará. (Felipe
André, especial para O Hoje)

Sem Nathan Silva, que está voltando ao Atlético Mineiro, Oliveira volta a formar dupla de zaga com Éder

No Brasileirão Sub-20, o Fluminense levou a melhor no CT da Laranjeiras

Além de apresentar
Clayton, novo reforço co-
lorado para a temporada,
o Vila Nova apresentou
outro atacante na tarde
de ontem. Também ata-
cante, Alan Grafite, que já
até estreou pelo Tigre, con-
cedeu sua primeira entre-
vista coletiva.

Na oportunidade, ele re-
velou a origem de seu ape-
lido. De acordo com o atleta,
o que surgiu como uma brin-
cadeira, na Chapecoense,
acabou pegando e se tor-
nando seu segundo nome
como atleta profissional. 

“Sim, meu apelido é re-
lacionado com o Grafite
(ex-jogador). O prepara-
dor físico da Chapecoense
começou a me chamar as-
sim, em tom de brincadei-
ra. Mas o apelido logo pe-
gou. O pessoal dizia que eu
me pareço com ele (Grafi-
te) em seu começo de car-
reira. Daí, (o apelido) aca-
bou pegando. Ele é uma re-
ferência para mim, por-
que foi um grande atacan-
te, que chegou à seleção
brasileira. Se Deus quiser,
quero trilhar o mesmo ca-
minho e ir até mais longe”,
revelou Alan Grafite.

Nada de gol
Contra a Ponte Preta,

no próximo sábado (3),
Grafite fará seu quarto
jogo pelo Colorado. Nas

três primeiras aparições,
nada de gol. Apesar disso,
Alan confessa que está sen-
tindo que seu primeiro
tento pelo Vila Nova está
próximo e que, para se
concretizar, é necessário
continuar trabalhando.

“Estou indo para o meu
quarto jogo pelo Vila Nova
e acredito que o meu pri-
meiro gol está bem próxi-
mo. Estou pegando ritmo
de jogo. Isso é muito im-
portante. Mas tenho certe-
za de que está próximo.
Vou continuar trabalhando
para que, quando ele sair,
possa ajudar o Vila Nova”,
disse o atacante.

Campeão Brasileiro
Na temporada passada,

Alan Grafite fez parte do
elenco da Chapecoense
que foi campeão brasileiro
da Série B. Segundo o jo-
gador, ele traz essa expe-
riência ao Tigre para ten-
tar repetir o sucesso que
teve em Santa Catarina.

“Foi muito bom ter
sido campeão (Brasileiro
da Série B) pela Chape-
coense. Isso me deu uma
“casca”, uma experiência
de estar dentro da com-
petição e ver como se por-
tar, como as coisas acon-
tecem. Isso, eu trago para
cá”, finalizou Alan Grafi-
te. (Breno Modesto, es-
pecial para O Hoje)

No Tigre, atacante
quer repetir sucesso
que teve pela Chape

VILA NOVA

Atlético-GO é derrotado pelo Flu

BRASILEIRO SUB-20

Bruno Corsino/ACG

SEquência como visitante

Mailson Santana/Fluminense

Data: 1º de julho, 2021; Horário: 19h (de Brasília); Local: es-
tádio Mineirão, em Belo Horizonte-MG; Árbitro: Flavio Ro-
drigues de Souza (Fifa/SP); Assistentes: neuza Ines Back
(Fifa/SP) e Anderson José de Moraes Coelho (SP); VAR: José
Cláudio Rocha Filho (SP)

t
TÉCnICA

Atlético-MG: everson;
Guga, Igor Rabello, Re-
ver e Gabriel; Jair, Tchê
Tchê, Hyoran e Savari-
no; Hulk e keno
Técnico: Cuca

Atlético-GO: Fernando Miguel;
Dudu, Oliveira, Éder e Igor Cariús;
Willian Maranhão, Marlon Freitas e
Gabriel Baralhas (Arthur Gomes);
Janderson, natanael e zé Roberto
Técnico: eduardo Barroca

xAtlético-MG Atlético-GO

FICHA



Gol esmeraldino foi marcado na segunda etapa em jogada de Figueira que resultou na finalização de Éverton Brito

VILA NOVA

No início da semana, o Vila
Nova anunciou a contratação
de mais um reforço para a se-
quência da temporada. O ata-
cante Clayton, de 22 anos, che-
ga ao Tigre após ótima passa-
gem pelo Globo, do Rio Grande
do Norte, onde marcou 10 gols
nas 16 vezes em que atuou
pela equipe e conquistou o tí-
tulo do Campeonato Potiguar,
no último final de semana.

Por conta do ritmo de jogo
e por já ter tido seu nome pu-
blicado no Boletim Informati-
vo Diário (BID) da Confedera-
ção Brasileira de Futebol (CBF),
Clayton deve ser relacionado
pelo técnico Higo Magalhães já
para a partida do próximo sá-
bado (3), contra a Ponte Preta.
De acordo com o jogador, ele
está pronto para entrar em
campo e ajudar seus novos
companheiros.

“Estou pronto para jogar.
Agora, é trabalhar para ajudar
meus novos companheiros. Se
o professor (Higo Magalhães)
me levar para o jogo de sábado
(contra a Ponte Preta), vou fa-
zer meu melhor”, disse Clayton. 

Ao ser questionado sobre
suas principais características,
Clayton revela ser um atleta de
força e que ajuda o restante da
equipe na parte defensiva. Se-
gundo ele, sua intenção é re-
petir o sucesso que teve no
Globo e ajudar o Colorado a

conquistar seus objetivos tra-
çados para a temporada.

“Sou um centroavante,
atacante de força, que ajuda
o restante da equipe. Procuro
estar sempre marcando gols
para ajudar a minha equipe.
Assim como foi no Globo, eu
chego no Vila Nova com o
intuito de fazer gols e ajudar

o clube a alcançar seus obje-
tivos na temporada”, comen-
tou o jogador.

Por fim, Clayton falou tam-
bém sobre o antigo clube. Na
visão dele, foi uma experiência
muito boa para a sua carreira
e que, apesar do Globo ter dis-
putado o estadual com um
elenco mais jovem, conseguiu
se encaixar e chegar ao título. 

“Foi uma experiência mui-
to boa, onde nós conseguimos
ser campeões com um grupo
de jogadores bem jovens. En-
caixamos certinho. Eu e o Ne-
gueba conseguimos completar
um ao outro dentro de campo
e conseguimos levar o Globo ao
seu primeiro título estadual”, fi-
nalizou Clayton. (Breno Mo-
desto, especial para O Hoje)
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Núbia Alves/Vila Nova FC Dando sequência no
Campeonato Brasileiro da
Série D, Goianésia e Jaraguá
buscam reforçar seus elen-
cos visando a classificação
na fase de grupos. Enquan-
to o Azulão trouxe quatro jo-
gadores, sendo dois deles
emprestados, o Gavião da
Serra renovou com atacan-
te e acertou com mais dois
para o sistema ofensivo.

Goianésia
Com seis pontos na com-

petição, o Azulão ainda está
fora da zona de classificação
para a próxima fase, mas
buscou quatro jogadores
para dar sequência na Série
D. Chegam em definitivo o
atacante João Celeri, reve-
lado nas categorias de base
do Corinthians e estava
atuando na equipe do Mon-
te Azul, onde realizou treze
partidas e marcou dois gols.
Ainda conta com uma pas-
sagem pelo Capivariano.

Além do atacante, o
Goianésia acertou com o
zagueiro Luizão, onde
atuou por quatro tempo-
radas no Londrina e esta-
va no Noroeste, disputan-
do o Campeonato Paulista
da Série A3. O time ainda
tem em sua defesa An-
derson Sobral, Allef Nu-
nes, Tibúrcio, Brumati e
seu chará, Luizão.

Os outros dois jogadores
chegam emprestados ao
Goianésia até o final da Sé-
rie D. Tratam-se do meia-
atacante João Lucas, do Vila
Nova, qual foi um dos des-
taques do Iporá no último
Goianão e não chegou a
atuar no clube colorado.
Também veio o atacante
Rodrigo Rocha, do Grêmio
Anápolis, onde jogou oito jo-
gos e marcou um gol, ainda
tendo o título de campeão
estadual de 2021.

Jaraguá
Rival municipal, o alvi-

negro também se reforçou
para a sequência da Série D
e renovou com o atacante
Lausen, também trazendo
mais dois para o sistema
ofensivo, o ponta Léo e o
centroavante Nunes.

O atacante Lausen, re-
velação do Vila Nova, es-
tava no Jaraguá desde
2020 e renovou com o clu-
be alvinegro até o final da
Série D. Foram catorze jo-
gos pelo clube, marcando
quatro gols.

No próximo domingo (3),
as equipes fazem o primei-
ro clássico na história na-
cional. O Jaraguá recebe o
Goianésia no estádio Amin-
tas de Freitas, às 15h30.
(Victor Pimenta, especial
para O Hoje)

Goianésia acerta com
quatro reforços e Jaraguá
contrata três atacantes

FUTEBOL GOIANO

Victor Pimenta

Uma noite de muito frio,
confusão, expulsões e Goiás
no G-4 da Série B. A equipe es-
meraldina venceu o Vasco da
Gama por 1 a 0, na noite desta
terça-feira (30), no estádio da
Serrinha e segue entre os qua-
tro melhores da competição. O
gol foi marcado por Éverton
Brito, no segundo tempo. Bru-
no Gomes foi expulso aos cin-
co minutos e Cayo Tenório em
confusão pós-jogo também le-
vou o vermelho.

Primeiro Tempo
O Goiás teve mais chances

nos primeiros quarenta e cin-
co minutos, mas as melhores
vieram do time carioca que
com apenas cinco minutos de
jogo teve Bruno Gomes ex-
pulso. Ele tomou dois amare-
los e foi mais cedo para o chu-
veiro. Nem isso fez com que o
time goiano aproveitasse ten-
do um jogador a mais. Alef
Manga levou perigo a Van-

derlei, assim como Élvis. Do
lado cruzmaltino, Cano e Ga-
larza quase abriram o placar
do jogo, se não fosse as exce-
lentes defesas de Tadeu. Pin-
tado decidiu tirar Breno e co-
locar Éverton Brito pensando
em mais ofensividade e nem
mesmo com mais posse de
bola e dominando todas as

ações, a equipe esmeraldina
não foi efetiva para fazer o gol,
com um a mais.

Segundo Tempo
Mudanças nas duas equi-

pes para ver se o zero saísse do
placar, mas apesar do jogo ter
melhorado, o que se viu foram
finalizações erradas em ambas

as equipes nos primeiros mi-
nutos da segunda etapa. A bola
parada que no primeiro tempo
foi o forte do Vasco, no segundo,
o Goiás utilizou o recurso e
mais nas cobranças de escan-
teio em que levou mais perigo.
As alterações dos cariocas dei-
xaram a equipe mais aberta e
dando ainda mais espaço para

o esmeraldino atacar. Já no
lado do Goiás, Pintado colocou
o time mais para cima e deu cer-
to. Gol vindo de uma jogada dos
substitutos e Figueira de longe
finalizou, a bola desviou na
zaga vascaína e bateu no tra-
vessão enganando Vanderlei.
Na sobra, Éverton Brito em po-
sição legal teve o trabalho só de
empurrar para as redes. Mesmo
com o 1 a 0 no placar, o time
mandante foi para cima do
adversário e Éverton Brito e
Bruno Mezenga teve outras
boas chances, mas a partida se-
guiu com o mesmo resultado.

Confusão
Após a vitória, uma confu-

são generalizada em que en-
volveu a comissão vascaína e
o atacante Dadá Belmonte,
mas Cayo Tenório tentou agre-
dir o jogador esmeraldino e
acabou sendo expulso. Ela ain-
da se estendeu entre MT (do
Vasco) e Alef Manga (do Goiás)
e ainda foram para os vestiá-
rios.  (Especial para O Hoje)

Goiás vence Vasco da Gama e segue firme no G-4 da Série B; equipe
esmeraldina jogou com um a mais desde os cinco minutos de jogo

Firme no G-4
Afonso Cardoso

Colorado apresenta 
o atacante Clayton

Data: 30 de junho de 2021. Horário e local: 19 horas, estádio Hailé Pinheiro, Goiânia
Arbitragem: Douglas Marques das Flores (SP). Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP) e
Fabrini Bevilaqua Costa (FIFA/SP). Quarto árbitro: Breno Vieira Souza (GO). Gol: Éverton Brito 35’2T

(Goiás). Cartão vermelho: Bruno Gomes 5’1T (Vasco) e Cayo Tenório (pós-jogo)

t
TÉCnICA

Goiás: Tadeu; Apodi, David Duarte, Reynaldo,
Hugo; Breno (Éverton Brito), Caio Vinícius, Élvis

(Élvis); luan Dias (Albano), Bruno Mezenga e
Alef Manga (Dadá Belmonte). 

Técnico: Pintado.

Vasco: Vanderlei; léo Matos, ernando, leandro
Castán, MT; Andrey (João Pedro), Bruno Gomes,
Galarza (Michel), Sarrafiore (léo Jabá); Morato

(Gabriel Pec) e Cano (Daniel Amorim). 
Técnico: Marcelo Cabo.

1 x 0Goiás Vasco da Gama

FICHA

Clayton chega ao

Tigre após se

destacar pelo Globo
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O nível de ocupação no país
fechou o trimestre móvel en-
cerrado em abril em 48,5%, fi-
cando abaixo de 50% desde o
trimestre encerrado em maio
do ano passado. Ou seja, me-
nos da metade da população
em idade para trabalhar está
ocupada no país. O menor ní-
vel foi verificado no trimestre
encerrado em julho de 2020,
quando o nível ficou em 47,1%.  

Os dados são da Pesquisa
Nacional por Amostra de Do-
micílios Contínua (Pnad Con-
tínua), divulgada hoje (30)
pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).
A taxa de desocupação está em
14,7%, com um total de 14,8
milhões de pessoas em busca
de trabalho no país.

De acordo com a analista
da pesquisa Adriana Berin-
guy, na comparação com o tri-
mestre terminado em abril de
2020, quando a Pnad Contínua
observou os primeiros efeitos
da pandemia, o mercado de
trabalho ainda registra perdas
na ocupação, mas a queda
ocorre num ritmo menor.

“Ainda registramos perdas
importantes da população
ocupada, de 3,7%, mas já ti-
vemos percentuais maiores,
que chegaram a 12% no auge
da pandemia. Estamos obser-
vando, portanto, uma redução
no ritmo de perdas a cada tri-
mestre. No computo geral,
contudo, temos menos 3,3 mi-
lhões de pessoas trabalhando
desde o início da pandemia”,
disse a analista.

A maioria dos indicado-
res da pesquisa ficaram está-
veis no trimestre de fevereiro

a abril, na comparação com o
período de novembro a ja-
neiro. Os trabalhadores com
carteira assinada no setor pri-
vado somavam 29,6 milhões,
apresentando estabilidade no
trimestre, mas na compara-
ção anual houve queda de
8,1%, o que representa menos
2,6 milhões de pessoas, como
destaca a analista.

“A carteira de trabalho
está operando na estabilida-
de há um bom tempo, mas a
categoria perdeu muito ao
longo da pandemia. Já o em-
prego sem carteira no setor
privado teve uma retração
gigantesca no início da pan-
demia, caindo para 8,7 mi-
lhões em julho do ano passa-
do e agora recuperou para 9,8
milhões. Ainda longe do re-

corde de outubro de 2019,
quando havia 11,8 milhões de
trabalhadores sem carteira”,
disse Adriana Beringuy.

Informalidade
A redução do trabalho sem

carteira em relação ao mesmo
trimestre de 2020 foi de 3,7%,
com menos 374 mil pessoas.
Beringui aponta que entre as
categorias profissionais, ape-
nas os trabalhadores por con-
ta própria aumentaram. O
crescimento foi de 2,3%, ou
mais 537 mil pessoas, totali-
zando 24 milhões de pessoas
nesse que é um dos principais
segmentos da informalidade.

“Essa forma de inserção
no mercado tem um contin-
gente mais elevado agora do
que em abril de 2020. O mon-

tante já se aproxima do re-
corde dessa série, que foi no
trimestre encerrado em ja-
neiro do ano passado. Após
sucessivas perdas anuais,
teve uma recuperação de
2,8% no confronto anual e é
a modalidade que mais vem
recuperando trabalhadores
nos últimos meses, com três
trimestres consecutivos de
recuperação. No trimestre
foi 2,3% de crescimento”, dis-
se a analista.

A taxa de informalidade
ficou em 39,8%, com 34,2 mi-
lhões de trabalhadores in-
formais, o que representa
uma recuperação depois do
menor nível, registrado em
37,4% em julho do ano pas-
sado. O recorde da informa-
lidade ocorreu em outubro
de 2019, com 41,3% ou 38,8
milhões de pessoas.

O grupo de trabalhadores
informais inclui os sem car-
teira assinada no setor pri-
vado ou domésticos, por con-
ta própria, empregadores
sem CNPJ e os trabalhadores
sem remuneração.

As trabalhadoras domés-
ticas foram estimadas em 5
milhões, uma redução de
10,4%, ou menos 572 mil pes-
soas, frente ao mesmo tri-
mestre do ano anterior. O
número de empregados do
setor público se manteve es-
tável em 11,8 milhões.

O número de empregado-
res com CNPJ manteve o re-
corde de menor contingente
da série histórica, iniciada no
quarto trimestre de 2015, so-
mando 3,1 milhões de em-
presas com funcionários.

A Pnad Contínua registrou
alta de 2,7% no total de pes-
soas subutilizadas, chegando
a 29,7% da população. Com
mais 872 mil, são agora 33,3
milhões pessoas nessa situa-
ção, o maior contingente da
série comparável.

“Houve um crescimento de
0,7 ponto percentual, são 33,3
milhões de pessoas. O indica-
dor computa o clássico deso-
cupado, os que embora estejam
ocupados estão trabalhando

menos horas do que gostaria
e a força de trabalho poten-
cial, que são aquelas pessoas
que não estão exercendo pres-
são efetiva no mercado, não
estão trabalhando nem pro-
curando, mas estão disponí-
veis para assumir um traba-
lho caso surja a oportunidade.
A taxa está subindo, já que há
uma busca por crescimento
do rendimento, isso é uma
capacidade ociosa dos traba-
lhadores”, avalia Beringuy.

Os desalentados, aquelas
pessoas que desistiram de
procurar trabalho devido às
condições estruturais do mer-
cado, somaram 6 milhões de
pessoas, número estável em
relação ao trimestre anterior,
se mantendo no maior pata-
mar da série.

Setores e rendimento
O setor do comércio, re-

paração de veículos automo-
tores e motocicletas reduziu

em 2,3% o número de pessoas
empregadas, com menos 373
mil no trimestre encerrado
em abril, frente ao encerrado
em janeiro. Houve aumento
da ocupação apenas no grupo
agricultura, pecuária, produ-
ção florestal, pesca e aqui-
cultura, que subiu 6,5%, ou
mais 532 mil pessoas.

Na comparação anual, a
ocupação na indústria geral
caiu 4,3%, no comércio, re-
paração de veículos automo-

tores e motocicletas a queda
foi de 6,7%, em transporte, ar-
mazenagem e correio a ocu-
pação diminuiu 8,3%, o setor
de alojamento e alimentação
reduziu 17,7% outros serviços
diminuíram 13,9%.

O rendimento médio real
dos trabalhadores ficou está-
vel, na comparação trimes-
tral, em R$ 2.532. A massa de
rendimento real também fi-
cou estável, somando R$ 212,3
bilhões. (ABr)

O menor nível foi verificado no trimestre encerrado em julho de 2020, quando o nível ficou em 47,1%

Subutilização registrou alta de 2,7% do total

Com avanço da pandemia no país, medidas desencontradas e a crise fiscal e financeira, população capacitada para o trabalho permanece sem emprego

Metade das pessoas em idade
de trabalhar estão ocupadas

O mercado de

trabalho ainda

registra perdas na

ocupação, mas a

queda ocorre em um

ritmo menor
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Daniell Alves

Por falta de doses contra a Covid-19, a Prefeitura de
Goiânia abriu ontem (30) somente quatro postos de va-
cinação dos 18 disponíveis. De acordo com a Secretaria
Municipal de Saúde (SMS), também não haverá atendi-
mento na modalidade drive-thru enquanto não chegar
novas doses de imunizantes.

Aqueles que tentaram realizar o agendamento pelo
aplicativo da Prefeitura não conseguiram, pois não ti-
nham doses disponíveis. Por enquanto, estão sendo aten-
didos grupos prioritários determinados pelo Ministério
da Saúde, grávidas, lactantes, puérperas e pessoas a par-
tir de 45 anos, sem comorbidades. O atendimento será
das 8h às 17h, dispensando agendamento apenas para
grávidas e puérperas. 

Pessoas a partir de 45 anos, sem comorbidades, e gru-
pos prioritários devem agendar seu atendimento em três
unidades, por meio do aplicativo Prefeitura 24 horas. Im-
portante destacar que no rol dos grupos prioritários pas-
sam a ser incluídas lactantes com bebês de até seis meses
e profissionais da imprensa que residam em Goiânia. To-
dos esses só serão atendidos por agendamento.

Já gestantes e puérperas que moram na capital passam
a ter a UPA Dr. Domingos Viggiano (UPA Jardim Améri-
ca) como ponto fixo de vacinação, sem agendamento. A
unidade também segue destinada ao atendimento da-
queles que estão com a segunda dose em atraso.

Medidas de controle 
A superintendente de Vigilância em Saúde do Esta-

do, Fluvia Amorim, lembra que para alguns Goiás já está
na terceira onda, apesar dos aumentos de casos ser me-
nor em comparação à segunda onda. “Ainda estamos com
regiões com aumento de casos.”

Ela alerta  que é necessário vacinar o mais rápido pos-
sível para evitar novas ondas posteriormente. “Preci-
samos vacinar o mais rápido possível e manter as me-
didas de controle para que os casos caiam a níveis tão
baixos que possamos, por exemplo, deixar de usar
máscara em local aberto, reunir com mais pessoas, como
alguns países já tem feito. A solução é fazer o dever de
casa. Vacinar e medidas de controle”, enfatiza. 

Segundo a presidente do Conselho de Secretarias Mu-
nicipais de Saúde do Estado de Goiás (Consems), Vero-
nica Savatin, a distribuição de doses é feita com base no
último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE), de 2010. Isto dificulta o mapeamento já
que a realidade à época era completamente diferente.
Por este motivo, explica, há desigualdade no número de
vacinação em algumas cidades. 

Aceleração 
O ritmo acelerado da vacinação contra a doença em

Goiânia tem feito com que o estoque de vacinas se esgote
rapidamente, assim como tem acontecido em outros mu-
nicípios do Estado. No último dia 25, a Capital recebeu
nova remessa com 22.860 doses de imunizantes. Com
isso, foi ampliada a faixa etária de pessoas sem comor-
bidades para a partir de 45 anos. 

Já na última terça (29) foi dado início ao cronograma
de vacinação dos trabalhadores de imprensa. Foram con-
templados repórteres, cinegrafistas, fotógrafos, moto-
ristas, produtores de jornalismo, assessores de comu-
nicação, freelances e todos os estagiários dessas res-
pectivas áreas de atuação. 

Novo lote
Pelas redes sociais, o governador Ronaldo Caiado anun-

ciou na manhã desta quarta-feira (30), a chegada de mais
163.690 doses de vacina contra a Covid-19. Ainda hoje, às
21h50, desembarcam 126.250 doses da AstraZeneca, em
Goiás. E logo na madrugada desta quinta-feira (1ª),
37.440 da Pfizer. Todas as vacinas serão usadas para pri-
meira aplicação, de acordo com Caiado.

Taxa de ocupação 
Em Goiás, a rede hospitalar estadual estava com 83%

dos 598 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) ocu-
pados até a última atualização ontem (30). O índice na
enfermaria era de 53%. Em Goiânia, das 312 vagas de UTI,
cerca de 82% estavam em uso. Já o índice na enferma-
ria, que tem 294 leitos, girava em torno de 53%. O Com-
plexo Regulador Estadual, que administra pedidos de in-
ternação, tinha cerca de 36 pacientes na fila de espera por
uma UTI e 31 pessoas que aguardavam por um leito de
enfermaria.  (Especial para O Hoje)

Indisponibilidade de doses afetou quem procurou agendar

A Delegacia Estadual de
Repressão a Crimes contra a
Administração Pública (Der-
cap) deflagrou, ontem (30), a
Operação “Tionibus”, com o
objetivo de dar cumprimento
a 40 mandados de busca e
apreensão. A ação investiga
contratos ilegais na Prefeitura
de Trindade. De acordo com a
corporação, a contratação de
tendas, combustíveis e frota
veicular para o município ge-
rou prejuízos de aproximada-
mente R$ 30 milhões.

A operação, cujo nome de-
riva do termo “ajuste”, é uma
fase da investigação de cri-
mes envolvendo procedimen-
tos licitatórios e respectivos
contratos firmados pela Pre-
feitura de Trindade. Durante as
diligências, realizadas nas ci-
dades de Trindade, Goiânia,

Aparecida de Goiânia e Iporá,
foram apreendidos valores em
espécie, totalizando cerca de
R$ 200 mil, três armas de fogo,
o que gerou a lavratura de au-
tos de prisão em flagrante por
crimes insertos no Estatuto do
Desarmamento, além de do-
cumentos das pessoas físicas e
jurídicas investigadas.

O delegado João Carlos de
Freitas Junior, da Delegacia
Estadual de Repressão a Crimes
contra a Administração Públi-
ca, informa que cerca de 150
policiais civis estão envolvi-
dos na força-tarefa, nas mais
diversas delegacias do Estado.

Em nota, a Procuradoria
Geral do Município de Trin-
dade informa que, no início
da manhã de ontem, inte-
grantes da Polícia Civil do Es-
tado de Goiás comunicaram

que haveria uma ação no Cen-
tro Administrativo Prefeito
Pedro Pereira. “Foi determi-
nada então total cooperação e
acesso à equipe. Esta procu-
radoria já solicitou o acesso
aos autos, que segundo in-
formações, tiveram origem
no início ano passado”

Por volta das 9h da ma-
nhã, após coleta de papéis e
computadores, os agentes dei-
xaram as dependências do
Centro Administrativo, que
manteve suas atividades nor-
mais durante todo o dia. “A
prefeitura de Trindade é a
principal interessada na rá-
pida e justa elucidação dos fa-
tos e está a disposição das au-
toridades para prestar qual-
quer esclarecimento”, diz em
nota. (Daniell Alves, espe-
cial para O Hoje)

Operação apura contratos ilegais
de R$ 30 milhões em Trindade 

Sem doses, Goiânia
abre apenas
quatros postos 
de vacinação 

tRÁPIDAS

TRF1 contraria manobras das falsas
solteiras que enganam o INSS

Em decisão semelhante aos casos em
que se atribuem às atrizes Regina Duarte,
Maitê Proença, e, nos termos da jurispru-
dência do Tribunal Regional Federal da 1ª Re-
gião (TRF1), a união estável é causa suficiente
e idônea para a cessação da pensão por mor-
te concedida com base no art. 5º da Lei
3.373/1958, que dispõe sobre o plano de as-
sistência ao funcionário da União e sua fa-
mília. Com esse fundamento, a 2ª Turma do
TRF1 negou provimento à apelação da filha
de um servidor público que recebia pensão
temporária instituída em razão da data do
falecimento do instituidor da pensão, ocor-
rida em 1974, e que foi cancelada em
2018. Ao analisar o caso, o relator, juiz federal
convocado Alexandre Buck Medrado Sam-

paio, destacou que o art. 5º da Lei 3.373/1958
menciona como requisito da pensão por
morte a manutenção do estado civil de sol-
teira pela pensionista, além do fato de nun-
ca ter sido ocupante de cargo público, e não
exatamente a inexistência de casamento
civil. Ressaltou o magistrado que a Consti-
tuição Federal de 1988 (CF/88), desde a sua
redação originária, já reconhecia a união es-
tável como entidade familiar, cuja conversão
em casamento deveria ser facilitada pela lei,
e o Supremo Tribunal Federal (STF) há mui-
to equiparou a união estável ao casamento
para diversos fins, inclusive sucessórios,
não havendo, portanto, ilegalidade ou vício
na decisão administrativa que determinou
a cessação do benefício. 

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

Jurídica

A Quarta TST reformou
decisão que condenou uma
empresa de alimentos por
aplicativo (Rede Bob’s) ao
pagamento de indenização
a um balconista que so-
freu acidente de moto no
trajeto do trabalho para
casa. Segundo o colegiado,
não ficou configurada a
atividade de risco. O rela-
tor do recurso de revista,
ministro Alexandre Ramos,

considerou ter ficado claro
que o balconista sofreu um
acidente de trajeto após
cumprir sua jornada de
trabalho. Ponderou, con-
tudo, que não se poderia
concluir que as atividades
de atendente de balcão
possam se enquadrar no
conceito de atividade de
risco, na acepção do pará-
grafo único do artigo 927
do Código Civil.

Não atividade de risco

Mendes se despede 
de um grande legado

O ministro Nunes Mar-
ques foi eleito presidente
da Segunda Turma do STF,
seguindo o sistema de ro-
dízio. Ele assume o lugar
deixado pelo ministro Gil-
mar Mendes, que apresen-
tou relatório de sua gestão
em sua última sessão à
frente do colegiado. Em sua
despedida, Mendes lem-

brou que assumiu o man-
dato diante de verdadeiro
período de exceção causa-
do pela pandemia da Covid-
19. "Mas, graças ao ex-
traordinário empenho dos
ministros e servidores da
Casa, a prestação jurisdi-
cional ampliou-se, mesmo
nos momentos de maiores
restrições", afirmou.

2 Novo endereço - O 6º
Juizado Especial Cível da co-
marca de Goiânia passou a
funcionar no nono andar do
Fórum Cível Heitor Moraes
Fleury, na sala 930.

2 Estelionato emocional -
Conforme o artigo 548 do Có-
digo Civil, as  doações não
podem envolver todo o pa-
trimônio de uma pessoa, de
modo a deixar o doador sem
renda suficiente para sua
subsistência.

Foi colocado em discus-
são e votação na Comissão
Mista, o projeto de lei  nº
6025/21, encaminhado pelo
Tribunal de Justiça do Esta-
do de Goiás (TJ-GO),    que
revoga o artigo 38-B da Lei
Estadual nº 14.376, de 27 de
dezembro de 2002, que dis-
põe sobre o Regimento de
Custas e Emolumentos da
Justiça do Estado de Goiás. 

Assembleia
Legislativa de
Goiás adia
projeto de
interesse do TJGO

Câmara atualiza normas 
de registros de patentes

A Câmara dos Deputa-
dos aprovou o Projeto de
Lei 10920/20 que adequa a
legislação nacional ao Pro-
tocolo de Madri sobre re-
gistro internacional de pa-
tentes. A proposta será en-
viada ao Senado. Esse pro-
tocolo entrou em vigor no
Brasil em outubro de 2019
e permite o depósito e re-
gistro de marcas em 108
países por meio da admi-

nistração e pagamento de
retribuições centralizados
na Organização Mundial
da Propriedade Intelectual
(Ompi). O Instituto Nacional
da Propriedade Industrial
(INPI) deverá estabelecer
as condições do pedido pro-
visório, que deverá conter
requerimento; descrição
clara e suficiente do objeto
do pedido para permitir
sua realização;

TIONIBUS



Os servidores municipais
da saúde de Aparecida de Goiâ-
nia realizaram ontem (30) um
panelaço em protesto contra a
falta de avanços nas negocia-
ções com a gestão municipal.
Conforme mostrado pelo O
Hoje, as negociações com a
prefeitura se arrastam por me-
ses, mas ainda não houve um
acordo definitivo. 

De acordo com o Sindicato
dos Servidores da Saúde (Sin-
diSaúde), a manifestação faz
parte de uma série de ações
que já vêm sendo realizadas
pelo Sindsaúde para tentar
negociar o pagamento de di-
versos direitos trabalhistas.
“Entre as reivindicações, está
a data-base de 2020 e de 2021,
progressões de carreira e piso
salarial dos agentes comuni-
tários de saúde e de ende-
mias”, diz a entidade. 

O Sindicato alega que já es-
teve reunido com a equipe eco-
nômica do prefeito Gustavo
Mendanha algumas vezes, po-
rém até o momento, não hou-
ve avanços significativos. O
presidente do Sindsaúde, Ri-
cardo Manzi, afirma que a mo-
rosidade no atendimento às
reivindicações tem aumentado

a insatisfação dos servidores.
Ele reitera que até aqui, os tra-
balhadores da saúde têm sido
compreensivos com a gestão de
Aparecida de Goiânia na ten-
tativa de construir um acordo,
mas alerta que essa paciência
está se esgotando.

Conformidade 
com a Legislação 

Em nota, a Secretaria de
Saúde de Aparecida de Goiânia

esclarece que o atual Plano de
Cargos e Salários da pasta está
em conformidade com a legis-
lação e com os acordos coleti-
vos vigentes. “A Secretaria in-
forma que tem mantido uma
agenda de reuniões com re-
presentantes da Secretaria da
Fazenda e das categorias de
profissionais da pasta para dis-
cutir as demandas dos servi-
dores, tais como piso salarial,
data-base e progressão de car-

reira”, diz o comunicado. 
Já a SMS de Goiânia infor-

ma já ter sido comunicada
quanto ao movimento e ini-
ciado diálogo com os respec-
tivos sindicatos. A pasta sa-
lienta, ainda, reconhecer o
mérito relacionado ao Projeto
de Lei 2564/2020, pertinente à
instituição do piso salarial
para a classe.

Atividades paralisadas

Em maio deste ano, reivin-
dicando direitos trabalhistas, os
servidores de Aparecida de
Goiânia paralisaram as ativi-
dades nas unidades de saúde
do município. Dentre os diver-
sos trabalhistas que estão sen-
do negligenciados no Municí-
pio, os servidores exigem o pa-
gamento da data-base de 2020
e 2021, o cumprimento da pro-
gressão de carreira, o piso sa-
larial dos Agentes Comunitá-
rios de Saúde (ACS) e de Ende-
mias (ACE), cumprimento da
proporcionalidade salarial en-
tre níveis, prevista no Artigo 7°
da Lei 085/14 e a instituição do
plano de carreira para moto-
rista de ambulância e servido-
res administrativos.

O Sindicato também rei-
vindica o pagamento do auxí-
lio emergencial dos trabalha-
dores credenciados que adoe-
ceram devido ao Covid-19.
Além da reivindicação de di-
reitos que deveriam ser cum-
pridos sem nenhum impedi-
mento, o Sindsaúde também
reiterou a importância da rea-
lização de concurso público
para suprir o déficit de profis-
sionais no Município. (Daniell
Alves, especial para O Hoje).
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Maiara Dal Bosco 

Os trabalhadores da Com-
panhia de Urbanização de
Goiânia (Comurg) começam a
ser vacinados contra a Covid-
19 a partir de hoje (01). Nesta
primeira etapa, serão destina-
das 1.600 doses para quem
atua na linha de frente, sendo
1.400 para equipes do depar-
tamento de obras, operacio-
nal e 200 para os motoristas da
empresa. A vacinação será rea-
lizada das 8h às 16h no Servi-
ço Especializado em Engenha-
ria de Segurança e Medicina do
Trabalho (SESMT), na sede ad-
ministrativa da Companhia,
localizada no setor Vila Auro-
ra. No local, serão instaladas
duas tendas e a meta é chegar
a 100 vacinas por hora com
prioridade para equipes da co-
leta urbana, seguindo orienta-
ções sanitárias e normativas do
Ministério da Saúde.

De acordo com a Comurg,
em razão do quantitativo de
pessoal e para que não ocor-
ram problemas nas atividades
operacionais, a empresa deve
manter cronograma sistemati-
zado de aplicação diária, até
que todos colaboradores se-
jam vacinados. Para ser vaci-
nado, o profissional precisa le-
var documento pessoal com
foto e contracheque para com-
provar vínculo com a empresa.

O presidente da Comurg,
Alex Gama, garante que mais
doses serão distribuídas para
o grupo de garis, a partir da
chegada de novas remessas.
Pessoas já vacinadas ou que
não estejam trabalhando por
licença ou afastamento não
serão listadas neste primeiro
momento. Pelo Programa Na-
cional de Imunizações (PNI),
que é orientação do governo

federal para Estados e Muni-
cípios na aplicação de vaci-
nas, governadores e prefeitos
têm autonomia para incluir
novas categorias no grupo
prioritário. 

Imprensa imunizada 
Repórteres, fotógrafos, pro-

dutores de redação, motoristas
dos veículos de imprensa, as-
sessores de imprensa e esta-
giários destas áreas que atuam
na linha de frente integram
mais um grupo de profissio-
nais que começaram a ser
imunizados pela Prefeitura da
Capital, ontem (29). O “Drive
da Imprensa”, ação realizada
no Shopping Passeio das Águas
envolveu equipes da saúde
com 39 vacinadores, das 08h
às 16h. Ao todo, foram imu-
nizados com a primeira dose
da vacina contra a Covid-19,
2.124 profissionais, o que su-
perou a expectativa inicial
de pessoas a serem atendidas
no drive exclusivo, que era de
2 mil profissionais. 

A ação específica para os
profissionais foi encerrada

ontem (29), mas aqueles que,
porventura, não puderam se
vacinar, poderão agendar seu
atendimento pelo aplicativo
Prefeitura 24 horas mediante
a chegada de novas doses.
Basta fazer o cadastro pela fer-
ramenta, assinalando a pro-
fissão correspondente. 

Novos postos 
Ontem (30), a Prefeitura

de Goiânia abriu quatro postos
para vacinação contra a Covid-
19 na Capital, com o objetivo
de atender grupos prioritá-
rios determinados pelo Mi-
nistério da Saúde, grávidas,
lactantes, puérperas e pessoas
a partir de 45 anos, sem co-
morbidades. O atendimento
será das 8h às 17h, dispen-
sando agendamento apenas
para grávidas e puérperas.

Pessoas a partir de 45 anos,
sem comorbidades, e grupos
prioritários devem agendar
seu atendimento em três uni-
dades, por meio do aplicativo
Prefeitura 24 horas. No rol dos
grupos prioritários passam a
ser incluídas lactantes com be-

bês de até seis meses e profis-
sionais da imprensa que resi-
dam em Goiânia. Já gestantes e
puérperas que moram na ca-
pital passam a ter a UPA Dr. Do-
mingos Viggiano (UPA Jardim
América) como ponto fixo de
vacinação, sem agendamento.
A unidade também segue des-
tinada ao atendimento daque-
les que estão com a segunda
dose em atraso.

Balanço 
Até o momento, segundo

dados da Secretaria Munici-
pal de Saúde (SMS) de Goiânia,
a Capital já aplicou 783.404
doses de vacinas contra a Co-
vid-19. Referentes à primeira
dose, foram 554.002 e à segun-
da, 215.993. Há, ainda outras
13.409 doses relativas à imu-
nização em aplicação única.
Ao todo, 36,54% goianienses já
estão imunizados com a pri-
meira dose da vacina contra a
Covid-19. A porcentagem da
imunização completa é 15,13%,
sendo 14,24% referentes à se-
gunda dose e 0,88% à dose
única. (Especial para O Hoje).

Ao todo, a Capital já
tem 15,13% da po-
pulação imunizada
de forma completa. 

O panelaço tem como objetivo negociar o pagamento de diversos direitos trabalhistas

Após imprensa, Paço vacina
trabalhadores da Comurg 

Servidores da Saúde de Aparecida fazem panelaço
DIREITOS TRABALHISTAS

Empresa deve

manter cronograma

sistematizado para

aplicação diária das

doses para que o

serviço não

atrapalhe as

operações



Projetos em desenvolvi-
mento vão remover apenas
uma fração da quantidade de
dióxido de carbono (CO2) do
ar que precisa ser extraída
até 2025 para que a meta do
acordo global climático de Pa-
ris seja cumprida e sejam evi-
tados aquecimentos catastró-
ficos, mostra estudo.

Mais de 190 países assina-
ram o Acordo de Paris, elabo-
rado para limitar o aqueci-
mento global a 1,5 grau Cel-
sius, mas mesmo com pro-
messas de grandes reduções
de emissões, muitos cientistas
acreditam que tecnologias de
remoção serão necessárias
para chegar ao objetivo.

"Sem ações para entregar
uma gigatonelada (Gt) de emis-
sões globais negativas até
2025, manter o aquecimento
global dentro da meta do Acor-
do de Paris, de 1,5°C, não será
possível", diz o relatório da
Coalizão para Emissões Nega-
tivas (CNE, na sigla em inglês)
e da consultoria McKinsey.

O documento indica que
os países vão precisar remo-
ver 1 bilhão de toneladas de
CO2 da atmosfera até 2025
para cumprir a meta, e mais
1 bilhão de toneladas anual-
mente após isso.

Os atuais projetos em de-
senvolvimento podem remo-
ver apenas cerca de 150 mi-

lhões de toneladas de CO2 até
2025, o que é muito abaixo do
necessário, diz o relatório.

Entre os projetos de emis-
são negativa estão iniciativas
de bioenergia com tecnolo-

gia para capturar e armaze-
nar emissões de carbono e
tecnologias para capturar di-
retamente e armazenar emis-
sões do ar e de soluções na-
turais climáticas, como o re-
florestamento.

Atualmente a tecnologia
para remoção é cara, e embo-
ra muitos países tenham ini-
ciativas em andamento para
precificar emissões de CO2, os
preços ainda são muito baixos
para incentivar novos projetos. 

O relatório diz que esca-
lonar a tecnologia levaria a
custos mais baixos, com uma
média provável de custo en-
tre US$ 41 e US$ 138 por to-
nelada de CO2 removida até
2050. (ABr)

Mundo precisa remover 1
bi de ton de CO2 até 2025
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A China conseguiu er-
radicar a malária, depois
de 70 anos de combate à
doença, transmitida por
mosquitos e que mata cen-
tenas de milhares de pes-
soas todos os anos, anun-
ciou hoje (30) a Organização
Mundial da Saúde (OMS).

O país, que tinha 30 mi-
lhões de casos anuais na
década de 40, não registrou
um único caso local nos úl-
timos quatro anos.

A doença, transmitida
pelo mosquito Anopheles,
matou mais de 400 mil pes-
soas em 2019, sobretudo na
África. "Felicitamos o povo
chinês por ter livrado o país
da malária", disse o diretor-
geral da OMS, Tedros Ad-
hanom Ghebreyesus.

"A China junta-se ao nú-
mero crescente de países
que mostram que um fu-
turo sem malária é possí-
vel", afirmou Adhanom,
que atribuiu o êxito chinês
a "décadas de ação focada
e sustentada".

Os países que registra-
ram três anos consecutivos
sem transmissão local po-
dem inscrever-se para ob-
ter a certificação da OMS
que valida o estatuto de
nação livre da malária.

O pedido de certificação

deve ser acompanhado por
provas dos resultados e
demonstrar a capacidade
de prevenir qualquer
transmissão posterior.

A China é o 40º territó-
rio a obter essa validação
da agência da ONU. Os úl-
timos foram El Salvador
(2021), Argélia, Argentina
(2019) e Paraguai e Uzbe-
quistão (2018).

A China é o primeiro
país da região do Pacífico
Ocidental, na nomencla-
tura da OMS, a receber
essa certificação em mais
de 30 anos.

Apenas três países da-
quela região receberam a
certificação até agora: Aus-
trália (1981), Singapura
(1982) e Brunei (1987).

No relatório de 2020 so-
bre a malária, a OMS cons-
tatou que os avanços na
luta contra a doença es-
tagnaram, sobretudo nos
países africanos, que apre-
sentam as maiores taxas
de contaminação e morte.

Uma vacina, anuncia-
da no final de abril pela
Universidade de Oxford,
demonstrou eficácia de
77% em testes na África.
A imunização poderá ser
aprovada nos próximos
dois anos. (ABr)

China erradica malária
depois de 70 anos de
luta contra a doença

OMS ANUNCIA

A Agência Internacional de
Energia (AIE) considera que é
preciso desbloquear muitos
dos obstáculos enfrentados pe-
los projetos hidrelétricos, uma
fonte de produção de eletrici-
dade cujo crescimento está di-
minuindo, ameaçando os ob-
jetivos de combate às altera-
ções climáticas.

Em relatório divulgado on-
tem (30), a AIE afirma que cer-
ca de metade do potencial hi-
drelétrico economicamente viá-
vel do mundo está inexplorado.

A energia hidrelétrica tem
"papel fundamental na tran-
sição para a energia limpa",
não só devido ao peso relati-
vo (um sexto da produção de
eletricidade no mundo em
2020, que significa mais do
que todas as outras energias
renováveis combinadas), mas
também porque a capacidade
de armazenamento das bar-
ragens proporciona flexibili-
dade ao sistema.

O problema é que embora
se preveja que a capacidade
hidrelétrica global aumente
17% entre 2021 e 2030, essa
progressão será quase 25%
mais lenta do que na década
anterior.

Para o diretor-geral da AIE,
Fatih Birol, "a energia hidre-
létrica é a grande esquecida
da eletricidade limpa. É ne-
cessário colocá-la diretamen-
te na agenda energética e cli-
mática se os países estão se-
riamente empenhados em al-

cançar os seus objetivos" para
atingir as emissões líquidas
zero de dióxido de carbono
(CO2), que foram fixadas para
meados do século.

Birol lembra que as vanta-
gens que a energia hidrelétri-
ca apresenta podem torná-la
uma facilitadora de transi-
ções seguras", uma vez que a
cota de produção solar e eóli-
ca - por natureza muito mais
descontínuas e irregulares -
aumenta, "desde que os pro-
jetos hidrelétricos sejam de-
senvolvidos de forma susten-
tável e resistente ao clima".

De acordo com a AIE, se os
obstáculos ao desenvolvi-
mento da energia hidrelétrica
fossem adequadamente abor-

dados, a capacidade global
poderia aumentar 40% até
2030, muito mais do que os
autores do relatório estimam.

Na prática, teria de subir
duas vezes mais depressa do
que o esperado, o que requer
uma abordagem mais robus-
ta e abrangente.

A agência destaca que, en-
tre outras coisas, é preciso
proporcionar visibilidade a
longo prazo das receitas das
centrais hidrelétricas para as-
segurar que os projetos se-
jam economicamente viáveis
e atrativos para os investido-
res. Isso sem esquecer que as
normas de sustentabilidade
ambiental estão garantidas.

Ele lembra que muitos pro-

jetos enfrentam longos pro-
cessos de licenciamento, cus-
tos e riscos elevados de ava-
liações ambientais, bem como
a oposição das comunidades
locais em alguns casos.

De acordo com as estima-
tivas da AIE, US$ 127 bilhões
- quase um quarto do investi-
mento global em energia hi-
drelétrica - deverão ser gastos
na modernização de centrais
elétricas envelhecidas até
2030, a maioria em econo-
mias avançadas.

Esses números estão mui-
to abaixo dos US$ 300 bilhões
que, na sua opinião, seriam
necessários para atualizar to-
das as centrais hidrelétricas
obsoletas.(ABr)

Relatório diz 
que fonte é
fundamental na
transição para
energia limpa

Agência defende desbloqueio de
obstáculos a projetos hidrelétricos

ACORDO DE PARIS

Itaipu/Divulgação

De acordo com as
estimativas da
AIE, US$ 127
bilhões deverão
ser gastos na
modernização de
centrais elétricas
envelhecidas 
até 2030

Mais de 190

países assinaram

o Acordo de Paris,

elaborado para

limitar o

aquecimento

global a 1,5 grau

Celsius
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Elysia Cardoso

Com composição de Zé Ra-
malho, ‘Frevo Mulher’ se tor-
nou um clássico da música
brasileira e ganha uma nova
regravação nesta próxima sex-
ta-feira (2), feita pela banda
Yahoo, com participação de
Claudia Leitte. Em entrevista
ao Essência, a banda fala so-
bre a parceria entre eles e a
musa do pop brasileira. Além
do lançamento em todas as
plataformas digitais, a cola-
boração também recebeu um
clipe gravado em estúdio.

Segundo a banda essa ideia
nasceu de um programa de
rádio que fizeram juntos, onde
eram os apresentadores. “A
partir daí, criamos um projeto
de feats inusitado: canções clás-
sicas da nossa música que não
fizessem parte nem do reper-
tório do Yahoo e nem do artis-
ta convidado”, contam. “Quan-
do pensamos na Claudia Leitte,
pensamos em toda a energia e
brasilidade que ela traz. Que-
ríamos uma voz poderosa e
com muito suingue, vivaz”, ex-
plicam a escolha de Cláudia. 

'Frevo Mulher’, obra origi-
nal de Zé Ramalho, foi a esco-
lha perfeita para compartilhar
com a Claudia Leitte. Dona de
umas das maiores vozes do
Brasil, essa mix de estilos mu-
sicais deu super certo e fluiu
maravilhosamente bem. “Esse
projeto para nós tem sido mo-
tivo de muito orgulho! Um so-
nho musical que estamos rea-
lizando! Quando lançamos,

não tínhamos ideia de como
nosso público reagiria”. 

Questionados sobre o re-
sultado e a resposta do públi-
co sobre o projeto que chega a
sua 6ª música eles afirmam:
“Misturamos em cada canção
artistas que sempre admira-
mos, mas com estilo muitas ve-
zes diferente do nosso. Pra
nossa alegria o sucesso tem
sido estrondoso! Não existe
nada melhor para o artista do
que criar algo estimulante ar-
tisticamente e ainda ter gran-
de aceitação das pessoas”. 

Yahoo adianta que ao lon-
go do ano ainda terão vários

lançamentos da banda, que
estão sendo produzidos com
muito entusiasmo. “Já temos
mais lançamentos programa-
dos para 2021, com a partici-
pação de artistas que admi-
ramos demais! Acompanhe
nossas redes sociais, onde
sempre estaremos divulgando
todas as novidades do Yahoo”,
convidam os integrantes. 

Gravações
Por conta da pandemia, os

artistas optaram por fazer a
produção de maneira sepa-
rada. Cada um em sua cidade.
Claudia Leitte em São Paulo

e Yahoo no Rio de Janeiro.
Apesar da distância física, o
clipe prova que a música co-
necta as pessoas não impor-
ta onde estejam.

Em relato, Yahoo conta so-
bre a dinâmica da gravação
do clipe. “Devido às restrições
da pandemia, optamos por
gravar o clipe separadamen-
te. Cada um em sua cidade.
Claudia Leitte em SP e Yahoo
no RJ. A dinâmica foi leve e
deu super certo. Nossas equi-
pes estavam alinhadas e o
resultado ficou incrível!”, co-
memoram. 

Yahoo, um clássico
brasileiro 

No final dos anos 80, com o
lançamento da música ‘Mor-
dida de Amor’, Yahoo explodiu
nas rádios do Brasil todo após
se tornar trilha sonora da no-
vela Bebê a Bordo da TV Glo-
bo. Após 30 anos de muito su-
cesso, mais de 10 álbuns gra-
vados, mais de 15 temas em
novelas e incontáveis shows
pelo Brasil, em 2021 os traba-
lhos continuam a todo vapor. 

Outras canções que se des-
tacaram neste disco foram
'Pra Você Voltar' e 'Delicious',
esta última tema da novela O
Salvador da Pátria. No ano
seguinte, com álbum novo,
'Oração da Vitória', a banda
conseguiu emplacar outro
sucesso: desta vez a canção
'Anjo' (versão de 'Angel' do
Aerosmith), que foi tema da
novela ‘O Sexo dos Anjos’.
(Especial para O Hoje) 

Essência

Com composição de Zé Ramalho, ‘Frevo Mulher’ ganha nova 
regravação feita pela banda Yahoo, com participação de Claudia Leitte 

Parceria inusitada 

Após 30 anos de

muito sucesso, em

2021 os trabalhos

continuam a todo

vapor 
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malhação - sonhos 
Heideguer exige que lo-

bão se desculpe com Cobra.
René inventa para Joaquina
que está namorando Danda-
ra. lobão revela para nat
como se beneficia da luta
clandestina com Heideguer.
Gael ouve Henrique impli-
cando com Duca e o re-
preende. René beija Dandara
na frente de Joaquina, e Gael
acaba vendo os dois. João es-
conde de Dandara que Gael a
viu beijando René. Simplício
procura Sol na casa de Dalva. 

Gênesis
Amir faz revelações sobre

o passado de lia. esaú cai na
armadilha de lúcifer. Hanna
se surpreende com a atitude
do rei e desiste de pôr o pla-
no de Bachir em prática. Abi-
meleque descobre o relacio-
namento entre Isaque e Re-
beca. Bachir questiona Han-
na. Isaque e Rebeca são le-
vados até o rei. zilpa se sur-
preende ao ver o estado de
Betuel.Rebeca e Isaque se
explicam para o rei. lia se
abre com zilpa sobre Betuel. 

a Vida da Gente 
Jonas afirma que seu ir-

mão se arrependerá se tentar
quebrar o contrato que fize-
ram. Júlia fica radiante ao sa-
ber que Manuela voltará a
morar com ela. lúcio se des-
pede de laura no aeroporto.
lorena avisa a lourenço que
Jonas viu sua foto com Tiago.
Alice pede para Ana ajudá-la
a se aproximar de Sofia. lúcio
fica perturbado ao saber que
terá consulta com Ana. Iná
demonstra sua alegria com a
volta do baile. 

Coração indomável 
karim pede à senhorita

'Mendonça' que coloque pre-
ço em sua companhia. ela res-
ponde que será grátis en-
quanto ele estiver no Cassino.
O Sultão coloca em sua mão
um anel valioso, mas ela não
aceita o presente. Carol co-
menta com Alessandro o ocor-
rido entre 'Maria Alessandra' e
o Sultão. ele se diverte com a
situação. karim pede à 'se-
nhorita Mendonça' que não
seja insolente. ela sai e deixa
o Sultão falando sozinho. 

império
Helena avisa a Maria Mar-

ta que José Alfredo vai para o
Monte Roraima com Maria
Ísis. Cora invade a joalheria
Império para ir atrás de Cris-
tina. José Pedro e os irmãos
pensam em aceitar a propos-
ta de Maria Marta. José Alfre-
do manda Josué terminar seu
romance com Helena. Maurí-
lio chega ao Monte Roraima.
leonardo vende seus perten-
ces para pagar dívidas. Cláu-
dio afirma a Beatriz que ga-
nhará o processo contra Téo. 

RESUMO
t

De nOVelAS

As redes
sociais a favor
do humor
O digital influencer Jhonathan Coelho
trouxe para a internet seus vídeos de
humor e já conta com mais de qua-
tro milhões de visualizações

Lanna Oliveira

A internet tornou-se o
lugar de ascensão de vá-
rios artistas talentosos que
antes não tinham oportu-
nidade de mostrar seu tra-
balho. Com ela chegaram
nomes de peso, principal-
mente no humor. Um dos
expoentes da nova geração
é o digital influencer Jho-
nathan Coelho, que ape-
sar de não ter nascido em
solo goiano, mora em Goiâ-
nia desde de muito novo e
entende como é ser um
goiano do ‘pé rachado’. O
artista passa a integrar o
casting da Glory Comuni-
cação – Agenciamento Ar-
tístico para expandir suas
conexões com o público.

Famoso nas redes so-
ciais, Jhonathan Coelho pos-
sui vídeos com mais de qua-
tro milhões de visualiza-
ções e compartilhados inú-
meras vezes em forma de
dublagem. Atualmente ele
conta com 730 mil de se-
guidores no Instagram,
onde segue na intenção de
levar muito humor e di-
versão para quem o acom-
panha. São tantos fãs que,
mesmo aqueles que ainda
não conhecem seu rosto, já
ouviram por aí seus famo-
sos áudios sendo dublados
por outras pessoas, tornan-
do assim uma das maiores
referências em humor de
internet no centro oeste.

Nascido em Brazlândia
(DF), Jhonathan se mudou
para Goiânia ainda muito
novo e por aqui formou
amigos que são pratica-
mente parte da família. Des-
de criança amigos e fami-
liares comentavam o quan-
to ele era extrovertido, não

existia tempo ruim, é como
se fosse um dom, fazer as
pessoas sorrirem. Quando
adolescente foi incentivado
a levar a sua alegria para in-
ternet, e então, mesmo mui-
to tímido começou a fazer
algumas aparições pela
web, as quais aos poucos fo-
ram fazendo com que ele
perdesse a timidez e aper-
feiçoasse os vídeos.

Ele diz que quando co-
meçou a produzir conteúdo
na internet não imaginou
que seus vídeos tomariam
tamanha proporção e sem-
pre pensou apenas em po-
der levar ao público o que
gostaria de assistir também.
E esse pode ser um dos mo-
tivos para dar tão certo, afi-
nal ele faz conteúdo espon-
tâneo e que se sente bem.
Mas para sua surpresa as
pessoas também gostaram
e desde então Jhonatan não
parou de produzir, fez ami-
gos no meio digital com
quem convive e produz
conteúdo o dia todo.

A diversão se tornou
trabalho sem que ele mes-
mo esperasse. Atualmente
ele tem uma média de três
milhões de views em seus
vídeos no Instagram com
um engajamento bem aci-
ma da média nacional. Isso
só reforça o papel impor-
tante que a internet tem na
carreira de diversos artis-
tas. Quem sabe se conectar
através das telas, hoje em
dia, sai na frente na hora
de angariar espectadores
para o seu trabalho. Jho-
nathan Coelho, ao lado de
muitos, é o retrato de que
os goianos têm o feeling
para a boa comédia. (Lan-
na Oliveira é estagiária
do jornal O Hoje)

Jhonathan é o novo expoente do humor goiano na internet A coluna Estillo voltará a ser publicada neste espaço logo que atravessada a Pandemia do Coronavírus. 

NOTA AO LEITOR
t

Amante dos livros e da
literatura desde que foi

alfabetizada, Tai transmite no
lançamento o amor pela arte

LIVRARIA
t

Queima, ilumina, aquece.
Mais que um elemento da na-
tureza, em ‘Lumen Há’ o fogo
possui significações que vão
além da percepção comum. A
chama representa o amor-pró-
prio que ilumina o processo de
autoconhecimento e busca
pela essência de cada um.

A fogueira poética compos-
ta pela escritora, roteirista e
dramaturga carioca Tônia Ti-
noco, ou Tai, como prefere ser
chamada, é repleta de analo-
gias entre pessoas e a nature-
za, duas paixões da autora. Se
o ser humano é fogo, os tro-
peços da vida são baldes de
água fria que caem quando
menos se espera.

Durante a produção do lan-
çamento, Tai se imaginou sen-
tada ao redor de uma fogueira
com leitores ditando poemas
de seus corações. É possível
identificar na escrita da auto-
ra referências de Jorge Amado,
Fernando Pessoa, Mia Couto e
Clarice Lispector, nomes que a
inspiraram ao longo dos 52
anos como leitora.

A obra transborda senti-
mentos e reflexões sobre os re-
começos e renascimentos que
cada fase da vida impõe. ‘Lu-
men Há’ desperta no leitor o
desejo de conhecer e reen-
contrar-se consigo mesmo.

“Ei, você!!!... Psiu, tá por
aí?!!! Me ensina a aprender....
Como Almar? Já faz tanto tem-
po que lancei minh’alma ao
mar Até agora, nada dela vol-
tar a amar. Ei você!!!! Psiu, tá
por aí?!!” (Lúmen Há, pg. 17)

Amante dos livros e da lite-
ratura desde que foi alfabetiza-
da, Tai transmite no lançamen-
to o amor pela arte ao mesmo
tempo que demonstra a paixão
pela essência de cada ser. A
primeira poesia foi escrita aos
nove anos e, desde então, cons-
trói sua trajetória de poetisa.

A autora
Apaixonada por livros,

pessoas, amizades, cultura e
natureza, Tai descobriu-se
poeta aos nove anos quan-
do olhou para o céu azul e
se sentiu tocada pelo di-
vino. Seu amor pela arte
transborda para o mun-
do em forma de poesia.
Diretora de teatro, dra-
maturga, roteirista e
recreadora, a autora
teve sua trajetória profis-
sional movida por paixões e
pela necessidade vital de aju-
dar ao próximo.

Fogueira poética
ressignifica 
essência da vida
Lançamento incendeia corações ao relacionar elementos da
natureza ao desejo de reencontro com o íntimo pessoal
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A Fundação Anita Man-
tuano de Artes do Estado do
Rio de Janeiro (Funarj) abriu
dia 30 de junho inscrições
para o primeiro edital em
âmbito estadual voltado para
a dança. As inscrições vão até
o dia 14 de agosto no site da
Funarj e estão disponíveis
apenas para pessoas jurídi-
cas, isto é, companhias de
dança, e microempreende-
dores individuais (MEIs).

O presidente da Funarj,
José Roberto Gifford, disse à
Agência Brasil que serão se-
lecionados 12 espetáculos de
dança que receberão R$ 50
mil cada um. Após a divul-
gação dos resultados finais,
programada para novembro
próximo, os espetáculos te-
rão quatro meses para serem
produzidos.

“Esses espetáculos vão ser
encenados no Teatro João
Caetano durante um mês,
sendo três por semana e, de-

pois, vão para o Teatro Ar-
mando Gonzaga, em Mare-
chal Hermes, zona Norte”, in-
formou Gifford. O presiden-
te da Funarj estima que os
espetáculos devem ser apre-
sentados para o público en-
tre março e abril de 2022.

Teatros
O Teatro João Caetano, lo-

calizado na Praça Tiradentes,

região central da capital flu-
minense, é a casa de espetá-
culos mais antiga do Rio de
Janeiro. Inaugurado no dia
12 de outubro de 1813, por
Dom João VI, com o nome de
Real Theatro de São João,
foi cenário de importantes
acontecimentos históricos
do país. Ali foi comemorada
a assinatura da primeira
Constituição brasileira. Ao

longo de mais de dois sécu-
los, atuaram no Teatro João
Caetano artistas consagra-
dos no mundo, como Eleo-
nora Duse, em 25 de junho
de 1885, e Sarah Bernhard,
em 6 de janeiro de 1886.

Ícones das artes cênicas
brasileiras também estive-
ram em palco no Teatro João
Caetano. Entre eles, Fernan-
da Montenegro, Paulo Au-
tran, Bibi Ferreira, Fernanda
Torres, Marco Nanini, Maria
Bethânia, Gal Costa. Já o Tea-
tro Armando Gonzaga foi
inaugurado em 19 de abril
de 1954 pelo então prefeito
da cidade, na época ainda
Distrito Federal, Dulcídio do
Espírito Santo Cardoso. O
nome do teatro presta ho-
menagem ao jornalista e
dramaturgo Armando Gon-
zaga, conhecido autor de co-
médias de costumes na pri-
meira metade do século 20,
no Rio de Janeiro.

Funarj abre inscrições para
edital de inédito de dança

papo sobre música
Conhecido como ‘Rei do

Brega', o cantor e composi-
tor Falcão é entrevistado
por Manno Góes, músico e
diretor da uBC, nesta quin-
ta-feira (1º), às 18h, na série
de lives Janela uBC. O artis-
ta que ficou famoso com
canções como ‘I’m not Dog
no’ e ‘Holiday Foi Muito’ par-
ticipa do projeto que é rea-
lizado semanalmente pela
união Brasileira de Compo-
sitores e transmitido por
meio do perfil do Instagram
da organização, @ubcmusi-
ca. O projeto tem o intuito
de conectar variados pro-
fissionais da indústria mu-
sical ao público, de maneira
gratuita e acessível. Quando:
Quinta-feira (1º). Onde:
@ubcmusica. Horário: 18h.

Cinema em casa
A programação do Belas

Artes À la Carte traz cinco
novidades nesta quinta-feira
(1º). Há produções para to-
dos os gostos: a novidade
fica por conta do drama ar-
gentino ‘Maternal’ (2019),
vencedor de dez prêmios in-

ternacionais; ‘O rei da co-
média’ (1983), de Martin
Scorsese com Robert De niro
e Jerry lewis no elenco; ‘O se-
nhor das moscas’ (1963)  fil-
me de Peter Brook adaptado
da obra de  William Golding;
a obra-prima de Jean Renoir,
‘A grande ilusão’ (1937); do
Reino unido vem o épico
‘Retorno a Howards end’
(1992) terceiro projeto do
diretor James Ivory baseado
na obra de e.M. Foster, com
Anthony Hopkins, Vanessa
Redgrave, Helena Bonham
Carter e emma Thompson
no elenco. Quando: Quinta-
feira (1º). Onde: belasarte-

salacarte.com.br.

Festival literário
nesta quinta-feira (1º), a

9ª edição do Festival literá-
rio no Vale do Ribeira (FlI)
traz um diálogo focado na
educação, infância e litera-
tura. O papo busca levantar
as percepções plurais de ser
criança e o papel literário na
construção dos imaginários
infantis. Com mediação de
kaká Werá, de origem ta-
puia, com livros publicados e
traduzidos para os idiomas
inglês, francês e alemão,
participam da atividade o
Carlos Alberto Pereira Jú-

nior, kiusam de Oliveira,
mestre em Psicologia, dou-
tora em educação (uSP), es-
critora, bailarina, coreógrafa,
artista multimídia e Iyalorixá;
e Sofia Favero, psicóloga,
doutoranda em psicologia
pela uFRGS e integrante da
Associação e Movimento Ser-
gipano de Transexuais e Tra-
vestis. Quinta-feira (1º).
Onde: @oficinasculturais. 

Vida nas Filipinas
O episódio inédito de

‘Ilhas Selvagens’ apresenta-
do na TV Brasil às 17h des-
ta quinta-feira (1º) explora a
vida selvagem nas Filipinas,
arquipélago do Oceano Pa-
cífico famoso por sua di-
versidade biológica e for-
mações geológicas. As Fili-
pinas são um arquipélago
com cerca de sete mil ilhas
tropicais no oeste do Pacífi-
co. lá, plantas que se trans-
formaram em predadores
perfilam-se à beira das flo-
restas, enquanto os rios aju-
dam a esculpir um dos sis-
temas de cavernas mais es-
petaculares do mundo.
Quinta-feira (1º). Onde: TV
Brasil. Horário: 17h.

Falcão é entrevistado por Manno Góes nesta quinta-feira (1º), às 18h

Os espetáculos vão ser encenados no Teatro João Caetano 

AGENDA
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Kayky Brito vai ser pai! ator
revela gravidez da namo-
rada, Tamara Dalcanale

kayky Brito vai ser pai! A
namorada do ator, a jorna-
lista Tamara Dalcanale, está
grávida e o casal contou a no-
vidade nas redes sociais. O
ator - comparado ao filho da
irmã, Sthefany Brito, ante-
riormente na web - contou a
família vai ganhar mais um
menino. "Amadurecendo e
aprendendo... por tudo o que
vejo e o que vivi agradeço e
obrigado a vocês por me per-
mitirem", escreveu na legen-
da, indicando: "É menino. Su-
gestão de nome?".(Marilise
Gomes, Purepeople)

Faustão vai disputar au-
diência com 'Fantástico' ao
reestrear na Band em 2022

Faustão deverá concorrer
com o ‘Fantástico’ ao rees-
trear na Band em 2022. na
emissora do Morumbi, o
apresentador deve coman-
dar quadros que conduzia
na Globo, onde ficou 32 anos,
e uma fila de anunciantes já
o aguarda. A informação é da
colunista Carla Bittencourt,
do portal ‘Metrópoles’. O tí-
tulo da nova atração de Faus-

to Silva ainda segue em aná-
lise e pode ser ‘Perdidos na
noite com Faustão’ ou ‘Pro-
grama do Faustão’ indo ao ar
na faixa das 20h. (Guilherme
Guidorizzi , Purepeople)

mulher de Luciano szafir
desabafa após internação
de ator por Covid-19

luhanna Melloni, mulher
de luciano Szafir, fez um
breve desabafo nas redes
sociais após a internação
do marido por Covid-19. no
Instagram, a loira publicou
uma selfie em que aparece
dentro de um carro e usan-
do máscaras de proteção
respiratória. “Retomando a

vida após duas semanas de
tristeza e medo, mas tam-
bém de muita fé. está che-
gando o dia dele voltar. Mas
enquanto ele não volta, meu
mundo continua em preto e
branco. Te esperando an-
siosa, meu amor, meu com-
panheiro”, escreveu ela.( Ju-
liana Picanço, Ofuxico)

CELEBRIDADES

Na última terça-feira
(29), Paula Fernandes mo-
vimentou as redes sociais
ao compartilhar um mo-
mento romântico ao lado
do namorado, Rony Cec-
conello. Abraçada ao boy,
ela escreveu: “Noite es-
pecial com eles”. Pois bem,
como só havia o namora-
do na imagem, o fato da
cantora escrever ‘eles’, já
fez os fãs criarem a hipó-
tese de que a cantora es-
taria grávida do primeiro
filho. Além disso, Paula
complementou a posta-
gem com um emoji de
uma família – esposa, ma-
rido e filhos. (Luigi Cival-
li, Ofuxico)

Paula Fernandes faz post e fãs suspeitam de gravidez

ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

Hoje a lua Minguante no seu
signo se afina com Quíron e faz
união com Marte em leão. Mo-
mento propício para olhar para
suas dificuldades com coragem
e se harmonizar com os outros.
A partir do momento em que
perceber suas próprias falhas
será mais fácil perdoar.

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

O dia pede resolução de si-
tuações passadas que podem es-
tar atrapalhando seu caminho.
Pode ser preciso ajudar alguma
pessoa da sua família em algum
problema antigo, chegando a
uma finalização. Você pode ter
que cuidar também da sua saúde,
então busque diminuir o ritmo.

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

A lua Minguante em Áries
traz a necessidade de você aban-
donar as ansiedades. É preciso ter
calma. É momento de reavaliar
valores, inclusive de perceber
onde você está gastando seu di-
nheiro. Você pode ter boas con-
versas com pessoas amigas que
podem trazer soluções rápidas. 

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

Podem surgir divergências no
seu trabalho hoje. Tome cuidado
com discussões. É importante não
agir movido por impulsos e buscar
dialogar antes de tomar decisões.
O dia pede coragem, mesmo que
as opiniões sejam contrárias. não
leve nada para o lado pessoal. 

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

Hoje pode ser preciso resol-
ver problemas inesperados, mas
sua visão rápida das coisas ten-
de a amenizar, pois você estará
buscando ver tudo resolvido e
não ficará remoendo ou chatea-
do com os obstáculos que po-
dem surgir de última hora. Man-
tenha essa postura otimista.

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

Você pode se sentir perdido
hoje em meio ao caos de ques-
tões para resolver. É importante
manter o foco, fazer escolhas
conscientes e não querer resolver
tudo de uma vez, porque não
vai dar e isso não pode tirar a sua
paz, senão poderá sentir uma
estafa. Mantenha seu ritmo.

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

É importante se abrir ao novo,
ao diálogo. Se as coisas não estão
como você gostaria que estives-
sem, mude. As pessoas podem
sentir que você não está compro-
metido com o que foi acordado no
trabalho, e isso gera desentendi-
mentos. Perceba a visão delas. 

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

Dia muito agitado, que pede
comprometimento, dedicação e
força de vontade. Pode ser neces-
sário se envolver em problemas
dos outros para tentar ajudar. Per-
ceba se não está querendo fazer
tudo para todo mundo e tome cui-
dado para não se sobrecarregar. 

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

O dia traz liberdade e desejos
intensos; tome cuidado, porque
pode ser que hoje precise focar,
então esses desejos acabam só
tirando a sua atenção do que
realmente importa, das suas ob-
rigações. O dia pode trazer boas
novas, mas é importante não se
deixar levar sem rumo.

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

Pode receber a ajuda de al-
gum familiar ou receber notícias
um pouco preocupantes com pes-
soas queridas. Busque ser o moti-
vador, tentando acalmar as pes-
soas, caso isso aconteça. Pode ser
necessário buscar se harmonizar
com pessoas. 

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

neste dia, você sente bastan-
te coragem para liderar e suas pa-
lavras poderão ser de muita aju-
da para as pessoas à sua volta.
Busque socializar, porque isso
poderá trazer novidades e au-
mentar seu charme pessoal. Ape-
nas tome cuidado para não des-
cuidar das tarefas da rotina. 

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

Dia em que a sua produtivida-
de está a mil. Você conseguirá ter
muita disciplina para realizar, mas
não deixe que desejos infantis te
tirem a paz. É importante seguir,
mesmo que algumas coisas não
estejam como você gostaria. Hoje
o dia pede amadurecimento.
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África do Sul é um país relativa-
mente novo na tradição de viticultura,
mas com uma produção de qualidade
— não é à toa que o país está entre as
10 maiores regiões produtoras de vi-
nho, correspondendo a 4,5% da pro-
dução mundial. O clima temperado,
propício para o plantio de vinhedos, foi
um dos aliados principais para au-
mentar o potencial desse país  como
um dos maiores produtores de vinho
do mundo. Os vinhedos começaram a
ser implementados por meio da Com-
panhia das Índias Orientais, durante o
período colonial gerado pelas Grandes
Navegações, no século XVII. O primei-
ro registro de vinho elaborado na re-
gião foi em 1659, produzido pelos imi-
grantes holandeses presentes na re-
gião, por meio das vinhas importadas
das regiões da França e Espanha, na re-
gião de Table Bay.

Essa cultura foi se es-
palhando pelo país. Cons-
tantia foi uma das prin-
cipais regiões a abrigar
os vinhedos de alta qua-
lidade. Porém, o cultivo
tomou realmente força
a partir da presença dos
imigrantes franceses que
começaram a chegar na
região do Cabo. Com o co-
nhecimento francês so-
bre as principais técnicas
e a tradição dessa popu-
lação acerca do consu-
mo de vinho, a região da
África do Sul começou a
aumentar sua produção.

Um hiato enfraque-
ceu a produção do país
devido ao exílio político provocado
pelo Apartheid. A produção só reto-
mou a força na década de 1990, após
a queda dessa política de segregação.

Com isso, aconteceu a explosão da
produção de vinhos tornando-se refe-
rência de qualidade. O país também
conta com uma legislação vinícola
que promove a regulação adequada da
produção. Criou-se assim o selo “Wines
of Origin System” (WO). 

O sucesso da cultura de vinhedos
no local deve-se a uma combinação in-
teressante: o extremo sul da África
abriga um dos solos mais antigos do
mundo, com uma natureza excepcio-
nal e propícia para o cultivo dessa pro-
dução. A maioria dos vinhedos está
em regiões protegidas pela Unesco (no
Cape Floral Kingdom).

O clima temperado do país ajuda
bastante e é influenciado pelos oceanos
Atlântico e Índico, que favorecem o cul-
tivo de uvas com qualidade e maior
complexidade aos seus vinhos.

Com isso, o país consegue se des-
tacar consideravelmente na produção
de vinhos — atualmente, o país com-
pete com mercados tradicionais, como
os vinhos de Portugal. A alta diversi-
dade de estilos de vinhos, com aromas
e sabores únicos faz a bebida de baco
da região sentir uma sinfonia de Beet-
hoven no paladar.

Atualmente, a variedade de uva
mais marcante dos sul africanos é a Pi-
notage, uma versão criada no próprio
país. O professor Abraham Izak Perold
realizou o cruzamento entre as espé-
cies Pinot Noir e Cinsault, um sucesso,
conseguiu criar a modalidade de uva
que hoje é o símbolo da cultura de vi-
nho da África do Sul.

Degustação de vinhos 
da África do Sul!

Participei de uma degustação de vi-
nhos Sul Africanos e entre os brancos,
a maioria dos rótulos que provei cen-

trou-se nos vinhos ela-
borados a partir das uvas
Chenin Blanc e Sauvig-
non Blanc, o que era de
se esperar pelo potencial
dessas variedades em so-
los sul-africanos. No en-
tanto, o que mais gostei
foi de um Chardonnay.

Em relação aos tintos,
para minha surpresa,
apesar de a África do Sul
ter reconhecidamente
grandes exemplares de
Shiraz, Cabernet Sauvig-
non e cortes bordaleses,
a maioria dos vinhos da
noite foi o Pinotage. Jus-
tificável, já que esta cepa

é tida por lá como emblemática entre
as tintas. Porém, sintetizar a África do
Sul como o país da Pinotage significa
deixar de lado o que de melhor está
sendo produzido por lá em termos de
tintos ultimamente. Prova disso é que
entre todos os tintos degustados, o
que eu mais gostei, foi um Shiraz.

Sintetizar a África do Sul como o
país da Pinotage significa deixar de
lado o que de melhor está sendo pro-
duzido em termos de tintos sul-afri-
canos ultimamente

Na degustação da qual fui convi-
dada, tive boas surpresas com a Pino-
tage, e percebi, também, por parte
dos produtores, uma intenção de dei-
xar a cepa se mostrar de modo mais
fiel, com seu lado exótico, exuberante
e de taninos marcantes, sem a pre-
tensão de encobrir essa “rusticidade”
(como ocorria em um passado não
tão distante, com um uso excessivo da
madeira). Senti mais “pureza”, mais
versátil à mesa, principalmente na
companhia de preparações com carnes
vermelhas ou embutidos mais gordu-
rosos. Pratos que, geralmente, exigem
vinhos mais estruturados e com maior
carga tânica para rivalizar com a gor-
dura desses ingredientes.

Espero que se divirtam exploran-
do e experimentando a minha sele-
ção, tanto quanto eu me diverti de-
gustando e selecionando esses rótu-
los. Desfrutem!

Kleine Rust Chenin Blanc
- Sauvignon Blanc 2015

Stellenrust, Stellenbosch, África do
Sul. Branco composto de 83% Chenin
Blanc e 17% Sauvignon Blanc, sem
passagem por madeira. Esbanja tensão,
frescor e ótima textura, mostrando
sedutores aromas de frutas tropicais e
cítricas envoltas por notas florais, mi-
nerais e de ervas frescas, que se con-
firmam no palato. Tem bom volume,
acidez vibrante e final agradável, com

toques salinos e de lima.

Glen Carlou Quartz Stone 
Chardonnay 2013

Glen Carlou, Paarl, África do Sul.
Branco 100% Chardonnay fermenta-
do com leveduras indígenas em bar-
ricas de carvalho francês (90%) e em
ovo de concreto (10%), com posterior
estágio de 11 meses nos mesmos re-
cipientes. Num estilo mais potente, de
frutas tropicais maduras seguidas de
notas florais, de manteiga e de espe-
ciarias doces, mas bem equilibrado
por refrescante acidez que levanta
todo o conjunto. Tem bom volume,
textura cremosa e final persistente e
cheio, com toques de camomila e
abacaxi em calda. 

KWV Classic Collection 
Chenin Blanc 2015

KWV Wines, Western Cape, África
do Sul. Branco 100% Chenin Blanc, sem
passagem por madeira. Mostra deli-

ciosos aromas de melão seguidos de
notas florais, minerais e de ervas. No
palato, é cheio, refrescante e gostoso de
beber, tem boa acidez e final suculen-
to, com toques de laranja. 

Fleur Du Cap Unfiltered 
Sémillon 2013

Fleur du Cap, Western Cape, Áfri-
ca do Sul. Coloração dourada, aroma
intenso e maduro de frutas tropicais
em conjunto de baunilha, coco e
resina. No paladar, é quente e gu-
loso, bastante corpo e boa carga de
fruta. Possui acidez que acompa-
nha sua estrutura e sobra doçura e
intensidade. Vinho branco de im-
pacto, autêntico e sem timidez. Ba-
calhau às natas pode ser uma alter-
nativa de harmonização. 

KWV Golden Kaan 
Chardonnay 2015

KWV Wines, Western Cape, Áfri-
ca do Sul. Branco 100% Chardonnay,
com estágio de 40% do vinho em car-
valho por três meses. Mostra aromas
de abacaxi fresco seguidos de notas
florais, herbáceas e de especiarias
doces. Redondo e fácil de agradar,
tem acidez refrescante, boa textura
e final médio. 

Glen Carlou Gravel Quarry
Cabernet Sauvignon 2010

Glen Carlou, Paarl, África do Sul.
Tinto 100% Cabernet Sauvignon, com
estágio de 18 meses em barricas no-
vas de carvalho francês. Mostra exu-
berantes aromas de ameixas e de
cassis envoltos por notas florais, de fo-
lha de tabaco e de alcaçuz. Muito bem
feito em seu estilo mais maduro e po-
tente, com boa acidez e taninos finos
de ótima textura, que trazem equilí-
brio ao vinho. 

Graham Beck The Joshua 2011
Graham Beck, Western Cape, África do Sul

Tinto elaborado a partir de 94% Shi-
raz e 6% Viognier, com estágio de 15
meses em barricas de carvalho francês
(90%) e americano (10%). Apresenta in-
tensa cor vermelho-rubi de reflexos
violáceos e aromas cativantes de amei-
xas e cassis envoltos por notas florais
e de especiarias doces, além de toques
tostados e de tabaco. Surpreende pela
ótima textura de taninos e pela gosto-
sa acidez, que trazem equilíbrio e sus-
tentação a este tinto tão potente e es-
truturado. Experimente com cortes
de carnes vermelhas mais gordurosas. 

L’avenir Pinotage 2012
L’Avenir Wines, Stellenbosch

Tinto 100% Pinotage, com estágio
em barricas de carvalho. Denso, po-
tente e estruturado, mostra ameixas e
amoras seguidas de notas florais, de-
fumadas, de tabaco e de especiarias do-
ces. Tem taninos marcantes e de boa
textura, acidez na medida e final per-
sistente, com toques terrosos e de cho-
colate amargo. 

Out of Africa Pinotage 2014 
– African Terroir, Western Cape

O Pinotage, característico do país,
não poderia ficar de fora. Esse rótulo
é um tinto 100% Pinotage, armazena-
do quatro meses em carvalho francês.
Tem uma gostosa acidez, taninos com
uma textura agradável e um final de-
licioso, com qualidade da fruta. Seu
aroma tem notas florais, ervas e espe-
ciarias doces. Muito bom!

Os vinhos da África do Sul, se  mos-
tram como o melhor conjunto de be-
bida de Baco com estilo elegante e equi-
librado. Vinhos incríveis!

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

Vinhos
Frio com

da África

O sucesso da cultura de

vinhedos no local deve-se a

uma combinação

interessante: o extremo sul

da África abriga um dos

solos mais antigos do

mundo, com uma natureza

excepcional e propícia

para o cultivo dessa

produção. A maioria dos

vinhedos está em regiões

protegidas pela Unesco (no

Cape Floral Kingdom)



João Gabriel Palhares

Em meio aos entraves vi-
venciados por conta da pan-
demia da Covid-19, diversos
restaurantes reinventaram
suas práticas para continuar
atendendo os clientes com
todos os cuidados necessá-
rios. Além de uma alternativa
para a proteção, às adapta-
ções vem demonstrando ino-
vação e atenção às tendências
contemporâneas.

Nas últimas semanas, o con-
ceituado restaurante Esquina
Mercatto anunciou a abertura
de sua segunda unidade desti-
nada à delivery e take-away -
pratos que podem ser retirados
no restaurante e consumido
em outros locais. O espaço está
funcionando na galeria Alpha
Mall, todos os dias da semana,
das 11h às 01h.

Com as preparações es-
peciais, o menu da nova uni-
dade contempla desde os pe-
tiscos clássicos do restau-
rante, como as porções de bo-
linho bacalhau e pastéis, até
os desejados frutos do mar,
paella, bacalhau do mana-
ta, polvo e bacalhau à laga-
reira. Os conceituados pratos
são assinados pelo chef e
proprietário do Esquina Mer-
catto, Marcelo Manata.

De acordo com o empre-
sário, o momento pandêmico
fez com que os empreendi-
mentos enxergassem o cres-
cimento dos Deliverys e Take-
Away, como uma alternativa
de conforto e proteção aos
clientes. “As pessoas estão
mais em casa, tanto home
office como também se res-
guardando. Delivery é um
segmento que não tem volta,
com uma crescente constan-
te. Onde você no conforto do
lar recebe sua refeição pre-

ferida com toda segurança”,
complementa.

Com antecedência de até
24 horas, os clientes podem
solicitar que os pratos sejam
entregues com horário mar-
cado. Todos os pedidos po-
dem ser realizados pelo apli-
cativo do Ifood, Delivery Alp-
ha Mall ou pelo Whatsapp
(62) 99553-1051. O cardápio
completo está disponível no
site do restaurante (esqui-
namercatto.com.br) e tam-
bém no instagram (@esqui-

namercattoalphavile).
Em meio às aberturas e

adaptações, o Chefe Júnior
Marinho, inaugurou, junta-
mente com 4 sócios, no Setor
Sul, a Mafuá Burguer. A ham-
burgueria, com um conceito
moderno e contemporâneo,
apostou em uma estética ao ar
livre, principalmente, como
forma de manter a segurança
de seus clientes durante a
pandemia. O espaço surgiu
da inquietude dos sócios, DJ
Diogo Belarmino, os chefs Jú-
nior Marinho,

Vinícius Caetano, Tiago
Belarmino e Diogo Ribeiro
por um espaço que agregasse
burguers de qualidade,
drinks, cervejas e música boa,
juntamente com uma am-
bientação livre. 

De acordo com o sócio,
Diogo Belarmino, a escolha
pelo ambiente da Mafuá foi
pautada em algo mais des-
contraído e com a temática
urbana. O investimento no
ambiente aberto casou total-
mente com o projeto do Ma-
fuá e também com adaptações
de segurança aos clientes.

Júnior Marinho, um dos só-
cios do restaurante, é natural
do Acre, mas reside em Goiâ-
nia há quase 10 anos. Ele ficou
conhecido na cidade após se
classificar para a final da se-
gunda temporada do progra-
ma Mestre do Sabor, o reality

show de gastronomia da Rede
Globo. O Chefe, antes de con-
tribuir na construção do Ma-
fuá Burguer, investiu no Res-
taurante Juá e do bar ‘Salve!’.

A hamburgueria, que fica
localizada na rua 89, em fren-
te ao restaurante República
da Saúde, já vinha atendendo
pedidos desde o mês de maio,
por meio de delivery e take-
away. O Mafuá, agora com sua
sede inaugurada, está aten-
dendo de terça-feira à sábado
das 19h às 23h, no domingo o
estabelecido abre um pouco
mais cedo, das 18h às 23h.

O cardápio, elaborado pelo
chef Júnior junto com sua
equipe de cozinha, conta com
diversas entradas, hambúr-
gueres recheados com blends
especiais da casa, pão de re-
ceita própria, milk-shakes e
sobremesas. Entre os bur-
gers, há ainda a opção vege-
tariana com falafel de feijão
verde com cogumelos. 

Os molhos também são
um show à parte e vão de
maionese de alho assado, er-
vas ou bacon ao ketchup de
rapadura e de cebola defu-
mada. Já para as bebidas, a
Mafuá tem carta de drinks
com opções autorais e op-
ções clássicas como a gin tô-
nica. Além dos drinks, cer-
vejas e chopp comandarão a
ala alcoólica do cardápio.
(Especial para O Hoje)
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Negócios

Reinvenções bus-
cam trazer maior
segurança aos
clientes

Restaurantes investem em
adaptações na pandemia

Delivery, take-away
e ambientes ao
livre foram apostas
dos empresários








