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Tempo em Goiânia
Sol o dia todo sem nuvens no
céu. Noite de tempo aberto
ainda sem nuvens.

s   29º C  
t  13º C
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Beneficiada pela alta das com-
modities, a balança comercial re-
gistrou o melhor saldo da histó-
ria para o primeiro semestre.
Economia 4

Balança
comercial
registra R$ 37 bi

Com média móvel crescente, Apa-
recida teve aumento de cerca de
13% no número de mortes pela
doença entre maio e junho. De
acordo com a Secretaria Munici-
pal de Saúde, em maio foram 112
mortes e em junho o número
saltou para 124 vítimas.
Cidades 11

Aparecida tem
aumento de 
13% em mortes 

Com 3.019.043 vacinas contra a
Covid-19 aplicadas até ontem
(01), no que se refere à soma de
primeira e segunda etapa da
imunização, Goiás é o 10º Estado
brasileiro em número total de
aplicação, segundo dados do Mi-
nistério da Saúde. As remessa
será utilizada para a 1ª dose.
Cidades 10

Goiás recebe
reforço de 
163,6 mil vacinas

Descumprimento do plano foi
informado pelo gerente de Ener-
gia da Agência Goiana de Regu-
lação do Estado à CEI da Enel. 
Política 2

Enel não
cumpre plano
emergencial

O Plano Safra 2021/2022 deve disponibilizar R$
25 bilhões para produtores goianos que se in-
teressarem em fazer o financiamento pelo pro-
grama, de acordo com a Secretaria de Estado de

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa).
Os créditos serão revertidos para várias moda-
lidades, como agricultura familiar, seguro rural,
sustentabilidade e inovação. Cidades 9

Produtores goianos
terão R$ 25 bilhões
para o Plano Safra

�
LeiA nAs CoLunAs

Xadrez: Comissão Mista lim-

pa pauta à esperta do Plano

Diretor. Política 2

Jurídica: Plano de saúde que

cancela contrato deve manter

plano individual. Cidades 10

Esplanada: Carlos Wizard foi

blindado na CPI da Covid pela

maioria dos senadores. Política 6

Lobista confirma
pedido de
propina na CPI
Dominguetti Pereira, diz que  re-
cebeu pedido de propina de US$
1 por dose, em troca de contrato
de venda de vacinas AstraZeneca
com o Ministério da Saúde.
Política 6

Organização
criminosa contra
a democracia
Ministro do STF determina aber-
tura de inquérito sobre organi-
zação criminosa que atua contra
a democracia. Política 2

Microfranquias
viram atração de
empreendedores
Com investimento inicial de até
R$ 90 mil, microfranquias se
tornam opções viáveis para em-
preendedores que buscam in-
vestimentos na pandemia.
Negócios 17

Pedro Souza/Atlético-MG

Atlético Goianiense é goleado Atlético-MG marca quatro gols, dois de Na-

cho e dois de Zaracho, e impõe a segunda derrota consecutiva do rubro-negro na Série A, que descontou
com Marlon Freitas; próximo duelo será contra o Grêmio. Esportes 8

O quadro governo Ronaldo Caia-
do (DEM) deve passar por refor-
mulações no quadro de secreta-
riado. Aliados do governo e co-
tados para disputar as eleições
em 2022 devem entregar proje-
tos das secretarias até o final e
abrir espaços políticos para no-
vos aliados no último ano da
gestão. Avaliação é que avanço
da imunização deve melhorar
quadro econômico e social.
Política 5

Governo planeja
estratégia para
reforma do
secretariado até
o final do ano

Essência 13

15ª Bienal Naïfs do Brasil reúne 128 artistas

com ênfase na representatividade geográfica

Essência 16

Lançamento do livro
'Comusicação - O Som do
Sucesso', de Adolfo Corujo 

Essência 14

Lucas Pretti e Sophia Stedile
lançam o single 'Me Leva’,
disponível em streaming

Essência



O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), acolheu pedido da Procuradoria-Geral
da República (PGR) e determinou o arquivamento do In-
quérito  que investigava a organização de atos antide-
mocráticos, entre eles o disparo de foguetes contra a sede
do Tribunal na noite de 13/6. Na mesma decisão, entre-
tanto, determinou a abertura de novo inquérito para o
prosseguimento de investigações de outros eventos,
diante da presença de indícios e provas da existência de
organização criminosa com a nítida finalidade de aten-
tar contra a democracia e o Estado de Direito.

Segundo o ministro, o material apreendido e analisa-
do revela elementos de uma possível organização de atua-
ção digital e com núcleos de produção, publicação, fi-
nanciamento e político, semelhante aos identificados no
Inquérito das fake news (INQ 4781), também de sua re-
latoria. A organização teria por finalidade desestabilizar
as instituições democráticas, principalmente as que pos-
sam se contrapor, de forma constitucionalmente previs-
ta, a atos ilegais ou inconstitucionais.

Entre as instituições alvo estariam o Supremo e o Con-
gresso Nacional. “Ou seja, pregam, de maneira direta, o afas-
tamento da democracia representativa, com o retorno do es-
tado de exceção, a partir do fechamento do órgão de reunião
de todos os representantes eleitos pelo voto popular para o
Poder Legislativo, e a exclusão do órgão constitucionalmen-
te incumbido da defesa da Constituição Federal”. 
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Ministro abre
inquérito sobre
crimes contra 
a democracia 

Em depoimento à Comissão
Especial de Inquérito (CEI),
que apura a prestação de ser-
viço da Enel em Goiânia, o
gerente de Energia da Agência
Goiana de Regulação do Esta-
do, Jorge Pereira da Silva, dis-
se que a empresa não cumpre
o plano emergencial estabele-
cido em 2019. O presidente
da CEI da Enel, vereador Mau-
ro Rubem (PT), convocou nova
reunião para o dia 6 de julho,
às 14 horas, de forma híbrida,
quando outros convocados se-
rão ouvidos.

O plano apresentado se di-
vidia em seis pilares com ações
para início imediato, de acor-
do com registro no portal da
Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel). Consta do pla-
no, por exemplo, a antecipa-
ção, de 2023 para dezembro de
2020, da construção de 13 no-
vas subestações, além da am-
pliação de outras 18. E tam-
bém a expansão, em 84 quilô-
metros, da malha de linhas de
alta tensão e a instalação de
1.247 quilômetros de novas
redes de média tensão.

Ronilson lembra que a
Enel havia se comprometido
a aumentar em 60% a capa-
cidade de sua Central de
Atendimento até março de

2019, além de criar um canal
exclusivo para parte da po-
pulação rural, de onde vem a
maior das reclamações so-
bre o serviço. “Havia inúme-
ras previsões de ações em
que, tudo indica, sequer saiu
do papel”, afirma Ronilson.

O vereador fez um reque-
rimento em que pede todas as
informações do plano emer-
gencial e que irá relacionar
com as ações na Capital. “Que-
remos saber o que foi de fato
feito e o que não foi, queremos
passar a limpo, e punir os res-
ponsáveis”, pontua Ronilson.

A CEI também ouviu agora
à tarde, o presidente da Agên-
cia Goiana de Regulação, Con-
trole e Fiscalização de Serviços
Públicos – (AGR), Dr. Marcelo
Nunes Oliveira, representante
dos moradores do Setor Chá-
caras Califórnia, Silmara Epi-
fânia de Castro Carvalho e re-
presentando a Comissão de Di-
reito do Consumidor da OAB
Goiás, o advogado Murilo Cal-
deira. (Da assessoria do verea-
dor Ronilson Reis).

Fiscalização e Multas
Os gestores da AGR in-

formaram que a agência rea-
lizou fiscalização junto à
Enel distribuidora para ve-

rificar as denúncias recebi-
das de má prestação do ser-
viço. Eles constaram que as
metas indicados no Plano de
Resultados acordado quando
assumiram a empresa, não
estava sendo cumpridas e
foi enviado relatório para a
Aneel, bem como estabele-
cida multa de R$ 87 milhões
de penalidade.

Também relataram que que
a Ouvidoria da AGR, que rece-
be as reclamações dos consu-
midores, constatou que o
maior problema da Enel é a fal-
ta de qualidade no serviço
prestado, com interrupção da
energia elétrica nas casas e
também demora no tempo de

restabelecimento da energia.
Silmara Carvalho acres-

centou que, na região Norte
onde está localizado o bairro
em que reside, o maior pro-
blema é a oscilação da energia,
o que causa transtornos e da-
nifica os aparelhos elétricos.
Ela contou que a Enel já foi in-
formada e que respondeu às
reclamações dos moradores,
afirmando que na região há
um transformador ultrapas-
sado e com capacidade para
apenas oito residências e que
no momento está ligado a
mais de 60 famílias, mas não
adiantou quando o mesmo
será trocado por equipamen-
to mais moderno e potente. 

Comissão que apura prestação de
serviços da Enel em Goiânia deve ouvir
novos convocados na próxima semana
em formato híbrido

Novas oitivas foram
marcadas para a
próxima terça-feira
6 junho. A CEI da
Enel apura a
prestação de serviço
da empresa na
Capital 

Comissão Mista limpa pauta à
esperta do Plano Diretor 

O presidente da Comissão Mista da Câma-
ra de Goiânia, vereador Cabo Senna (Patrio-
ta) comandou ontem reunião extraordinária,
para zerar a pauta, com o objetivo de focar ex-
clusivamente sobre o Plano Diretor, que se en-
contra na Casa Civil. “Gostaríamos de aprovar
todos os projetos em pauta, para quando
chegar o Plano Diretor, nós nos atermos so-
mente à matéria”, pontuou Sen-
na, obtendo a concordância
dos demais integrantes da
Comissão. Em fevereiro, o
prefeito Rogério Cruz insti-
tuiu um grupo de traba-
lho para análise con-
junta das emendas
apresentadas ao proje-
to por vereadores. O ob-
jetivo, segundo ele, é
adequar as propostas dos ve-
readores às demandas da so-
ciedade no planejamento
da política urbana.  

Fim da fila 
Da tribuna da Câmara de Goiânia, o verea-

dor Leandro Sena (Republicanos) defendeu
que o cidadão que se recusar a vacinar, por que-
rer um outro tipo de imunizante, assine docu-
mento, no local de vacinação, para ceder sua
vaga. “Não se deve escolher vacina”, avisou.  

Pelo contrário 
Em resposta à nota da coluna, em que o ge-

rente de energia da AGR, Jorge Pereira da Silva,
disse que a Enel não cumpre o plano emergen-
cial fixado em 2019, a distribuidora de energia
esclarece que vem cumprindo os planos firma-
dos com Governo de Goiás, Ministério de Minas
e Energia e órgãos reguladores. 

Investimento  
A companhia informa que desde que assu-

miu o serviço em Goiás, em fevereiro de 2017,
investiu mais de R$ 3 bilhões na qualidade do
fornecimento de energia no Estado. 

Agora vai!
Pelo sim, pelo não, o presidente do MDB,

Daniel Vilela, foi até Iris Rezende, para refor-
çar convite para participar, hoje, da eleição do
diretório do partido. Na data anterior marcada,
a eleição foi suspensa pela Justiça, por ação do
deputado Paulo Cezar Martins. 

Termômetro 
Em mais uma incursão em Brasília, o pre-

feito Gustavo Mendanha (MDB) – que defende
candidatura própria ao governo – esteve
com o líder do partido na Câmara Federal, Is-
naldo Bulhões (AL), para discutir o cenário po-
lítico-eleitoral para 2022. 

Apoiador  
“Dissidente” do PSD, o deputado Lucas Ca-

lil é um dos que estimulam Mendanha a dis-
putar o governo, ignorando o fato de o seu
partido articular para selar uma composição
com Ronaldo Caiado. 

Sem orfandade 
Para mostrar que o esquecimento do en-

torno do DF é coisa do passado, o governador
Ronaldo Caiado discutiu demandas da região
com 29 prefeitos da Associação dos Municí-
pios Adjacentes a Brasília. 

Bolada 
No balanço final do Refis, a Secretaria da

Economia informa que os cofres do Tesouro
estadual serão reforçados com R$ 2,4 bilhões,
fruto do refinanciamento da dívida de 130 mil
contribuintes. 

2 Por descumprimento da legislação
ambiental, o TCE anulou a licitação da
Ceasa, que destinava parte de sua área in-
terna a um particular, para instalação de
um posto de combustíveis. 
2 Presidente da Câmara de Goiânia, Ro-
mário Policarpo (Patriota) pediu a Ro-
naldo Caiado que os ginásios de esportes
acolham moradores em situação de rua,
nesses tempos de baixas temperaturas. 

CURTAS
t

Venceslau Pimentel | xadrez@ohoje.com.br

Xadrez

Enel não cumpre plano emergencial,
revela AGR durante oitiva na CEI

Ministro do STF Alexandre de Moraes é relator do processo
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O avanço da Inteligência
Artificial nas empresas 

Antonio Tuccilio

A corrupção no Brasil sempre foi um proble-
ma. Não me refiro apenas aos escândalos políti-
cos de repercussão nacional, que já viraram
uma espécie de rotina para nós, brasileiros. Há ou-
tro tipo: aquela corrupção do dia a dia, que está
nos pequenos atos, com a qual infelizmente
aprendemos a conviver, mas que não é possível
aceitar. A luta contra a corrupção, seja de qual es-
pécie for, é diária e absolutamente necessária.

Acompanhamos neste momento uma grande
investigação em relação à conduta do governo fe-
deral na gestão da pandemia, crise sanitária sem
precedentes que já foi responsável pela morte de
mais de 463 mil brasileiros. Num dos tentáculos
da discussão, o Tribunal de Contas da União ana-
lisa possíveis irregularidades em contratações fei-
tas pelo Distrito Federal no enfrentamento da Co-
vid-19. Tais contratos envolvem a chocante soma
de R$ 3 bilhões.

Mas isso não é tudo! Mesmo em plena pan-
demia, o Ministério da Saúde tentou reformar
dois prédios públicos no Rio de Janeiro por qua-
se R$ 30 milhões. Acima de tudo, são contratos
sem licitação e autorizadas pelo Superinten-
dente do Ministério do Rio à época. Felizmente,
esse atentado às finanças públicas foi revertido.

Recentemente, a Estratégia Nacional de Com-

bate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro
(ENCCLA) lançou o Programa Nacional de Pre-
venção à Corrupção, que tem como alvo, em um
primeiro momento, os gestores de organizações
públicas. O objetivo é divulgar falhas e, claro, atos
de corrupção. Uma nova esperança para a po-
pulação brasileira, finalmente.

A histórica corrupção fere o povo brasileiro,
não apenas financeiramente mas também mo-
ralmente. Seria muito pensar em usar os bilhões
de reais da corrupção em projetos sociais ou até
mesmo em aumento no valor do auxílio emer-
gencial? É desanimador acompanhar um caso
atrás do outro. O pior é que para muitos políti-
cos não há nada de errado. Mais do que isso, eles
preferem mudar o foco das denúncias e perseguir
os servidores públicos.

Sonhamos com um
dia em que o Brasil seja
um país diferente. Já ti-
vemos sucesso antes
com a Lava Jato. Fico
na torcida para que
não sejamos condena-
dos a outras décadas de
corrupção. Este é o mal
que precisa ser com-
batido e vencido de
uma vez por todas.

Bruno Ramos

A avalanche de dados e a utilização de algo-
ritmos na tomada de decisão tornaram-se cada
vez mais presentes na rotina das companhias. O
avanço da pandemia e, consequentemente, o iso-
lamento social, tem acelerado ainda mais este
processo de transformação digital dentro das or-
ganizações, conforme apontam os dados levan-
tados pela Morning Consult, com profissionais de
TI de diversas empresas do Brasil. Segundo o es-
tudo, mais de 40% dos entrevistados afirmam
que, no último ano, foram implementadas fer-
ramentas de Inteligência Artificial (AI) nas em-
presas em que trabalham.

Um dos fatores que impulsionaram este cres-
cimento foi a queda na receita das empresas pro-
vocada pela pandemia e a busca por tecnologias
mais eficientes que conseguissem manter a ren-
tabilidade do negócio, diminuindo custos e au-
mentando a receita da organização. De acordo
com a recente pesquisa da McKinsey & Company
sobre inteligência artificial, o crescimento da re-
ceita das empresas está diretamente relacionado
à utilização de IA, uma vez que 70% dos execu-
tivos entrevistados relatam que a adoção de so-
luções de Inteligência Artificial é responsável por
parte do aumento do EBIT. Destes, 22% afirmam
que mais de 5% deste crescimento pode ser atri-
buído a este modelo de tecnologia.

Além disto, a crescente necessidade de treina-
mento e conscientização da liderança quanto aos
riscos e oportunidades da gestão remota também
é um fator para o avanço da Inteligência Artificial
nas empresas, uma vez que estas companhias pas-
saram a buscar soluções com metodologias ino-
vadoras para aumentar o engajamento e o de-
sempenho dos colaboradores de uma forma geral.
Com experiências imersivas é possível identificar
os gaps e mapear o que precisa ser aprimorado,
oferecendo insumos para que estes problemas se-
jam resolvidos com mais facilidade.

No atual ambiente competitivo de negócios, a
tecnologia é um aspecto fundamental para tor-
nar os procedimentos mais eficientes, tanto
para as empresas quanto para os clientes. Neste
sentido, a Inteligência Artificial está se tornan-
do cada vez mais acessível para que as organi-
zações implementem estratégias inovadoras em
suas diferentes áreas.

A partir disto, a finalidade é proporcionar me-
lhores experiências ao usuário, uma conectividade
mais ampla e uma gestão mais eficiente e confiável,
tudo com os recursos já disponíveis nestas ferra-
mentas. Em outras palavras, o objetivo da IA é en-
cantar clientes, funcionários e parceiros, enquanto
automatiza a estabilidade e o desempenho da rede.

Por meio destas ferramentas, é possível aprimo-
rar produtos e serviços existentes, criar novas solu-
ções, otimizar operações, auxiliar a tomada de de-
cisão mais assertiva, permitir que funcionários de-
diquem-se a atividades mais estratégicas, bem como
uma grande variedade de benefícios que podem, in-
clusive, acelerar o crescimento do negócios.

Neste sentido, a utilização de ferramentas tec-

nológicas representa uma importante oportuni-
dade de retomada do crescimento com a redução
dos custos e aumento da receita, uma vez que a
IA possibilita, por exemplo, que robôs aprendam
com as atividades realizadas e, desta forma,
aprimorem suas habilidades. Além disso, por
meio da Inteligência Artificial, a produção in-
dustrial tem se tornado mais ágil e eficaz em com-
paração ao trabalho humano.

As aplicações que utilizam este tipo de solu-
ção são capazes de reduzir erros e aumentar a
produtividade. No caso do setor industrial, por
exemplo, a análise de dados entre equipamentos
conectados permite que as empresas prevejam
demandas e carregamentos utilizando redes re-
correntes. Por conta disso, as organizações que
adotam a tecnologia conseguem eliminar facil-
mente diversos custos operacionais.

As ferramentas de Inteligência Artificial rela-
cionadas aos departamentos de TI, como auto-
mação, controle de qualidade e segurança ciber-
nética eram as áreas com maiores aplicações da
tecnologia. No entanto, esse cenário está mudan-
do. Para especialistas, o aperfeiçoamento da IA tor-
nará cada vez mais simples a sua implementação
nas mais diversas áreas das organizações. Em um
futuro breve, tudo indica que dezenas de ativi-
dades serão transformadas para suprir uma nova
demanda. Se por um lado, muitos acreditam que
a máquina substituirá a mão de obra humana, ou-
tros afirmam que apenas vivenciaremos uma
transformação e evolução das profissões.

Além disso, com base em informações das
áreas de negócio, é o momento de reavaliar todas
as estratégias de tecnologia e segurança da infor-
mação, incluindo o dimensionamento e a qualifi-
cação das equipes, a infraestrutura de TI, a adoção
a soluções de Cloud Computing, a segurança dos da-
dos corporativos, de negócios, e de terceiros, e ain-
da, a necessidade de inserir a Transformação Di-
gital em produtos e serviços para otimizar a ex-
periência do cliente e potencializar o negócio.

É claro que a implantação destas tecnologias es-
barra em diversos gaps dentro das empresas,
como a dificuldade de obter e compreender quais
são os dados úteis e relevantes para o negócio, trans-
formar a cultura organizacional da empresa, a fal-
ta de habilidades técnicas para implementação des-
tas tecnologias, bem como maturidade empresarial
para garantir a utilização de inteligências artificiais
seguindo os protocolos éticos e legais.

Desta forma, uma das soluções para atravessar
estas barreiras é buscar no mercado empresas es-
pecializadas que pos-
sam auxiliar a digitali-
zação do negócio,
transformando dados
em informações rele-
vantes, que tragam re-
sultados valiosos para
a tomada de decisão,
bem como oferecer
apoio para implemen-
tação e manutenção
destas ferramentas.

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO

Bruno Ramos é Founder e
CEO global da HartB, star-
tup de dados

Antonio Tuccilio, presi-
dente da Confederação
Nacional dos Servidores
Públicos (CNSP)

Fome
Meu maior medo é ver gente passando fome

com o fim do auxílio emergencial. Graças a Deus
aqui em casa a gente não precisou, mas conheço
várias pessoas que conseguiram e essa foi a única
renda que elas tiveram por meses. Um tempo
atrás, o auxílio foi cortado pela metade e já criou
problemas, imagina agora que não vai ter nada?
Tomara que as pessoas consigam um trabalho ou
coisa do tipo, porque se depender do governo, as
pessoas vão esperar sentadas.

Pedro Adriano 
Goiânia

Filmes
O que mais tem sido feito pelas pessoas nes-

sa quarentena, ao menos com meu grupo de
amigos e amigas, é assistir filmes. Gostaria de
ver no jornal uma lista de recomendações da
editoria de cultura, de filmes, séries, docu-
mentários que possam ajudar nas decisões e
também para que possamos “passar o tempo”
com um bom conteúdo. Aproveito para iniciar
a lista com o filme “Resgate” da Netflix, que
teve um excelente roteiro apesar de simples e
que muito provavelmente vai ter a continua-
ção, já que renovaram com o diretor do pri-
meiro filme. Poderia separar um dia da sema-
na para cada gênero. Acredito que muita gen-
te também iria gostar, e até facilitaria pois mui-
tas pessoas gastam muito tempo apenas para
escolher um filme ou uma série.

Karina Stefany
Aparecida de Goiânia

{
Vamos fazer uma

cronologia de

tempo. Pega-se

quatro mandatos, e

divide-se pelo que o

governador atual já

fez, e verão que foi

feito muito mais

Presidente eleito da Associação
Goiana dos Municípios (AGM) e ges-
tor de Goianira, Carlos Alberto An-
drade de Oliveira, o Carlão da Fox,
salientou que a era de obras faraô-
nicas deu lugar às parcerias com as
gestões municipais. 

Não podemos deixar a
corrupção se tornar rotina 

@jornalohoje
“Estes ex-aliados agora são de ESQUERDA?
Foram radicais, vão apoiar o Lula na próxima
eleição.... KKKkkkkk já pensando em um
cargo ou voto , só pode. Sabem que o Lula
vai ganhar”, comentou o internauta sobre o
super pedido de impeachment feito por ex-
aliados de Bolsonaro e entidades e parla-
mentares de oposição.

Paiol dos Freitas

@ohoje
“Sempre achei um absurdo uma área
imensa como essa, ficar abandonada e
sem calçadas. O Poder Público cobra
dos contribuintes calçada em seus imó-
veis com pena de multa, e nesse caso
admite o descaso.”, comentou o inter-
nauta sobre a anexação de uma área ao
Parque Vaca Brava. 

Ricardo Ribeiro Mont

@jornalohoje
Segundo a Organização Pan-Americana da
Saúde (Opas), países da região registram
aumento de casos e interrupções de servi-
ços essenciais ainda são comuns.
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Na fase mais dura das medidas de dis-
tanciamento e de restrições aos negócios e
empresas, o mercado de trabalho chegou a
perder 12,886 milhões de empregos, o que sig-
nificou uma queda de 13,6% quando com-
parado o último trimestre de 2019 e os três
meses finalizados em agosto do ano passado.
O total de pessoas ocupadas despencou de
94,552 milhões para 81,666 milhões, menor
nível da série histórica. Dali em diante, até o
trimestre móvel encerrado em abril deste
ano, foram retomadas 4,274 milhões de ocu-
pações, pouco menos de um terço dos em-
pregos perdidos a partir do final de 2019,
como mostram as séries de dados da Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios Contínua
(PNADC), realizada pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE).

Mesmo essa tímida reação, que ocorre
apenas em relação aos dados muitos ruins de
2020, deve ser considerada com cautela.
Trabalhadores informais responderam por
mais de 74 a cada 100 novos empregos ge-
rados naquele período mais recente, o que
coincide precisamente com uma fase de li-
beração gradual das atividades econômicas
e com o fim do auxílio emergencial, elevan-
do o número de trabalhadores sem registro
formal. Pelos critérios do IBGE, o total de in-
formais no mercado de trabalho avançou de

31,043 milhões para 34,222 milhões entre o
trimestre finalizado em agosto de 2020 e abril
deste ano, correspondendo a 3,179 milhões
de ocupações a mais (alta de 10,2%). No seg-
mento formal do mercado, por contraposição,
o avançou ficou limitado a 2,2%, com número
de empregados e empregadores com regis-
tro avançando de 50,623 milhões para 51,718
milhões (mais 1,095 milhões).

“Déficit” de emprego
Persiste ainda um saldo negativo em

todo o mercado de trabalho na comparação
entre abril deste ano e dezembro de 2019,
correspondendo ao encerramento de 8,612
milhões de vagas, sinalizando queda de
9,1% no período – sempre considerando os
trimestres móveis terminados em cada um
dos meses mencionados. Um dos pontos a
demonstrar a crise instalada no setor está
precisamente no fato de o emprego conti-
nuar murchando, ao mesmo tempo em
que o desemprego mantém uma trajetória
firme de crescimento, confirmando que a
melhoria sugerida por alguns indicadores
econômicos não tem sido acompanhada
pelo mercado de trabalho. E este continua
sendo um obstáculo de peso para uma re-
cuperação sustentada e de prazos mais
longos da atividade econômica.

2 O número de trabalhado-
res desempregados havia su-
bido 18,6% entre o trimestre fi-
nal de 2019 e os três meses ter-
minados em agosto de 2020,
saindo de 11,632 milhões para
13,794 milhões, com mais
2,162 milhões de pessoas lan-
çadas ao desemprego. O total
de desocupados avançou mais
7,0% até o trimestre fevereiro-
abril deste ano, passando a so-
mar 14,761 milhões, pratica-
mente 3,129 milhões a mais do
que em dezembro de 2019
(num salto de 26,9%).

2 O dado, embora dramá-
tico, não reflete a realidade
totalmente, já que os núme-
ros da desocupação no País
continuam sendo “camufla-
dos” pelo número ainda mui-
to elevado de pessoas fora do
mercado de trabalho, par-
cela das quais em situação
de desalento. Ao final do tri-
mestre fevereiro-abril deste
ano, pouco mais de 76,383
milhões de trabalhadores
estavam fora da força de
trabalho porque simples-
mente desistiram de buscar
uma colocação diante da fal-
ta de opções.

2 Comparado ao trimestre
final de 2019, aquele contin-
genteapresentou alta de
16,7%, o que significou um

acréscimo de 10,954 milhões
no total de pessoas fora do
mercado. Ainda em 2019, o
pessoal fora da força repre-
sentava 38,13% da popula-
ção em idade ativa, com 14
anos ou mais de idade, per-
centual elevado para 43,13%
em abril deste ano. Supondo
que esse contingente reto-
masse níveis semelhantes aos
registrados no último tri-
mestre de 2019, em torno de
8,86 milhões teriam retorna-
do à força de trabalho, o que
faria o total de desemprega-
dos aumentar 60,0%, para
23,622 milhões.

2Entre os trabalhadores que
estão fora da força de trabalho,
o número de desalentados ba-
teu em 5,967 milhões em abril
deste ano, acumulando alta
de 29,2% em relação ao último
trimestre de 2019, quando as
pessoas em desalento chega-
vam a 4,620 milhões.

2 Nos primeiros meses da
pandemia, o mercado infor-
mal chegou a ser mais afe-
tado, perdendo 7,325 mi-
lhões de ocupações entre de-
zembro de 2019 e agosto do
ano seguinte (novamente
considerando os trimestres
encerrados naqueles meses).
O número de informais caiu
de 38,368 milhões para

31,043 milhões. O segmento
foi responsável por quase
57,0% das perdas de empre-
gos registradas no perío-
do.No setor formal, foram
perdidos 5,561 milhões de
empregos, numa redução de
9,9% (de 56,184 milhões para
50,623 milhões).

2 Entre agosto de 2020 e
abril deste ano, conforme já
anotado acima, a informali-
dade voltou mais forte, até
pelas opções menores aber-
tas no setor formal do mer-
cado. Mas, considerando o
período todo analisado, ou
seja, entre o trimestre final
de 2019 e o trimestre feve-
reiro-abril de 2021, os da-
dos mostram impactos nas
duas áreas, com baixa de
10,8% entre os informais,
que caíram de 38,368 mi-
lhões para 34,222 milhões,
com fechamento de 4,146
milhões de ocupações. O to-
tal de formais apresentou
queda de quase 8,0%, saindo
de 56,184 milhões para
51,718 milhões, encerrando-
se perto de 4,466 milhões de
vagas. Ou seja, o mercado
formal respondeu pelo fe-
chamento de 51,9% de to-
dos os empregos perdidos
no período, com contribuição
negativa de 48,1% para o
segmento informal.

Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

Economia perdeu pouco mais de
8,6 mi de empregos desde 2019

Beneficiada pela alta das commodities (bens primá-
rios com cotação internacional), a balança comercial re-
gistrou o melhor saldo da história para o primeiro se-
mestre, desde o início da série histórica, em 1989. De ja-
neiro a junho, o país exportou US$ 37,496 bilhões a mais
do que importou.

O saldo é 68,2% maior que nos seus primeiros meses
de 2020, quando as exportações tinham superado as im-
portações em US$ 22,295 bilhões. Até agora, o melhor pri-
meiro semestre da história havia sido registrado em
2017, quando a balança comercial tinha registrado su-
perávit de US$ 31,922 bilhões.

Em junho, as exportações superaram as importações em
US$ 10,372 bilhões, resultado 59,5% maior que o do mes-
mo mês do ano passado e montante também recorde para
o mês. No mês passado, o Brasil vendeu para o exterior US$
28,104 bilhões, alta de 60,8% sobre junho de 2020 e valor
recorde para todos os meses desde o início da série histó-
rica, em 1989. As importações totalizaram US$ 17,732 bi-
lhões, alta de 61,5% na mesma comparação.

Além da alta no preço das commodities, as exporta-
ções também subiram por causa da base de comparação.
Em junho de 2020, no início da pandemia de covid-19,
as exportações tinham caído por causa das medidas de
restrição social. O volume de mercadorias embarcadas,
segundo o Ministério da Economia, aumentou 11,4%, en-
quanto os preços subiram, em média, 44% em relação
ao mesmo mês do ano passado.

Setores
Em junho, todos os setores registraram crescimento

nas vendas para o exterior. Com o auge da safra de grãos,
as exportações agropecuárias subiram 24,9% em relação
a junho do ano passado. Os principais destaques foram
café não torrado (+45,0%), soja (+23,6%) e algodão em
bruto (+111,4%).

Beneficiada pela valorização de minérios, as expor-
tações da indústria extrativa aumentaram 175,8%, com
destaque para minério de ferro (+172,1%), minério de co-
bre (+82,6%) e óleos brutos de petróleo (+208,9%), im-
pulsionadas pela valorização do petróleo no mercado ex-
terno. As vendas da indústria de transformação subiram
38,1%, puxadas por combustíveis (+66%), aço (+110%) e
aeronaves, incluindo componentes (+144%).

Do lado das importações, as compras do exterior da
agropecuária subiram 61,1% em junho na comparação
com junho do ano passado. A indústria extrativa regis-
trou alta de 25,5% e a indústria de transformação teve
crescimento de 66,3%. Os principais destaque foram soja
(+181,9%), gás natural (+434,7%), combustíveis (+216,5%)
e veículos automotivos (+366,3%).

O governo elevou de US$ 89,4 bilhões para US$ 105,3 bi-
lhões a previsão de superávit da balança comercial neste
ano, o que garantiria resultado recorde. A estimativa já con-
sidera a nova metodologia de cálculo da balança comer-
cial. As projeções estão bem mais otimistas que as do mer-
cado financeiro. O boletim Focus, pesquisa com analistas
de mercado divulgada toda semana pelo Banco Central, pro-
jeta superávit de US$ 68,8 bilhões neste ano.

Metodologia
Em abril, o Ministério da Economia mudou o cálcu-

lo da balança comercial. Entre as principais alterações,
estão a exclusão de exportações e importações fictas de
plataformas de petróleo. Nessas operações, plataformas
de petróleo que jamais saíram do país eram contabili-
zadas como exportação, ao serem registradas em sub-
sidiárias da Petrobras no exterior, e como importação,
ao serem registradas no Brasil.

Outras mudanças foram a inclusão, nas importações,
da energia elétrica produzida pela usina de Itaipu e com-
prada do Paraguai, num total de US$ 1,5 bilhão por ano,
e das compras feitas pelo programa Recof, que concede
isenção tributária a importações usadas para produção de
bens que serão exportados. Toda a série histórica a partir
de 1989 foi revisada com a nova metodologia.(ABr)

Commodities puxaram o saldo da balança comercial

Governo não deve prorrogar
programa de empregos

BALANÇO

Econômica
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Balança comercial
tem melhor saldo
da história no
primeiro semestre

O Programa Emergencial
de Manutenção do Emprego e
Renda (BEm) não deve ser
prorrogado, segundo o se-
cretário especial de Previ-
dência e Trabalho, do Minis-
tério da Economia, Bruno
Bianco. O programa, que está
na sua segunda versão, lan-
çada em abril deste ano, é
uma das medidas de enfren-
tamento à crise gerada pela
pandemia de covid-19.

“Eu não vejo, o governo
não vê, necessidade de pror-
rogação”, disse, hoje (1º), em
Brasília, o secretário. “Se ne-
cessário, levaremos esta ne-
cessidade ao ministro [Paulo

Guedes] e também ao presi-
dente da República [Jair Bol-
sonaro], mas tudo indica que,
com o casamento entre uma
política muito bem-sucedida
de vacinação e a retomada
[econômica] que estamos
vendo e as novas políticas
que virão no pós-pandemia,
temos tudo para dizer que o
BEm não será prorrogado,
não nestes moldes”, acres-
centou Bianco.

Segundo ele, o total de pe-
didos do auxílio financeiro
pago aos trabalhadores da
iniciativa privada com vín-
culo formal que acordam com
seus empregadores uma re-

dução proporcional entre jor-
nada de trabalho e salários,
ou a suspensão temporária do
contrato empregatício, vem
diminuindo. O que, para Bian-
co, sinaliza que o governo
pode priorizar outras manei-
ras de estímulo à preservação
dos empregos.

De acordo com dados do mi-
nistério, desde abril, quando o
BEm foi relançado, até o último
dia 26, 2.386.284 trabalhadores
obtiveram a garantia provisó-
ria de emprego mediante acor-
do. Algo em torno de R$ 1,7 bi-
lhão em recursos federais fo-
ram efetivamente pagos neste
período. (ABr)
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Samuel Straioto

O governo estadual já traça
planejamento para uma nova
reforma do secretariado na
gestão e Ronaldo Caiado (DEM).
O tema voltou a ser analisado
nos bastidores da administra-
ção, sem muito alarde neste
momento. A informação apu-
rada pela reportagem é que as
alterações devem ocorrer pos-
sivelmente no final de 2021
ou início do ano que vem. Há
uma expectativa de que vá-
rios projetos que estão em an-
damento possam ser concluí-
dos pelo governo ainda no se-
gundo semestre, por este fato,
as alterações não devem se
concretizar por agora. 

Vale ressaltar que no início
de 2021 havia uma projeção de
reforma no secretariado, mas
poucas alterações foram con-
firmadas. Até hoje, algumas
pastas ainda estão com interi-
nos, como é o caso da Cultura,
com César Moura, que tam-
bém ocupa a função de secre-
tário da Retomada. Secretá-
rios ouvidos pela reportagem
avaliaram que as substitui-
ções poderão ser feitas sem
pressa, analisando o quadro
político e ainda dando tempo
para que os atuais secretários
possam se organizar.

O governo avalia que o au-
mento da imunização contra
a Covid-19 pode resultar num
melhor ambiente para a eco-
nomia e consequentemente
para à implantação de proje-

tos, tais como a transferência
de um programa de renda. A
reportagem apurou que os
eventuais secretários que se-
rão candidatos no ano que
vem deverão concluir projetos
até o final de dezembro deste
ano. Politicamente, há uma
pretensão de abrir espaços
para aliados no último ano da
administração.

Entre os nomes cotados
para participar das eleições
2022 estão:  Pedro Sales (Goin-
fra), Ernesto Roller (Governo),
Adriano da Rocha Lima (Se-
cretaria Geral da Governado-
ria), Rodney Miranda (Segu-
rança Pública), Fátima Gavioli
(Educação), José Vitti (Indústria

e Comércio), Renato de Castro
(Codego), José Essado (Agro-
defesa), Marcos Roberto Silva
(Detran), Denes Pereira (Ique-
go), Lineu Olímpio (Ceasa), o
presidente do Ipasgo, Dr. Hélio
Lopes; e o superintendente de
Gestão do Vapt Vupt e ex-pre-
feito de Inhumas, Dioji Ikeda, e
o assessor especial da gover-
nadoria: Lívio Luciano.

Governo projeta déficit
de R$ 1 bilhão para 2022

A Lei de Diretrizes Orça-
mentárias (LDO) 2022, apro-
vada na última quarta-feira
(1). De acordo com a matéria, o
Estado de Goiás projeta um
déficit como resultado nomi-

nal, ou seja, a diferença entre
receitas e despesas totais no
exercício na ordem de R$ 1,016
bilhão, segundo projeções da
Secretaria Estadual de Econo-
mia. Para 2022, estão previstos
pagamentos referentes ao re-
financiamento dos valores não
pagos em razão das Ações Civis
Ordinárias (ACOs) movidas
pelo Estado de Goiás. 

O valor é de R$ 3,9 bilhões,
além dos valores que ficarem
em suspensão de pagamento
até a data de homologação
do RRF, estimado para ocorrer
ao final de 2021. A projeção é
de R$ 728 milhões. No biênio
2023-2024, observa-se cresci-
mento no valor do serviço da

dívida, em virtude da redução
dos descontos regressivos na
proporção de 11,11% ao ano
dentro do Regime de Recupe-
ração Fiscal. 

Segundo a Secretaria de
Economia o serviço da dívida
no ano de 2021, no valor de R$
6,409 bilhões. Os restos a pagar
primários (excluídos os relati-
vos ao serviço da dívida) tota-
lizaram, em 2020, R$ 1,5 bilhão.
Espera-se, devido ao alto nível
de investimentos, sua elevação
para R$ 1,8 bilhão em 2021,
mas gradual redução entre
2022 e 2024, para, respectiva-
mente, R$ 880 milhões, R$ 624
milhões e R$ 409 milhões. (Es-
pecial para O Hoje)

Avaliação de governistas é que avanço da imunização dará espaço para projetos sociais. Secretários ficam até o final do ano

Em reunião com 18 pre-
feitos do Entorno do Distrito
Federal na quinta-feira (1), o
governador Ronaldo Caiado
(DEM) ouviu as demandas e se
comprometeu encaminhar
ações em conjunto. Frisou que
não tem como foco em “obras
para ostentação”. Disse que a
meta é gerar alternativas de
renda e de acesso facilitado ao
crédito para pequenos e mi-
croempresários individuais e
agricultores. 

“Vamos trabalhar e cons-
truir a mentalidade de am-
pliar a renda das famílias”,
disse o governador.  Caiado
garantiu aos presentes que vai
finalizar o Hospital de Águas
Lindas. “Podem ter certeza de
que entrego no meu mandato.
Não abro mão deste compro-

misso”, afirma a assegurar que
serão três estruturas de saúde
de grande porte na região.

Presidente eleito da As-
sociação Goiana dos Muni-
cípios (AGM) e gestor de

Goianira, Carlos Alberto An-
drade de Oliveira (DEM), o
Carlão da Fox, salientou que
a era de obras faraônicas
deu lugar às parcerias com
as gestões municipais. “Va-

mos fazer uma cronologia de
tempo. Pega-se quatro man-
datos, e divide-se pelo que o
governador atual já fez, e ve-
rão que foi feito muito mais”,
garantiu.

O presidente da Associa-
ção dos Municípios Adja-
centes à Brasília (Amab) e
prefeito de Valparaíso de
Goiás, Pábio Mossoró (MDB),
disse que a meta é “fortale-
cer o municipalismo”. Para
ele, a reunião foi produtiva
e animou os prefeitos quan-
to aos investimentos na re-
gião. “O governador garan-
tiu que vai investir, dentro
das possibilidades em polí-
ticas voltadas para o desen-
volvimento dos municípios,
principalmente na amplia-
ção da renda das famílias”.

O prefeito de Planaltina de
Goiás, Cristiomário Medeiros
(PSL), disse que os municípios
da região do Entorno precisam
romper com a dependência de
Brasília “e passar a ser mais
Goiás, ter autonomia, estar jun-
to ao Governo do Estado”. 

Já o prefeito de Águas Lin-
das de Goiás, Lucas de Carva-
lho (Podemos), saudou Caiado
e o secretário de Segurança
Pública, Rodney Miranda, pela
condução das ações de busca
ao criminoso Lázaro Barbosa.
“Vocês chamaram a responsa-
bilidade. Só nós que estávamos
ali sabíamos do drama desta si-
tuação toda”, afirmou. Ales-
sandro Otone Barcelos, de Co-
calzinho de Goiás, também
agradeceu às duas autoridades
pela condução no caso.

Caiado articula com prefeitos do Entorno de Brasília
BASE

Governador reuniu com 18 prefeitos do Entorno do DF

Trocas de titulares
das pastas devem
ocorrer no final de
2021 ou começo
de 2022

Governo planeja estratégia
para reforma do secretariado 

Conceito 
Freemium

O mesmo adotado pelos grandes jornais neste conceito em todo o mundo
Distribuição dirigida com alto conteúdo editorial
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Esplanada
Leandro Mazzini | reportagem@colunaesplanada.com.br

Águia ferida
O empresário Carlos Wizard foi blin-

dado pela maioria dos senadores na CPI
da Pandemia durante sua discreta pas-
sagem na Casa na quarta-feira. Sessão
que terminou esvaziada com dois se-
nadores. E a maioria deles elogiosos à
sua trajetória, apesar de algumas alfi-
netadas por sua ligação com o presi-
dente Bolsonaro. Foi o trabalho do ad-
vogado criminalista Alberto Toron en-
tre gabinetes, amigo do metiê político de
Brasília. Mas não será surpresa se, na
próxima reunião de conselho, o grupo
americano Pearson, controlador da
marca Wizard, aprovar alteração do
nome da rede de ensino de línguas
para dissociar a imagem do empresário
brasileiro que se queimou por aqui.

Fritura 
O Partido Verde convidou o deputado

federal Luís Miranda, já que o coman-
dante do DEM em Brasília, Alberto Fraga,
disse que ele é persona non grata. 

Ninguém quer
Dois seguranças experientes recusa-

ram convite para escolta de Miranda, cien-
tes de que tem fama de  mau pagador. E
continua sem a Polícia Legislativa também.

Passou
As contas do presidente da Repú-

blica foram aprovadas pelo Tribunal de
Contas da União, mas com 28 ressalvas.
Na visão de palacianos, nada que man-
che o balanço.

Frita 
Depois de meses sumido, o deputado

federal Alexandre Frota (PSDB-SP), um
ex-aguerrido bolsonarista, apareceu gri-
tando na porta do Palácio do Planalto
chamando o presidente Bolsonaro para
a briga. Nem os seguranças o reconhe-
ceram. Ganhou o apelido entre portas de
Alexandre Frita. Frita qualquer um que
lhe desagradar.

Doria aglomerou
Um grupo de deputados estaduais denun-

ciou o governador de São Paulo, João Doria Jr,
ao Ministério Público, por promover aglome-
ração de pessoas em evento em Marília.

Copo virado
O proprietário do conhecido Becks Bar em

Curitiba mudou o nome para Becks Bar Fora
Bolsonaro, sem medo. “Cliente que apoia ge-
nocídio de 500 mil brasileiros não fará falta (...)
Eu prefiro falir com dignidade do que ir con-
tra meus princípios”, avisou.

E o wi-fi?
A decisão pessoal do empresário lembra o

que ocorreu Brasil adentro depois do im-
peachment de Dilma Rousseff. Muitos bares ti-
nha a senha ‘Fora, Temer’ para wi-fi. 

Segue o frevo
O senador Humberto Costa (PT) fez um co-

mentário sobre o futuro político da deputada
federal Marília Arraes, sua rival. Que ela fizesse
campanha para renovar o seu mandato em
Brasília. Só que a sugestão não veio de graça e
Costa colocou o seu nome à disposição para su-
ceder Paulo Câmara (PSB), no Governo de Per-
nambuco – numa aliança PT-PSB. Marília é pré-
candidata pelo PT, mas sem compor com os so-
cialistas.  

Vestindo a camisa
Pesquisa do Fórum Brasileiro de Seguran-

ça Pública realizada em maio, ainda inédita, vai
trazer interessante revelação:  entre as insti-
tuições ligadas às forças de segurança, os po-
liciais federais são os mais vinculados às suas
entidades sindicais. De acordo com os dados,
75,2% dos agentes integram o sistema sindical. 

Lisboa-Bahia
O artista plástico português David Arra-

nhado, de passagem pela Bahia, conquistou os
locais. Além de obras em Trancoso e Porto Se-
guro, acaba de concluir um painel de 40 m² na
Nuhatê Casa Hotel na praia de Caraíva, litoral
Sul. David tem obras na Turquia, Estados Uni-
dos e Península Ibérica.

A denúncia do represen-
tante da Davati Medical Sup-
ply, Luiz Paulo Dominguetti
Pereira, de que recebeu pedi-
do de propina de US$ 1 por
dose, em troca de assinar con-
trato de venda de vacinas As-
traZeneca com o Ministério da
Saúde, foi confirmada à CPI
nesta quinta-feira (1º).

Dominguetti afirmou ain-
da que parlamentares procu-
raram o CEO da empresa no
Brasil, Cristiano Alberto Car-
valho, para intermediar a
compra de vacinas. Ele re-
produziu até mesmo um áu-
dio do deputado Luis Miran-
da (DEM-DF) sobre possível
intermediação em negocia-
ção, mas não pode confirmar
que se tratava da aquisição do
imunizante da AstraZeneca
(leia abaixo).

O pedido de propina, con-
forme denúncia feita inicial-
mente ao jornal Folha de S.
Paulo, foi feito pelo ex-diretor
de Logística do ministério,
Roberto Ferreira Dias, exo-
nerado nessa quarta (30),
após desgaste com suspeitas
de envolvimento em irregu-
laridades com a aquisição de
vacinas pelo órgão. A compra
de 400 milhões de doses da
AstraZeneca pelo ministério,
se realizada com irregulari-

dade, geraria um montante
ilícito de R$ 2 bilhões.

O primeiro contato de Do-
minguetti — que é policial mi-
litar em Minas Gerais e atua
como intermediador da Davati
— com o Ministério da Saúde
foi feito por meio do reveren-
do Amilton Gomes a partir, da
Secretaria Nacional de As-
suntos Humanitários (Senah),
que agendou uma reunião
com Lauricio Cruz, do Depar-
tamento de Imunização e
Doenças Transmissíveis.

Dominguetti também man-
teve contato com coronel
Marcelo Blanco da Costa, ex-
diretor substituto do Depar-
tamento de Logística do Mi-
nistério da Saúde, exonerado
em janeiro deste ano. Ele teria
intermediado o contato do
vendedor com Roberto Dias.

O pedido de propina, de
acordo com o vendedor, foi fei-
to no dia 25 de fevereiro deste
ano, em jantar no restaurante
Vasto, em um shopping em
Brasília, onde também estive-
ram presentes o coronel Blan-
co e Dias, além de um empre-
sário não nomeado.

A Davati ofereceu 400 mi-
lhões de doses da vacina a um
preço inicial de US$ 3,50, se-
gundo Dominguetti. No de-
senrolar da conversa, Dias

teria feio o pedido de majo-
ração do preço, com o acrés-
cimo de US$ 1 a dose.

— Nunca se buscou uma
facilidade por parte dele [Ro-
berto Dias]. Essa facilidade
não ocorreu porque ele sem-
pre colocou o entrave no sen-
tido de que, se não se majo-
rasse a vacina, não teria aqui-
sição por parte do ministério
— afirmou Dominguetti. A
proposta de propina teria sido
feita exclusivamente por Dias.

O representante comercial
garantiu aos senadores que in-
formou o ocorrido ao CEO da
empresa no Brasil e que não foi
dado prosseguimento diante
da proposta do então diretor de
Logística do ministério.

— Na conversa, ele disse:
nós temos de melhorar esse va-
lor. Eu disse que teria de tentar

um desconto, mas aí ele falou
que seria melhorar para mais,
para aumentar em US$ 1. Eu
disse que não seria possível. Ele
disse para eu pensar direitinho,
que no dia seguinte seria cha-
mado ao ministério — relatou
Dominguetti.

No dia seguinte (26 de fe-
vereiro), Dominguetti teria
mantido a proposta de US$
3,50 em reunião com Dias no
ministério. O ex-diretor lhe te-
ria informado, então, que iria
falar diretamente com o CEO
Cristiano Carvalho.

Dominguetti afirmou que
após encontro com Dias, reu-
niu-se com o ex-secretário-
executivo Élcio Franco no
ministério, que teria revela-
do não ter conhecimento da
proposta, mas que poste-
riormente entraria em con-

tato, o que não ocorreu.
O vendedor disse que em

abril deste ano passou a ser
credenciado pela empresa,
apesar de ter iniciado as ne-
gociações meses antes, em ja-
neiro. Como pró-labore, o CEO
Cristiano Carvalho receberia
US$ 0,20 por dose comercia-
lizada, e a ele deveria ser
pago entre US$ 0,03 e US$
0,05 por unidade.

A Renan Calheiros (MDB-
AL), Dominguetti disse não
saber se a Davati possui con-
trato com a Astrazeneca e que
somente o CEO da empresa,
Herman Cardenas, tem acesso
a documentos confidenciais.
Ele assegurou ainda que a tro-
ca de e-mails da empresa com
o ministério também seriam
feitas pelos diretores, logo,
não passariam por ele. (ABr)

Pedido de propina teria sido feito em 25
de fevereiro deste ano em um jantar
com Marcelo Blanco da Costa

Planos de saúde deverão ofertar o tratamento

Dominguetti acusou deputado de intermediar compra da vacina, mas usou áudio antigo e editado

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-fei-
ra (1º) o PL 6330/19, do Senado, que torna obrigatória a
cobertura, pelos planos privados de saúde, de trata-
mentos domiciliares de uso oral contra o câncer, inclu-
sive medicamentos para o controle de efeitos adversos
relacionados ao tratamento. A matéria será enviada à
sanção presidencial.

A obrigatoriedade se aplica também aos procedi-
mentos radioterápicos e de hemoterapia. De acordo
com o texto, os medicamentos devem ser fornecidos
em até 48 horas após a prescrição médica e estarem
registrados na Agência Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa).

Igual prazo vale para os tratamentos, sendo obriga-
tória ainda a comprovação de que o paciente ou seu re-
presentante legal recebeu as devidas orientações sobre
o uso, a conservação e o eventual descarte do medica-
mento, que pode ser fornecido de maneiro fracionada
conforme o ciclo de tratamento.

Para a relatora, deputada Silvia Cristina (PDT-RO), no
cenário atual de pandemia a iniciativa pode representar
uma estratégia de proteção contra a contaminação pelo
coronavírus. “A mudança da legislação é imprescindível
para dezenas de milhares de brasileiros que, mensal-
mente, gastam considerável parte do seu orçamento para
garantir um plano de saúde”, afirmou. (ABr)

Câmara aprova
exigência de
quimioterapia
oral em planos

Lobista confirma à CPI pedido de
propina de ex-diretor da Saúde
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Victor Pimenta

O Goiás somou mais três
pontos importantíssimos na
Série B, ao vencer o Vasco da
Gama, na noite da última
quarta-feira (30), no estádio
Hailé Pinheiro. O time esme-
raldino que teve um jogador a
mais desde os cinco minutos
do primeiro tempo por conta
da expulsão de Bruno Gomes,
até criou mais chances, mas
conseguiu furar o bloqueio
adversário em somente uma
oportunidade.

“Temos que respeitar. En-
frentamos um adversário que
marcou muito bem, como foi
no jogo contra o Vila Nova,
contra o Brasil de Pelotas e
um adversário que se defen-
deu muito bem e não pode-
mos esquecer que temos um
adversário do outro lado sem-
pre e cabe de lição para a gen-
te. Vamos tentar melhorar
isso e acredito que nossa equi-
pe finalize bastante, cria opor-
tunidades, mas fico feliz por-
que criar bastante e não fazer,
não adianta. Criamos poucos,
mas fizemos o gol e essa vitó-
ria e os três pontos nos dá for-
ça para continuar lutando”,
disse Pintado.

O treinador que tinha dito
que a tendência era poupar al-
guns jogadores visando o des-
gaste físico dos atletas nessa se-
quência de jogos, acabou re-
petindo a escalação dos últi-
mos jogos, porém, o único gol
da partida veio em uma joga-

da com dois atletas vindos do
banco de reservas, Figueira e
Éverton Brito. O meia finalizou
de longe, dando rebote para o
atacante marcar.

“Nós somos um grupo e o
Goiás investiu em um grupo
de atletas e não apenas em
onze. A minha ideia e no que
eu planejei junto com minha
comissão, planejamos cons-
truir um conjunto e uma equi-
pe que está sendo bem mon-
tada e encontrando uma me-
lhor maneira de jogar. Os pró-
prios jogos e resultados mos-
tram que a gente inicia sim um
bom trabalho, uma equipe
competitiva e dentro do grupo,
dentro do nosso dia-a-dia e
minha maior atenção é com os
jogadores que não inicia os jo-
gos. Tenho feito jogos-treinos,
trabalhos individualizados e
temos buscado sempre dar
muita atenção, porque esse é

meu trabalho, mais do que
nada, mas também acredito
nesse grupo, dos jogadores
que entraram, dos que não
entraram e mostra que o Goiás
acertou e isso é muito impor-
tante”, ressaltou o comandante
esmeraldino.

Apesar da vitória, outro
momento que chamou muita
atenção na partida. Após o fim
do jogo, jogadores e comissão
do Vasco foram para cima de
Dadá Belmonte por conta de
um drible do jogador durante
a partida qual entenderam
como falta de respeito. Pintado
falou sobre o ocorrido.

“Para a gente é muito tris-
te ver que o mundo está mui-
to violento e não é só o futebol.
Estamos descarregando al-
guns problemas e umas difi-
culdades que a gente tem,
porque parece ser mais boni-
to né. O que deveria ser ale-

gria, um momento de des-
contração, um momento de le-
veza e mais do que nada, você
criar uma situação como essa
é muito ruim. Eu entendo e já
estive do outro lado também.
Quando você sofre um gol no
jogo, vai por terra muita coi-
sa e tem muita coisa em jogo.
Conheço o Cabo, é um cara su-
per equilibrado, um cara do
bem e imagino a pressão que
ele tem, porque temos aqui no
Goiás e é difícil se controlar,
mas não justifica nós que te-
mos que dar exemplo, colocar
mais lenha na fogueira”, pon-
tuou o treinador.

A equipe esmeraldina ago-
ra volta a campo no próximo
sábado (03), quando viaja
para Salvador para encarar a
equipe do Vitória, às 21h30.
Nenhum jogador está sus-
penso ou lesionado. (Espe-
cial para O Hoje)

Pintado enaltece
qualidade de elenco
esmeraldino após
vitória sobre Vasco e
fala sobre polêmicas
após fim do jogo

O Goiás segue invicto quan-
do o assunto é jogar em casa e
na noite da última quarta-fei-
ra (30), a equipe ganhou do Vas-
co por 1 a 0 e terminou o mês
no G-4 da Série B. Além da vi-
tória, o jogo foi ainda mais es-
pecial para Tadeu. O goleiro al-
cançou a marca de 100 jogos
com a camisa esmeraldina.

“É um misto de sentimentos,
alegria, orgulho por atingir essa
marca, eu que cheguei aqui em
2019, realizando um sonho e
agora poder completar essa mar-
ca de 100 jogos. Sou muito grato
a Deus, ao clube, todos os fun-
cionários que me ajudaram a
atingir essa marca que é tão im-
portante”, celebrou o jogador.

Atualmente, o Goiás ocupa
a terceira colocação, tendo so-
mando quinze pontos na com-

petição e se mantém na briga
direta por uma vaga no G4.
Após a vitória, Tadeu destacou
a importância da vitória para
a sequência da Série B.

“Foi uma vitória importan-
tíssima. Nos deixa dentro do G4,
para a gente continuar forte
nessa luta. Foi um jogo muito di-
fícil, a equipe do Vasco soube se
defender muito bem, mas por
conta da nossa persistência,
nós conseguimos marcar um
gol e sair com a vitória que vai
ser muito importante para a
nossa sequência dentro da com-
petição”, concluiu Tadeu.

Reforço a caminho?
Visando a sequência do

Campeonato Brasileiro da Série
B, a diretoria busca a contra-
tação de um lateral-esquerdo

para disputar posição com
Hugo. O nome da vez é de Ar-
tur, que atualmente tem con-
trato com o Brasil de Pelotas.

De acordo com informa-
ções da Rádio Pelotense, o
Goiás vai pagar uma multa
aproximadamente de RS 120
mil para contar com os serviços
do jogador. Por outro lado, em
conversas com a diretoria, o di-
retor Harlei Menezes negou
qualquer negociação.

“Não tem nada andando. O
jogador tem contrato”, disse o
diretor de futebol.

O próximo jogo do Goiás é
no próximo sábado (03), quan-
do a equipe viaja para Salva-
dor, onde enfrentará o Vitória,
às 21h30, no estádio do Barra-
dão. (Victor Pimenta, especial
para O Hoje)

Goleiro chegou ao clube em 2019 e logo caiu nas graças da torcida esmeraldina

A vitória do Goianésia
sobre o Porto Velho, no úl-
timo sábado (26), fora de
casa, pela quarta rodada
da Série D do Campeonato
Brasileiro, marcou o retor-
no de Zizu aos gramados. O
meia, que se lesionou em
outubro, na edição passada
da mesma competição, vol-
tou a defender o Azulão do
Vale aos 40 minutos do se-
gundo tempo, quando subs-
tituiu o atacante Ygor. 

Contente pela “rees-
treia”, Zizu agradeceu aos
profissionais do departa-
mento médico do Goianésia,
que o ajudaram no que ele
classifica como um dos mo-
mentos mais difíceis da car-
reira, e afirmou estar cada
dia melhor.

“Fico feliz pelo retorno.
Foram meses difíceis. Fi-
quei sete meses me prepa-
rando para este retorno.
Graças a Deus, retornei na
rodada passada, diante do
Porto Velho, e pude contri-
buir com a minha parcela.
Foi pouco tempo, mas tem
de ser assim. Ir voltando aos
poucos. Hoje, eu me sinto
bem melhor do que no mês
passado, quando fui libera-
do para treinar com o gru-
po. E o sentimento é de fe-
licidade e gratidão. Agra-
deço a todos do departa-
mento médico, que me aju-
daram nesse momento di-
fícil da minha carreira. Da-
qui para frente, é só me-

lhorar”, disse Zizu.
Zizu também falou do

resultado positivo diante
dos rondonienses e da ex-
pectativa para o clássico
contra o Jaraguá, no próxi-
mo domingo (4).

“Foi uma vitória impor-
tante, contra um time difícil
que joga num campo que
também é difícil de se jogar.
Conseguimos os três pontos
e, agora, diante do Jaraguá,
precisamos dar sequência
nisso e continuar brigando
na parte de cima da tabela.
Sabemos que é um clássico
da região (do Vale do São
Patrício). Independente-
mente da situação em que o
Jaraguá está na competi-
ção, clássicos são sempre
difíceis. Então, vamos foca-
dos para lá, em busca dos
três pontos”, finalizou o
meia. (Breno Modesto, es-
pecial para O Hoje)

Zizu não esconde
felicidade em retorno
aos gramados

GOIANÉSIA

Tadeu alcança marca de 100 
jogos em vitória sobre o Vasco 

GOIÁS

Afonso Cardoso

Uma EqUipE bem montada 

Rosiron Rodrigues / Goiás EC

Treinador soube
mexer em equipe e
colocou atacante
Éverton Brito ainda
no primeiro tempo,
autor do gol
esmeraldino

Zizu agradeceu
aos profissionais
do departamento
médico do
Goianésia, que o
ajudaram no que
ele classifica como
um dos momentos
mais difíceis da
carreira



VILA NOVA

Titular em todas as 28 par-
tidas que o Vila Nova fez na
temporada, o goleiro Geor-
gemy caiu nas graças da tor-
cida colorada. A sequência
de jogos pelo Tigre já é a
maior em toda a sua carreira
como profissional. Em entre-
vista ao programa PUC Tv
Esportes, da PUC Tv, o ar-
queiro falou a respeito do
bom momento que tem vivi-
do e das dificuldades após
deixar as categorias de base.

“É um momento muito
bom. Fico muito feliz por es-
tar vivendo tudo isso no Vila
Nova. Sempre confiei no meu
trabalho. Não é à toa, duran-
te todo o meu período de ca-
tegoria de base, eu servi à se-
leção brasileira. Ao chegar
no profissional, a transição
foi um pouco difícil, sim. Eu
estava acostumado a jogar
sempre e acabei me depa-

rando com treinadores que
optaram por goleiros mais
experientes. Eu ficava cha-
teado. Às vezes, não entendia.
Mas sempre acreditei no meu
trabalho e que minha hora
chegaria”, disse Georgemy
ao PUC Tv Esportes.

Georgemy faltou também
a respeito de sua renova-
ção de contrato. Segundo
ele, a ampliação de seu vín-
culo com o Colorado se deu,
principalmente, como uma
forma de gratidão por conta
de tudo que o clube fez por
ele desde o início.

“Antes da questão salarial,
de tempo contratual, bonifi-
cações e tudo mais, eu tenho
a gratidão pelo clube. Por tudo
que fizeram por mim, por te-
rem aberto as portas para
mim, por ter confiado em meu
trabalho. Me colocaram para
jogar e me sustentaram. En-

tão, tento retribuir a cada jogo
e a cada dia tudo que foi feito
por mim. Não pensei duas ve-
zes. É claro que as coisas me-
lhoraram. Mas, antes de tudo,
foi gratidão. Estou muito feliz
por ter renovado esse contra-
to. Espero fazer grandes jogos
e continuar honrando essa
camisa”, explicou Georgemy
ao PUC Tv Esportes.

Por fim, Georgemy falou
sobre a Ponte Preta, adver-
sário da próxima rodada da
Segundona e onde ele tam-
bém passou.

“Tenho um carinho muito
grande pela Ponte Preta, mas
tenho mais gratidão pelo Vila
Nova. Sei do tamanho da Pon-
te Preta, mas vamos para esse
jogo. Precisamos somar os três
pontos nessa partida”, comen-
tou Georgemy ao PUC Tv Es-
portes. (Breno Modesto, es-
pecial para O Hoje)
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Ao PUC Tv Esportes, o camisa 1 falou do bom momento no Tigre

Douglas Monteiro/Vila Nova FC

Após o término da fase
de grupos nesta semana, a
Copa América inicia hoje
as quartas de final da com-
petição. Dois jogos aconte-
cem nesta sexta (2), en-
quanto os outros dois fina-
lizam no sábado (3). A Sele-
ção Brasileira, que terminou
a primeira fase de maneira
invicta, vai enfrentar o Chi-
le, hoje, às 21h (horário de
Brasília), no estádio Nilton
Santos, no Rio de Janeiro.

"É uma equipe de joga-
dores experientes, a base
que tiveram no último con-
fronto nas Eliminatórias. Jo-
gadores acostumados a per-
formar em adversidade. Al-
gumas variações táticas, es-
tamos nos atentando para
tudo nesse cenário e prepa-
rando a melhor estratégia

para neutralizar os pontos
fortes deles. O Chile é bi-
campeão da Copa América
nas duas anteriores às que o
Brasil foi campeão, em
2019", analisou Tite, treina-
dor da Seleção Brasileira.

Em quatro jogos, foram
três vitórias e um empate,
com 10 gols marcados e ape-
nas dois sofridos. O Brasil es-
treou vencendo a Venezuela
por 3 a 0, depois derrotou o
Peru por 4 a 0, bateu a Co-
lômbia por 2 a 1 e empatou
com o Equador na última ro-
dada, já com a primeira po-
sição do grupo garantida.
Nesta primeira fase, apenas o
zagueiro Felipe, desconvoca-
do por conta de uma lesão no
joelho direito, não entrou em
campo. (Felipe André, es-
pecial para O Hoje)

Brasil enfrenta o Chile nas
quartas de final, no RJ

COPA AMÉRICA

Felipe André

No duelo dos "xarás", o Atlé-
tico Mineiro levou a melhor so-
bre o Atlético Goianiense. O
duelo aconteceu no estádio Mi-
neirão, na noite de ontem e ter-
minou em 4 a 1 para os donos
da casa, que marcaram com
Zaracho, em duas oportunida-
des, e Nacho, enquanto Marlon
Freitas descontou para os goia-
nos. Com o resultado, o Galo
chegou aos 13 pontos e o Dra-
gão estacionou com 10.

“Esse foi meu nono jogo no
comando da equipe em 30 dias
e esse primeiro tempo foi a pior
performance neste período de
tempo. Sofremos três gols em
15 minutos, não fizemos uma
boa primeira etapa, não en-
caixamos pressão neles, nossa
capacidade de ficar com a bola
não foi boa. Ainda reagimos
marcando um gol. No segundo
tempo foi diferente, mas jo-
gando fora de casa contra o
Atlético-MG que tem valores in-
dividuais bastantes interes-
santes, não foi o suficiente. O
placar foi justo pelo o que pro-
duzimos no primeiro tempo.
Esse duelo precisa ficar como
lição e não podemos repetir”,
analisou Eduardo Barroca após
a partida.

Atlético Mineiro e Atlético
Goianiense chegaram no início
da rodada com o mesmo nú-
mero de pontos e após uma
derrota no fim de semana. Bus-

cando uma rápida reabilita-
ção, o Galo contou com retorno
de peças importantes, en-
quanto o rubro-negro perdeu o
zagueiro Nathan Silva, que vol-
tou para o próprio time de
Belo Horizonte. Dentro de cam-
po, os goianos se tornaram
presa fácil para a equipe man-
dante no primeiro tempo.

Desde o começo da partida,
o Atlético Goianiense foi en-
curralado pela equipe man-
dante. O Atlético Mineiro com
talento individual e mais pos-
se de bola, geraram conse-
quentemente as melhores
oportunidades. A primeira de-
las saiu dos pés de Marrony,
que completou cruzamento da
direita, mas parou na grande
defesa de Fernando Miguel.

Foi então que entraram em
ação os argentinos do Atlético
Mineiro. Zaracho e Nacho se re-
cuperaram de Covid, começa-
ram a partida e acabaram com
ela nos 45 minutos iniciais. No
primeiro gol, Hulk acionou Za-
racho, que limpou a marcação
de Éder e bateu no canto de
Fernando Miguel, que não che-
gou na bola. O segundo acon-
teceu 10 minutos depois, quan-
do novamente Zaracho domi-
nou na entrada da grande área
e acertou uma finalização na
gaveta do goleiro atleticano,
que não alcançou.

Cinco minutos depois, o ter-
ceiro gol dos mandantes. Em jo-
gada de velocidade pelo lado di-

reito do ataque, Savarino ga-
nhou de Willian Maranhão e
cruzou rasteiro para o meio
da grande área e então Nacho
apareceu, sozinho, e mandou
por cima de Fernando Miguel,
que nada pôde fazer. Antes de
encerrar a primeira etapa, o
Atlético Goianiense conseguiu
diminuir. Após cobrança de es-
canteio, Réver cabeceou em
cima do companheiro de clube
e a bola sobrou para Marlon
Freitas, que mesmo avançado,
bateu na saída de Everson.

No segundo tempo, o pa-
norama não foi alterado.
Eduardo Barroca realizou
duas alterações, mas viu Fer-
nando Miguel fazer duas gran-
des defesas em 12 minutos,
ambas as finalizações foram
de Hulk, para evitar que o
rubro-negro sofresse outro

gol. O Atlético-GO levou peri-
go em uma cabeçada de Lu-
cão, mas não conseguiu pro-
duzir muito, foi envolvido pe-
los donos da casa. O Galo ain-
da marcou novamente nos

minutos finais, quando em
uma transição rápida, Hulk
acionou Nacho, que bateu
com categoria, sem chances
para Fernando Miguel. (Es-
pecial para O Hoje)

Nacho Fernández e Zaracho marcaram
duas vezes cada um e o Atlético-MG
goleou o Atlético-GO no Mineirão

argEntinos decidem para o Galo

Nacho Fernández, que marcou dois gols contra o Atlético-GO, sendo marcado por Igor Cariús

Pedro Souza/Atlético-MG

Georgemy mostra 
gratidão ao Colorado
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Bragantino

Athletico-PR

Palmeiras

Fortaleza

Atlético-MG

Flamengo

Santos

Juventude

Bahia

Atlético-GO

Corinthians

Ceará

Fluminense

Internacional

Sport

América-MG

São Paulo

Cuiabá

Chapecoense

Grêmio

Série A

Times P J V E D GP GC SG AP%

18 8 5 3 0 17 9 8 75

16 7 5 1 1 14 6 8 76

16 8 5 1 2 15 10 5 66

15 8 4 3 1 13 7 6 62

13 8 4 1 3 10 8 2 54

12 6 4 0 2 9 5 4 66

12 8 3 3 2 9 7 2 50

12 8 3 3 2 7 9 -2 50

11 8 3 2 3 15 13 2 45

10 7 3 1 3 6 7 -1 47

10 8 2 4 2 6 6 0 41

10 8 2 4 2 9 10 -1 41

10 8 2 4 2 7 9 -2 41

9 8 2 3 3 9 13 -4 37

6 8 1 3 4 4 7 -3 25

6 8 1 3 4 7 11 -4 25

5 8 0 5 3 4 9 -5 20

4 6 0 4 2 4 7 -3 22

4 8 0 4 4 8 15 -7 16

2 6 0 2 4 4 9 -5 11

Data: 1 de julho, 2021; Horário: 19h (de Brasília); Local: Estádio Mi-
neirão, em Belo Horizonte-MG; Árbitro: Flavio Rodrigues de Sou-
za (Fifa/SP); Assistentes: Neuza Ines Back (Fifa/SP) e Anderson José
de Moraes Coelho (SP); VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP); Gols:
Zaracho, duas vezes e Nacho (CAM), Marlon Freitas (ACG)

TÉCNICA

Atlético-MG: Everson; Maria-
no, Igor Rabello, Réver e Tchê
Tchê; Jair, Nacho (Calebe) e
Zaracho (Neto); Savarino (Nat-
han), Marrony (Hyoran) e Hulk
(Felipe Felicio). 

Técnico: Cuca.

Atlético-GO: Fernando Miguel;
Dudu (Arnaldo), Oliveira, Éder e
Igor Cariús (André Luis); Willian
Maranhão, Marlon Freitas e
Arthur Gomes (Baralhas); Jan-
derson (Pablo Dyego), Nata-
nael e Zé Roberto (Lucão).  
Técnico: Eduardo Barroca

Atlético-MG 3x1 Atlético-GO
t

FICHA
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João Paulo Alexandre

O Plano Safra 2021/2022
deve disponibilizar R$ 25 bi-
lhões para produtores goianos
que se interessarem em fazer
o financiamento pelo progra-
ma, de acordo com a Secreta-
ria de Estado de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
(Seapa). Os cadastros tiveram
início na última quinta-feira
(1º) e se estenderão até 30 de
junho de 2022. Os créditos
serão revertidos para várias
modalidades, como agricul-
tura familiar, seguro rural,
sustentabilidade e inovação. 

O valor ofertado é maior do
que foi disponibilizado no Pla-
no Safra 2020/2021, onde R$ 23
bilhões foram destinados aos
produtores goianos. A expec-
tativa é que os valores oferta-
dos sejam revertidos como
uma forma de impulsionar
ainda mais o agronegócio em
Goiás, principalmente no setor
de grãos, onde o Estado confi-
gura o quarto maior produtor
do país, perdendo apenas para
Mato Grosso, Paraná e Rio
Grande do Sul. 

De acordo com o presiden-
te da Associação dos Produto-
res de Soja e Milho de Goiás
(Aprosoja–GO), Joel Ragagnin,
o Plano Safra é um momento
muito aguardado pelos pro-
dutores goianos. “É por ele
que muitos fazem os seus cus-
teios das lavouras e dos valores
que serão investidos em ma-
quinários, insumos, construção
de armazéns, entre outras coi-
sas. É uma forma para que
eles possam organizar seus
fluxos de caixa para o próximo
ano agrícola”, destaca. 

Para Joel, o valor que foi
ofertado esse ano poderia ter
sido maior, se fosse levado em
consideração o aumento no
custo de produção de grãos.
“Nós tivemos um aumento
que variou de 30% a 40% na
produção, seja em insumos,
maquinários, no aço. Porém,
ao mesmo tempo, a gente ob-
serva as dificuldades finan-
ceiras e incertas do mercado
devido à pandemia.”

Segundo Joel, há muitos
produtores goianos que são
adeptos ao crédito, sendo que
cresceu muito os que se en-
caixam no Programa de Na-
cional de Fortalecimento da
Agricultura (Pronaf) e no  Pro-
grama Nacional de Apoio ao
Médio Produtor Rural (Pro-
namp). Mas, segundo ele, não
houve aumento para a agri-
cultura de média e grande
escala. “Em Goiás, temos mui-
tos produtos que utilizam o

Plano Safra. Não há como
precisar esse número, já que
é um dado linear, mas quan-
do há necessidade de crédito
para os custos, eles vão para
o Plano Safra”, destaca. 

Joel afirma que nesse ano
não vai pegar o financiamen-
to neste ano devido aos in-
vestimentos  que realizou es-
tarem em dia. Apesar de ser
burocrático, ele afirma que
ainda é um programa que
compensa. “Apesar dos juros
estarem acima dos juros da
Selic, é um programa que ain-
da é compensador do que o
mercado livre - que são as
demais formas de financia-
mento ou compra à prazo. A
gente sempre presta atenção
no tamanho dos juros, por
causa da alta de tudo o que en-
volve a produção”, reforça.

Safra 
O Plano Safra 2020/2021

prevê uma safra de 24,6 mi-
lhões de toneladas de grãos em
todo o Estado, sendo soja e
milho as principais delas. A
primeira deve resultar em um
montante de mais de 13,7 mi-
lhões de toneladas e a segunda
irá produzir 9 milhões de to-
neladas em Goiás. A soja está
presente em 207 municípios
goianos, sendo os maiores des-
taques para Rio Verde, Jataí e
Cristalina. Já o milho é planta-
do em 219 cidades de Goiás,
sendo as mais importantes Rio
Verde, Jataí e Montividiu. 

Goiás é líder na produção
nacional de sorgo e girassol. O
sorgo, inclusive, tem previ-
são de crescimento 7,3% na
produção, chegando a 1,2 mi-
lhão de toneladas produzi-
das. O grão está presente em
101 municípios goianos, sen-
do os principais deles Paraú-
na, Rio Verde e Acreúna. O gi-
rassol tem previsão de pro-

duzir 42 mil toneladas, o que
representa o crescimento de
27,7% em relação à safra an-
terior. Trinta e duas cidades
são produtoras, com desta-
que para Piracanjuba, Vianó-
polis e Caldas Novas. Os dados
são da Companhia Nacional
de Abastecimento (Conab) e
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE). 

A estimativa do aumento
de crédito diante os números
de produção agrícola em Goiás
são comemorados pela Sea-
pa. O titular da pasta, Tiago
Mendonça, pontua que o Pla-
no Safra 2021/2022 reflete a
importância que o setor exer-
ce para a economia do Estado
e do Brasil. “É o segmento que
tem criado postos de trabalho,
gerado renda para milhares de
famílias e fortalecido diferen-
tes cadeias produtivas goianas.
O agro não parou em nenhum
momento e vem contribuindo
para a retomada econômica de
vários outros setores, como é
o caso da indústria e do co-
mércio”, explica. 

Além disso, Tiago reforça
que o plano é uma política pú-
blica eficaz que possibilita o de-
senvolvimento econômico da
agropecuária brasileira através
de acesso à crédito.“É permitir
que desde os pequenos até os
grandes produtores tenham
condições de investir no cam-
po, em tecnologia, inovação e
produção, colhendo muito
mais do que alimento, e sim
oportunidades de crescimento.
Com linhas de crédito disponí-
veis, somadas com ações e po-
líticas públicas eficientes do
Estado, o agro se fortalece cada
vez mais em Goiás”, enfatiza.

Em todo o país, a previsão
é de R$ 251,22 bilhões no
Plano Safra 2021/2022 para
apoiar a produção agrope-
cuária nacional, segundo in-
formações do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Mapa). O valor
reflete um aumento de R$
14,9 bilhões - 6,3% - em re-
lação ao Plano anterior. O
Tesouro Nacional destinou
R$ 13 bilhões para a equali-
zação de juros. Do total
anunciado, R$ 177,78 bilhões
serão destinados ao custeio e
comercialização e R$ 73,4

bilhões serão para investi-
mentos. Os recursos desti-
nados a investimentos tive-
ram aumento de 29%.

Para a agricultura fami-
liar, a previsão do Plano Safra
2021/2022 é de R$ 39,34 bi-
lhões por meio do Programa
Nacional de Fortalecimento
da Agricultura Familiar (Pro-
naf), aumento de 19% em re-
lação ao plano anterior. Os ju-
ros ao pequeno produtor fi-
caram entre 3% e 4,5%. Do va-
lor reservado, R$ 21,74 bi-
lhões são para custeio e co-
mercialização e R$ R$ 17,6

bilhões para investimentos. 
Entre as novidades do

Plano Safra deste ano está o
fortalecimento do Pronaf
Bioeconomia, com a inclusão
de financiamento para Sis-
temas Agroflorestais, cons-
trução de unidades de pro-
dução de bioinsumos e bio-
fertilizantes e projetos de
turismo rural que agreguem
valor a produtos e serviços
da sociobiodiversidade. 

Para o médio produtor, no
âmbito do Programa Nacional
de Apoio ao Médio Produtor
Rural (Pronamp), foram dis-

ponibilizados R$ 34 bilhões,
um aumento de 3% em rela-
ção à safra passada. São R$
29,18 bilhões para custeio e
comercialização e R$ 4,88 bi-
lhões para investimento, com
juros de até 6,5% ao ano.

Seguro Rural 
O seguro rural foi amplia-

do, mais do que dobrando a
área segurada e os produtores
atendidos. Para 2022, a sub-
venção ao Prêmio do Seguro
Rural será de R$ 1 bilhão.
Com esse montante, será pos-
sível contratar, aproximada-

mente, 158.500 apólices, pro-
teger 10,7 milhões de hectares
e um valor total segurado de
R$ 55,4 bilhões. 

O Programa Nacional de
Zoneamento Agrícola de Ris-
co Climático (Zarc) terá a in-
clusão de novos estudos para
12 culturas, além de mudan-
ças estruturais na metodolo-
gia com a inclusão de 6 clas-
ses de armazenamento hídri-
co para os solos e de níveis de
manejo, bem como a imple-
mentação do ZarcPro, o zo-
neamento de produtividade.
(Especial para O Hoje)

Seapa vê crescimento como um reconhecimento da importância da agricultura para Goiás e pro Brasil 

Programa prevê R$ 251,22 bi em crédito para todo o país

De acordo com o presidente da Aprosoja–GO, Joel Ragagnin, o Plano Safra é um momento muito aguardado pelos produtores goianos

Valor destinado esse ano é 8,9% maior do que foi ofertado no Plano Safra 2020/2021

Plano Safra 2021/2022 destina
R$ 25 bi a produtores goianos

Wenderson Araujo Trilux/CNA

CNA
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Maiara Dal Bosco

Com 3.019.043 vacinas contra a Covid-19 aplicadas até
ontem (01), no que se refere à soma de primeira e segun-
da etapa da imunização, Goiás é o 10º Estado brasileiro em
número total de aplicação, segundo dados do Ministério
da Saúde. Entre a noite da quarta-feira (30) e da madru-
gada de quinta-feira (01), Goiás recebeu mais 163.690 mil
vacinas, sendo 126.250 imunizantes da AstraZeneca e
37.440 da Pfizer. As duas remessas serão destinadas à apli-
cação da primeira dose.

A expectativa do Governador Ronaldo Caiado é que a
cobertura vacinal alcance as pessoas com 18 anos de ida-
de até setembro. “Vamos chegar ao final do ano sem ter
mais esse problema que causa tanta angústia e tristeza nas
famílias dos goianos”, declarou Caiado. De acordo com a
Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO), há municípios que
já imunizaram pessoas com idade de 28 anos na aplicação
de vacinas. Locais como Aparecida de Goiânia vacinam a
partir de 43 anos, Goiânia, Anápolis e Rio Verde estão em
45 anos, Itumbiara e Catalão em 47 anos.

Entre os municípios com mais de 100 mil habitantes no
Estado, Catalão lidera com um registro de aplicação de
96,76% das doses já recebidas. Em segundo lugar está Aná-
polis com 96,53%, seguido por Itumbiara (94,42%), Jataí
(94,39%), Rio Verde (92,67%), Goiânia (91,73%), Trindade
(90,79%), Aparecida de Goiânia (88,84%), Formosa (87,81%)
e Luziânia (83,94%). Os dados foram divulgados às 10h de
quarta-feira (30/06) pela SES, com informações repassadas
pelas secretarias municipais de saúde.

“Como essa remessa será destinada para aplicação da
primeira dose, vamos avançar ainda mais com a campa-
nha pelas cidades goianas. Mas a população deve ficar aten-
ta e voltar aos postos para receber o reforço dentro da data
preconizada e informada no cartão de vacinação”, pontuou
o secretário de Estado da Saúde, Ismael Alexandrino.

Mudança na estratégia
Em maio, após sugestão do Governo de Goiás, o Mi-

nistério da Saúde alterou a estratégia de vacinação contra
a Covid-19 para destinar doses à população em geral. Na
pactuação atual em Goiás, 90% dos imunizantes são des-
tinados para a vacinação por faixa etária e 10% para gru-
pos prioritários.

Em parte dos municípios goianos, o índice de vaci-
nados com a primeira dose está acima de 50%, segundo
dados do painel Covid-19, do Governo de Goiás, atuali-
zados no último dia (30). Alguns exemplos são os mu-
nicípios de São João da Paraúna (83,06%), Pilar de
Goiás (70,31%), Mairipotaba (64.65%), Cromínia (58.35%)
e Aurilândia (56.76%).

Dados atualizados
Segundo dados da SES-GO, Goiás chegou, ontem (01), a

679.076 casos confirmados de Covid-19. De acordo com a
Secretaria, entre os casos confirmados, 361.240 (53,2%) re-
ferem-se à pessoas do sexo feminino e outras 317.825
(46,8%) são do sexo masculino. Outros dados da pasta dão
conta que a faixa etária com maior número de infectados
no Estado é a de 30 a 39 anos, com 155.815 casos confir-
mados. Na sequência, estão as populações entre 20 a 29
anos, com 134.957 confirmações e entre 40 a 49 anos, com
131.085 casos confirmados.

Com relação aos óbitos, o Estado chegou a marca de
19.269 óbitos em decorrência da doença, o que represen-
ta uma taxa de letalidade de 2,84%. Segundo a SES-GO, des-
tes, 10.987 (57,02%) referem-se à pessoas do sexo mascu-
lino e 8.282 (42,98%) à pessoas do sexo feminino. Dde acor-
do com a pasta, as faixas etárias com maior registro de óbi-
tos em Goiás são as entre 60 a 69 anos, com 4.549 óbitos e
entre 70 a 79 anos, com 4.310 mortes confirmadas. Na se-
quência, estão as populações com 80 anos ou mais, com
3.601 óbitos e a população com idade entre 50 a 59 anos,
com 3.428 registros. (Especial para O Hoje)

Estado soma 679.076 casos de Covid-19 e 19.269 óbitos

Desde o domingo (27),
Goiás, assim como outros Es-
tados do país vêm registrando
queda significativa nas tem-
peraturas. Na Capital, hoje
(02), a temperatura mínima
pode chegar à 7ºC. Para sába-
do e domingo, as mínimas
previstas são de 11ºC e 12ºC,
respectivamente, segundo
previsão do Instituto Nacional
de Meteroloia (Inmet).

De acordo com o órgão, as
baixas temperaturas se de-
vem à intensa massa de ar frio
que chegou ao Brasil no último
final de semana. 

Força-tarefa
Com as baixas tempera-

turas na Capital, a Prefeitura
de Goiânia realizou uma for-
ça-tarefa nesta semana com o
objetivo de entregar cober-
tores à população em situa-
ção de rua. A ação foi lidera-
da pela primeira-dama Thel-
ma Cruz e pelo titular da Se-
cretaria de Desenvolvimento
Humano e Social (Sedhs), Zé
Antônio, que acompanharam
a equipe do Serviço Especia-
lizado em Abordagem Social.

Segundo o secretário Zé
Antônio, o trabalho da equi-
pe de Abordagem Social tem
sido intensificado em virtude
da forte queda de tempera-
tura na capital. Além disso, a
Sedhs realiza todos os dias

entregas de kit alimentação
(marmitas) e lanches. Já a
equipe do Centro POP é res-
ponsável pelo acolhimento
da população de rua, além
dos demais serviços sociais
voltados à saída das ruas.

Na oportunidade a pri-
meira-dama anunciou que
viabilizará uma nova cam-
panha para recolher agasa-
lhos e continuar com as
doações. “Estamos nas ruas
levando os cobertores e
muitos nos pedem agasa-
lhos, por isso, vamos unir
forças para ajudar o próxi-
mo”, destacou Thelma Cruz.
(Maiara Dal Bosco, Espe-
cial para O Hoje)

Mínima pode chegar à 6ºC 
em Goiânia nesta sexta-feira

10º em número
total de
aplicação, Goiás
recebe mais
163,6 mil vacinas
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Plano de saúde que cancela contrato com
empresa deve manter plano individual

A Terceira Turma do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) decidiu que a operadora que op-
tar pela não renovação do contrato com a
pessoa jurídica a que estão vinculados os be-
neficiários não tem a obrigação de mantê-los
em plano individual ou familiar quando
não existir essa opção em sua carteira de ser-
viços. No entanto, acrescentou o colegiado,
deve ser oferecida ao beneficiário a possi-
bilidade de contratar novo plano de saúde,
observado o prazo de permanência no an-
terior, sem o cumprimento de novos perío-
dos de carência ou de cobertura parcial
temporária, e sem custo adicional pelo exer-
cício do direito. Segundo a relatora, ministra
Nancy Andrighi, a resolução da controvérsia
exige a análise conjunta das regras contidas
no Código de Defesa do Consumidor e na Lei

9.656/1998, com a regulamentação dada
pela Resolução Consu 19/1999. "De um lado,
a Lei 9.656/1998 e seus regulamentos auto-
rizam a operadora do seguro de saúde cole-
tivo empresarial a não renovar o contrato; de
outro lado, o CDC impõe que os respectivos
beneficiários, que contribuíram para o pla-
no, não fiquem absolutamente desampara-
dos, sem que lhes seja dada qualquer outra
alternativa para manter a assistência a sua
saúde e de seu grupo familiar", afirmou a re-
latora. Segundo a ministra Nancy Andrighi,
no âmbito jurisdicional, a edição da Súmu-
la 608 pelo STJ confirmou que a ANS, no exer-
cício de seu poder normativo e regulamen-
tar acerca dos planos de saúde coletivos (res-
salvados os de autogestão, apenas), deve
observar as regras do CDC.

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

Jurídica

A Segunda Turma do STJ
manteve acórdão do Tri-
bunal de Justiça do Amapá
(TJPA) que negou a uma
médica do serviço público
estadual a suspensão do
desconto relativo ao Im-
posto de Renda sobre as
verbas recebidas a título
de plantões médicos e so-
breavisos. Para o colegiado

– do mesmo modo como
entendeu o tribunal local –
, os pagamentos dos plan-
tões médicos são habituais,
comutativos e de caráter
eminentemente retributi-
vo do serviço prestado todo
mês, não tendo o objetivo
de ressarcir qualquer gasto
ou despesa extraordinária
realizada pelo servidor.

Imposto deve incidir 
sobre plantão médico

Homenagem ao ministro
Marco Aurélio Mello

O presidente do STF, mi-
nistro Luiz Fux, lançou na
sessão plenária a obra “31
anos de ciência e consciência
constitucionais”, acompa-
nhada de um site especial em
homenagem ao ministro
Marco Aurélio. Após 31 anos
na mais alta Corte do país, o
decano do STF deixa o Tri-
bunal no dia 12 de julho, em

razão da sua aposentadoria
compulsória, ao completar 75
anos de idade. O livro reúne
alguns dos principais votos
do ministro Marco Aurélio
em importantes processos
de sua relatoria. São 31 jul-
gados que retratam a atuação
do decano na Suprema Cor-
te, desde a sua posse em 13
de junho de 1990.

2 Direitos de defesa e o de
revide imediato proporcio-
nal ao agravo – Foi acintosa,
grosseira e criminosa a pos-
tura do senador Otto Alencar
ao demonstrar ignorância ou
má-fé acerca das prerrogati-
vas da advocacia, desrespei-
tando ao advogado Alberto
Zacharias Toron durante au-
diência na CPI da Covid. O ad-
vogado não precisa de licen-
ça ou autorização para falar
na defesa de seu constituinte.
Isso é um dever seu assegu-
rado nas garantias legais e
constitucionais, inerentes às
suas prerrogativas.

O juiz Liciomar Fernandes
da Silva julgou parcialmen-
te procedente pedido para
condenar o Estado de Goiás
a pagar R$10 mil, a título de
danos morais, para um ho-
mem que teve sua prisão
indevidamente mantida. Se-
gundo o magistrado, “o dano
sofrido caracteriza-se na ma-
nutenção do autor em cár-
cere, quando havia ordem de
soltura, caracterizando pri-
são ilegal. A manutenção da
prisão, além de ilegal, sub-
meteu o autor a situação de
risco considerável”

Juiz condena
Estado a pagar
indenização por
prisão indevida

Senado aprova projeto que
facilita “prova de vida” no INSS

O Senado aprovou proje-
to que dá poder a médicos e
outras autoridades para que
possam oferecer prova de
vida a beneficiários do INSS.
O objetivo do projeto é evitar
que estas pessoas idosas,
principalmente de cidades
do interior, gastem seus já
parcos recursos em desloca-
mentos na procura de ban-
cos "que os atendem quase
sempre de má vontade" na
prova de vida, segundo o
autor do PL 385/2021, sena-
dor Jorginho Mello (PL-SC).
De acordo com o texto, en-
quanto durar a pandemia

de covid-19, a comprovação
de vida poderá ser efetuada,
alternativamente aos proce-
dimentos já previstos, pela
simples remessa, por meios
eletrônicos ou pelos Correios,
de um atestado médico, para
endereços disponibilizados
pelo INSS. Também poderá
ser feita por meio de decla-
ração firmada por médico,
que atestará, em formulário
próprio estabelecido pelo
INSS, que o beneficiário se
encontra impossibilitado de
comparecer pessoalmente
em local designado para a
comprovação de vida.



O corpo de Lázaro Barbosa,
32 anos, foi sepultado ontem
(1º) pela família em cerimônia
fechada. Após demora, o cor-
po dele foi retirado do Instituto
Médico Legal (IML) de Goiânia
e levado para uma funerária
do Distrito Federal (DF). A pre-
paração do corpo foi feita de
forma gratuita a pedido de
um advogado. O velório foi fei-
to com caixão aberto, segundo
decisão dos parentes. 

Os detalhes do enterro não
foram divulgados em solicita-
ção da família, por temor de re-
taliação. Lázaro foi morto em
confronto com a polícia na úl-
tima segunda-feira (28) após
um cerco na mata que durou
20 dias e envolveu cerca de 300
agentes de segurança.  

Ele era acusado de ser au-
tor de uma chacina em Ceiân-
dia (GO), além de estupros,
tentativas de homicídio, rou-
bo e invasões. A polícia in-
vestiga a possibilidade de Lá-
zaro ser autor de mais de 30
crimes entre Goiás, Bahia e
DF. A maioria dos casos se-
riam de latrocínios (roubo
seguido de morte).

DNA
O DNA do homem foi co-

letado para auxiliar na in-
vestigação de outros crimes. A
perita criminal e administra-
dora do Banco de Perfil Ge-
nético em Goiás, Mariana
Mota, diz que é possível in-
cluir amostras genéticas de
uma pessoa nesse sistema
quando há a condenação por

crimes graves ou hediondos,
como homicídios, latrocínio,
sequestro e estupro.

“Nesse banco a gente inse-
re perfis de vestígios de locais
de crime e também vestígios
coletados de corpos de vítimas,
como, por exemplo, vítimas de
estupro. E também colocamos
perfis genéticos de condena-
dos por crimes previstos na le-

gislação”, explicou.

Envolvimento 
A Polícia agora deve focar

no possível envolvimento de
outras pessoas nos crimes co-
metidos por Lázaro Barbosa.
A suspeita é que uma quadri-
lha pode ter ajudado o crimi-
noso. Um dos suspeitos é o fa-
zendeiro Elmi Caetano Evan-
gelista, 74. O idoso foi indi-
ciado pelos crimes de favore-
cimento pessoal e por porte
ilegal de arma de fogo de uso
restrito.  O delegado Rafhael
Neris, da Subdelegacia de Po-
lícia de Cocalzinho de Goiás,
escreveu em um relatório que
Elmi Caetano, tentava a todo
custo atrapalhar as buscas
por Lázaro Barbosa. 

“Ele (Lázaro) era um psi-
copata, mas não cometia cri-
mes só por causa da psicopa-
tia. Agia para acobertar ou
beneficiar alguém. Sabemos
que, em alguns desses cri-
mes, ele não agiu sozinho”,
afirmou o secretário de Se-
gurança de Goiás, Rodney Mi-
randa. (Daniell Alves, espe-
cial para O Hoje)
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Daniell Alves

Com média móvel de novos
casos de Covid-19 em cresci-
mento, Aparecida de Goiânia
teve aumento de cerca de 13%
no número de mortes pela
doença entre maio e junho.
De acordo com a Secretaria
Municipal de Saúde (SMS) do
município, em maio foram 112
mortes e em junho o número
saltou para 124 pessoas que
perderam a vida após compli-
cações do Coronavírus. As in-
formações foram coletadas nos
boletins epidemiológicos di-
vulgados pela prefeitura. 

Até a última atualização,
Aparecida possuía 812 casos
ativos, que estão hospitalizados
ou monitorados pela Teleme-
dicina, oxímetros e exames.
Já a taxa de ocupação de leitos
de UTI para tratamento da Co-
vid-19 na rede pública de saú-
de está em 63% e as enferma-
rias têm ocupação de 63%. 

A Secretaria de Saúde de
Aparecida informa que nas
últimas 48 horas foram con-
firmados 149 novos casos na
cidade. Após o resultado po-
sitivo os pacientes passam a
ser monitorados pela equipe
da Central de Telemedicina,
sendo que os mais vulnerá-
veis ao vírus realizam, a cada
48h, uma bateria de exames
laboratoriais para análise da
evolução da doença, evitando
assim o risco de agravamen-
to rápido e óbito.

O município segue no ce-
nário verde e próximo ao ce-
nário amarelo (risco mode-
rado). Neste cenário, confor-
me escalonamento, duas ma-
crozonas da cidade ficam fe-
chadas um dia da semana de
segunda a sexta-feira. O es-

calonamento regional tem
98% de adesão da população,
considerando o diálogo que a
prefeitura tem estabelecido
com o setor econômico do
município desde o início da
pandemia em abril de 2020.

Sem estoque 
Com estoque de doses re-

duzido, os drive-thrus de vaci-
nação em Aparecida não estão
funcionando. Segundo a pasta,
a aplicação da dose 1 será rea-
lizada exclusivamente para
quem agendou o serviço pelo
aplicativo “Saúde Aparecida”. 

“Os drives são postos com
grande capacidade de atendi-
mento, que exigem um estoque
maior de vacinas para funcio-
namento. Hoje, eles são os prin-
cipais pontos de imunização da
cidade, bastante procurados
pela população”, explica a coor-
denadora de Imunização de
Aparecida, Renata Cordeiro. 

Segundo a gestora, so-
mente na última remessa de
doses que chegou na cidade,
com 15.652 vacinas, 9.485 fo-
ram aplicadas em postos de
drive-thrus. Aparecida está

imunizando atualmente as
pessoas com 43 anos de idade
ou mais, independentemente
da condição ou de comorbi-
dade, bem como todos os ou-
tros grupos prioritários. 

Campanha de
conscientização 

Em reunião realizada na
última quarta-feira (30), com
os representantes das entida-
des que compõem o Comitê de
Prevenção e Enfrentamento a
Covid-19 de Aparecida, ficou
acordado de elaborar a pro-
posta da campanha de cons-
cientização para que empre-
sários, colaboradores e clientes
sigam as regras e portarias es-
tipuladas pelo próprio Comitê
para contenção da transmissão
do vírus na cidade.

“O objetivo é evitar que os
números relacionados a doen-
ça na cidade voltem a crescer.
Hoje estamos estáveis, mas
precisamos continuar cui-
dando, aliás, precisamos re-
forçar esses cuidados para
que não tenhamos que am-
pliar essas restrições. A vaci-
nação está andando, já imu-

nizamos 35% da nossa popu-
lação adulta com a 1ª dose,
mas ainda temos um caminho
longo a seguir até que os apa-
recidenses estejam todos imu-
nizados e possamos voltar à
normalidade”, comentou o se-
cretário de Comunicação,
Ozéias Laurentino Júnior.

O vice-presidente da Fede-
ração das Associações de Mi-
cro empresas e Empresas de
Pequeno Porte de Goiás (Fe-
micro-Go), Lívio de Queiroz,
afirma que o empresário tem
participação importante na
contenção da transmissão da
covid-19, pois são os maiores
beneficiados com a redução
dos números. “Se cada um fi-
zer a sua parte, cuidar do seu
estabelecimento, cobrando e
cumprindo as regras sanitá-
rias estipuladas pelo Comitê.
Pois se todos cumprirem os
números vão cair e com a va-
cinação chegando para todos,
logo poderemos até mesmo
sair do cenário verde, tirando
as restrições atuais. Por isso
vamos fazer essa campanha
chegar a todos”, pontuou. (Es-
pecial para O Hoje).

São mais de 800
casos de Covid-19
ativos na cidade;
taxa de ocupação
de UTIs gira em
torno de 63%

Aparecida tem aumento de
13% em mortes por Covid-19

Após demora, corpo de Lázaro é sepultado no DF
CERIMÔNIA FECHADA 

Somente no último
mês, foram 124
mortes por
complicações da
Covid-19 em
Aparecida

Os detalhes do
enterro não foram
divulgados em
solicitação da
família
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Papa recebe líderes
religiosos cristãos 
para "invocar paz"

Todas as vacinas da lista
de emergência da Organização
Mundial da Saúde (OMS) ou de
outros reguladores de medi-
camentos devem ser conside-
radas para que um viajante
possa ser reconhecido como to-
talmente imunizado, defendeu
ontem (1º) a instituição.

Para a OMS, esse reconhe-
cimento deve ocorrer mes-
mo em países onde algumas
dessas vacinas ainda não fo-
ram aprovadas.

Em declaração conjunta
com outras agências com as
quais desenvolve o programa
Covax, de distribuição da va-
cinas, a OMS pede a todos os
governos regionais, nacionais
e locais que reconheçam
como totalmente vacinados
aqueles que receberam vaci-
nas consideradas seguras
pela organização.

A lista de emergência
aprovada pela OMS inclui as
vacinas da Pfizer-BioNTech,
Moderna, AstraZeneca, Jans-
sen, Sinovac e Sinopharm,
mas, por exemplo, as duas
últimas, desenvolvidas na Chi-
na e amplamente distribuídas
em regiões em desenvolvi-
mento, como África ou Amé-
rica Latina, não estão apro-
vadas pelos reguladores eu-
ropeus ou norte-americanos.

O apelo é feito no momento
em que muitos países se abrem
para a chegada de viajantes in-
ternacionais, devido à redução
gradual de casos nos últimos
dois meses, embora o surgi-
mento da variante delta em al-
gumas áreas tenha feito com
que as infecções semanais vol-
tassem a subir globalmente.

"Qualquer medida que ape-
nas permita que pessoas pro-
tegidas por algumas vacinas
aprovadas pela OMS se bene-

ficiem da reabertura das via-
gens criará um sistema duplo,
aumentando as divisões glo-
bais em torno dos imunizantes
e exacerbando as desigualda-
des", alerta a entidade.

Além disso, "terá impacto
negativo no crescimento das
economias que mais sofrem",
acrescenta, referindo-se aos
países em desenvolvimento. A
declaração também é assinada
pela Fundação para Vacinas
Gavi e o Fundo das Nações

Unidas para a Infância. (Uni-
cef), parceiros na Covax.

A pandemia de covid-19
provocou, pelo menos, 3,940
milhões de mortes no mundo,
resultantes de mais de 181,7
milhões de casos de infecção,
segundo um balanço da agên-
cia francesa AFP.

A doença respiratória é pro-
vocada pelo novo coronavírus
SARS-CoV-2, detectado no final
de 2019, em Wuhan, uma cida-
de do centro da China. (ABr)

Apelo é feito no
momento em que
países reabrem
para o turismo

OMS pede reconhecimento por
uniforme de viajantes vacinados 

O famoso Monte Fuji, pa-
trimônio mundial do Japão,
reabriu ontem (1º) aos alpi-
nistas, depois de ter mantido
todas as rotas fechadas desde
o verão passado como medida
de precaução contra a pande-
mia de covid-19.

A montanha, com 3.776 me-
tros de altura, situada na ilha
de Honshu, a cerca de 100 qui-
lômetros a sudoeste de Tó-
quio, reabriu uma das quatro
principais vias de subida. Se-
rão permitidas escaladas até 10
de setembro, de acordo com as
autoridades de Yamanashi,
que alertaram os visitantes a
ter em conta interrupções dos
serviços de transporte devido
à pandemia.

O pico mais alto do país e
símbolo sagrado dos japone-
ses é um vulcão ativo que
atravessa Yamanashi e Shi-
zuoka e só pode ser escalado

durante a época de verão, en-
tre julho e agosto.

Uma segunda rota, que atra-
vessa a província de Shizuoka,
deverá abrir em 10 de julho.

Devido à suspensão da épo-
ca de escalada no ano passado,
a montanha ficou sem receber
visitantes durante quase dois
anos. Os operadores dos alo-
jamentos da área melhora-
ram as instalações como me-
dida de prevenção de infec-
ções, e converteram quartos
duplos em individuais, redu-
ziram a capacidade para me-
tade, oferecendo desinfetantes
e máscaras aos visitantes.

Na estação 8, um total de
21 pessoas permaneceram
nas instalações na noite des-
sa quarta-feira para iniciar a
marcha. No entanto, o tempo
chuvoso forçou uma descida
antecipada, de acordo com o
diário japonês Asahi.

Fuji, Património Mundial
da Organização das Nações
Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura (Unesco),
atraiu cerca de 236 mil alpi-
nistas durante a última época
aberta, em 2019, de acordo
com dados do Ministério do
Ambiente do Japão.

As quatro rotas para o topo
do vulcão foram fechadas du-
rante toda a estação em 2020 e,
pela primeira desde 1960,
como medida de precaução.

A pandemia de covid-19
provocou, pelo menos, 3,94
milhões mortes no mundo,
resultantes de mais de 181,7
milhões de casos de infecção,
segundo balanço da agência
francesa AFP.

A doença respiratória é pro-
vocada pelo novo coronavírus
SARS-CoV-2, detectado no fim
de 2019, em Wuhan, uma ci-
dade do centro da China. (ABr)

Autoridades japonesas reabrem
rota de escalada no Monte Fuji

Vias estavam fechadas desde o verão passado devido à pandemia

Dez líderes libaneses foram recebidos no Vaticano

O apelo é feito no
momento em que
muitos países se
abrem para a
chegada de
viajantes
internacionais

Sensível aos sofrimen-
tos do Líbano, o papa Fran-
cisco recebeu ontem (1º) no
Vaticano dez  líderes reli-
giosos cristãos libaneses
para "invocar a paz" e pen-
sar no futuro de um país em
grave crise. A agência oficial
Vatican News informou que
os dez representantes esti-
veram recolhidos na Basíli-
ca de São Pedro, antes do
início das três sessões de
trabalho previstas, que se-
rão conduzidas, a portas fe-
chadas, pelo núncio no Lí-
bano, Joseph Spiteri.

A conclusão dos traba-
lhos está prevista para as
18h locais. "Convido-vos a
todos a unirem-se espiri-
tualmente conosco, rezan-
do para que o Líbano se re-
cupere da grave crise por
que passa e mostre uma
vez mais a sua face de paz
e esperança", escreveu
Francisco na rede social
Twitter nessa quarta-feira.

Em mensagem ao país
há quase um ano, um mês
depois da tragédia das ex-

plosões no porto de Beiru-
te, o papa considerou que
o Líbano enfrentava um
"perigo extremo", que
ameaçava a sua existência
e que não podia ser "aban-
donado à solidão".

"O Líbano representa
mais do que um Estado, é
uma mensagem de liber-
dade e um exemplo de plu-
ralismo, tanto para o
Oriente quanto para o Oci-
dente", disse Francisco à
época, pedindo à popula-
ção para não abandonar a
sua herança.

O Líbano vive, desde o
fim de 2019, uma das pio-
res crises econômicas da
sua história, e o Banco
Mundial calcula que atual-
mente mais de 50% da po-
pulação vivem abaixo do
limiar da pobreza.

Segundo o arcebispo
Paul Gallagher, chefe da
diplomacia do Vaticano, o
papa "talvez" se deslo-
que ao Líbano entre o
fim de 2021 e o início de
2022. (ABr)
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Lanna Oliveira

O mundo nunca esteve
mais conectado como agora, e
para a cultura a ‘abertura’ dos
portões da internet expandiu o
alcance. A oportunidade de
presenciar o que está longe fi-
sicamente é a magia que traduz
o mundo globalizado. Para con-
cretizar o que já vem sendo
dito desde o começo da pan-
demia, a 15ª Bienal Naïfs do
Brasil, organizada pelo Sesc
Piracicaba, reúne produção de
mais de 100 artistas que podem
ser vistas de forma virtual e
gratuita. Sim, você goiano que
está lendo esta matéria agora,
pode estar nesse exato mo-
mento apreciando um evento
feito em São Paulo. Aproveite e
abra sua mente.

Essas são as últimas sema-
nas para que o público possa
visitar a 15ª Bienal Naïfs do
Brasil, em cartaz no Sesc Pi-
racicaba até o dia 25 de julho.
Com curadoria de Ana Avelar
e Renata Felinto, a Bienal reú-
ne 128 artistas de 21 estados
do país, além do Distrito Fe-
deral. A partir do tema ‘Ideias
para adiar o fim da arte’, uma
referência direta ao pensa-
mento do líder indígena, am-
bientalista e escritor brasilei-
ro Ailton Krenak e ao filósofo
e crítico de arte americano
Arthur Danto, a exposição
traz 250 obras em suportes di-
versos. São instalações, pin-
turas, desenhos, colagens, gra-
vuras, esculturas, bordados,
marcheteria e entalhes. 

O público pode visitar a ex-
posição de forma gratuita e
presencial, mediante agenda-
mento prévio online por meio
da página de cada unidade no
Portal do Sesc São Paulo ou em
sescsp.org.br/exposicoes. Já a
visitação digital em 360°, a que
nos interessa, traz uma expe-
riência imersiva. Ela leva o
público para perto das obras
proporcionando ângulos e
perspectivas distintas dos tra-
balhos, e também uma expe-
riência expansiva, com dinâ-
mica semelhante ao Google
Street View, possibilitando uma
visita que começa na fachada
do Sesc Piracicaba e prossegue

por seu espaço expositivo.
Buscando sempre propor-

cionar uma experiência cul-
tural ampla e diversa, o even-
to trouxe para dialogar com os
trabalhos selecionados, as ar-
tistas Carmela Pereira, Leda
Catunda, Raquel Trindade e
Sonia Gomes. Elas integram a
mostra a convite das curadoras
e completam o hall de bons ar-
tistas expositores. Ana Mae
Barbosa e Leĺia Coelho Frota,
mulheres intelectuais brasilei-
ras que demonstraram em suas
pesquisas a preocupação e o
cuidado com o entendimento

da pessoa artista e de sua pro-
dução de forma mais humana
e plural, também são reveren-
ciadas no processo curatorial
desta 15ª edição da Bienal.

Mais da bienal
O processo de seleção feito

pelas curadoras Ana Avelar e
Renata Felinto, no qual foram
inscritas 980 obras, de 520 ar-
tistas com idades entre 19 e 87
anos, trouxe eixos temáticos
plurais e diversos, que com-
põem a mostra. O processo
de seleção de trabalhos partiu
do critério da representativi-

dade e considerou as regiões
de onde provêm e atuam esses
artistas, suas declarações ét-
nico-raciais, faixas etárias, os
assuntos e as materialidades
com as quais trabalham. In-
clusive, Goiás está sendo bem
representado na bienal pelos
artistas Lourdes de Deus e R.
Domingues de Goiânia, e Sér-
gio Pompêo da cidade de Pi-
renópolis.

“Nosso desejo durante a se-
leção foi de contemplar vá-
rias humanidades, que é a
multiplicidade de cores. Nós te-
mos, por exemplo, um grande

número de pessoas não bran-
cas participando dessa expo-
sição, e isso é necessário por-
que é preciso equilibrar dentro
das exposições, o número de
participantes, as origens, as
complexidades das pessoas
humanas participantes de
acordo com a complexidade da
população constitucional bra-
sileira. E isso é muito estimu-
lante porque foi a nossa ten-
tativa de apresentar, na Bienal
Näifs do Brasil, uma plurali-
dade do povo brasileiro”, res-
salta Renata Felinto.

Realizada desde o início da
década de 1990, a Bienal Naïfs
é um convite para o público re-
fletir sobre os fazeres popula-
res inventados por artistas.
Nesta 15ª edição, discussões
como meio ambiente; o femi-
nino como força social, como
divindade e como figura do sa-
grado; as violências estruturais
históricas; os espaços de cole-
tividade e sociabilidade em
ritos, festas e cerimônias; e o
debate sobre objetualidade e
utilidade são pautas. Segundo
Danilo Santos de Miranda, Di-
retor Regional do Sesc São
Paulo, “a longeva relação do
Sesc com esse universo está li-
gada ao reconhecimento de
que a arte popular merece
um espaço condizente com
sua relevância”. 

De origem francesa, o ter-
mo Naïf deriva sugere algo
natural, ingênuo, espontâ-
neo. Foi utilizado original-
mente no campo das artes
para descrever a pintura e as
propostas do artista moder-
nista francês Henri Rousseau.
A adoção do termo pela Bie-
nal, no plural e desvinculado
da palavra ‘arte’, evidencia
seu foco no artista e em suas
manifestações diversas e
múltiplas, deixando em aber-
to os possíveis significados do
que é ser naïf. “Hoje a pala-
vra é reivindicada pelos ar-
tistas por definir os interes-
ses que suscitam suas obras,
que são absolutamente dis-
tintos daqueles que vigoram
no sistema da arte contem-
porânea”, afirma Ana Ave-
lar. (Lanna Oliveira é esta-
giária do jornal O Hoje)

Com ênfase na representatividade geográfica, étnico-ra-
cial, etária e de gênero, entre outros marcadores sociais,

a 15ª Bienal Naïfs do Brasil reúne 128 artistas

A exposição conta com instalações, pinturas, desenhos, colagens, gravuras, esculturas entre outros

Essência

Pluralidade brasileira
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Malhação - sonhos
Karina machuca o braço e

pede para ir embora do acam-
pamento. Vicky se insinua para
Pedro, e Tomtom percebe. Dal-
va cuida de Sol, que está aba-
lada após encontrar com Sim-
plício. Bete conta para Rute
que Jeff está trabalhando em
uma obra. Pedro tenta se acon-
selhar com Nando. Jeff fala
para Rute que pretende aban-
donar os estudos. Gael obser-
va René e Dandara. Tomtom
descobre que Marcelo traiu
Delma com Roberta. Karina
confessa a Bianca que está
com ciúmes de Pedro. Tomtom
e o irmão cuidam de Delma. 

Gênesis
Isaque e Rebeca são leva-

dos até o rei. Zilpa se sur-
preende ao ver o estado em
que está Betuel. Rebeca e Isa-
que se explicam para o rei.
Yarin dá à luz Bila. Lia se abre
com Zilpa sobre Betuel. Seis
meses depois, Rebeca e Isaque
comemoram a abundante
plantação. Envenenado por
Lúcifer, o rei Abimeleque toma
uma atitude inesperada contra
Isaque. Labão se surpreende
com o destino de Betuel. Lia se
assusta com a revelação feita
por Yarin. Chaim enfrenta Ba-
chir. Abimeleque pede para
ter uma conversa com Isaque.

A Vida da Gente
Jonas avisa que Lourenço

tem que cumprir o contrato
que fizeram. Lourenço ga-
rante a Rodrigo que não de-
sistirá de Tiago. Alice conta
para Ana como foi sua con-
versa com Marcos. Ana dá
sua primeira aula de tênis
para Lúcio. Vitória ignora
uma pergunta feita pelo jor-
nalista sobre uma possível
disputa entre Sofia e Cecília.
Lúcio agradece Ana pela aula.
Eva afirma a Vitória que Ana
irá superá-la como treinado-
ra. Iná comenta com Maria
sobre as suspeitas de Lorena
com relação a Cris e Matias. 

Coração indomável
Karim convida Maricruz

para jantar. Eduardo se quei-
xa com Otávio e culpa “Maria
Alessandra” por ter a oportu-
nidade de ficar a sós com Ara-
cely. Karim diz para a “Senho-
rita Mendonça” que a quer
para ele. Aracely confessa a
Teobaldo que está apaixonada
pelo piloto. Otávio diz a Eduar-
do que jamais se apaixonaria
por uma mulher tão altiva
como “Maria Alessandra”. A
senhorita “Mendonça” diz Teo-
baldo que Eduardo só quer se
divertir com Aracely. No Cas-
sino, Maricruz vê Otávio con-
versando com Raiza.

império
Xana tem uma crise de ciú-

mes por causa de Naná. Naná
vai ao orfanato. Érika aparece
na casa de Magnólia, e Ro-
bertão se assusta. Jairo espe-
ra por Cora. Orville tenta en-
contrar Salvador. Téo decide
contar para Carmem o que
tem contra Cláudio. Leonardo
mente para Amanda. Marta,
Maria Clara, José Pedro e João
Lucas tentam descobrir por
que José Alfredo foi com Ma-
ria Ísis para o Monte Roraima.
José Alfredo faz uma cerimô-
nia com Maria Ísis, que se
emociona. Maurílio escreve
uma carta para José Alfredo. 

RESUMO
t

DE NOVELAS

Pop nacional
Lucas Pretti e Sophia Stedile lançam o
single 'Me Leva', já disponível em
todas as plataformas digitais 

Elysia Cardoso

Dois dos maiores desta-
ques do pop nacional atual,
os cantores e compositores
Lucas Pretti e Sophia Ste-
dile, se uniram para lançar
a música ‘Me Leva’. O novo
single dos artistas, que são
contratados da Alma Music
Group, é um pop leve que
convida o ouvinte a pensar
em quem ‘levar para onde
for’. ‘Me Leva’, que foi com-
posta por Arthur Favero,
Alex Oliveira, Sophia Ste-
dile, Lucas Pretti e Márcio
Junio, já está disponível
em todas as plataformas
digitais.

"Estou muito empolga-
do com este lançamento!",
fala Lucas. "Admiro muito
o trabalho da Sophia já há
algum tempo e escrever e
gravar 'Me Leva' com ela
foi muito divertido… a Sop-
hia é uma pessoa maravi-
lhosa! Estou ansioso para
saber o que os nossos fãs
vão achar dessa música,
eu espero que todos gostem
tanto quanto a gente." 

"Foi muito divertido gra-
var 'Me Leva'", conta Sop-
hia. "Lucas e eu tivemos
muita sintonia compondo a
música, o nosso trabalho
fluiu muito bem… escreve-
mos tudo numa tarde! O
que nos inspirou a escrever
esta música foi uma história
que aconteceu com o Art-
hur (Favero, que também
compôs e produziu a faixa),
de duas pessoas que se en-
contram em uma festa, mas
que na hora só flertam e só
vão se falar bem depois." 

Sobre as expectativas
para o lançamento, ela diz:
"Acho que esta é uma mú-
sica que vai fazer as pes-

soas dançarem e ao mes-
mo tempo ela é muito leve.
Senti muita fluidez em 'Me
Leva'  desde o começo, des-
de a primeira vez que fi-
zemos a letra ficamos em-
polgados com este lança-
mento!", finaliza.

Os cantores
Lucas Pretti é um cantor

nascido em Belo Horizonte
de 19 anos que iniciou sua
carreira em 2019, quando
lançou seu primeiro sin-
gle: ‘Fica Comigo’. O clipe
da canção já atingiu mais
de 334 mil visualizações
orgânicas no YouTube.

Atualmente o cantor já
ultrapassa os 180 mil ou-
vintes no Spotify e conta
com mais de 3.1 milhões de
views em seu canal oficial
no YouTube. O clipe de seu
mais recente single, ‘Sau-
dade de Você’, ultrapassou
um milhão de visualizações
no YouTube apenas um mês
após o seu lançamento.

Já Sophia Stedile come-
çou a se interessar por mú-
sica muito cedo; ela conta
que seu pai cantava para
ela quando ainda estava
na barriga de sua mãe, o
que ela acredita ter in-
fluenciado sua paixão: "eu
acho demais como a músi-
ca consegue unir as pes-
soas, e fazer com que os
sentimentos delas sejam
compreendidos através de
uma melodia", ela conta.

Mas foi em 2019 que o re-
conhecimento por seu tra-
balho chegou, quando ela
assinou um contrato de dis-
tribuição com a gravadora
Sony Music, por onde lançou
dois de seus maiores suces-
sos: ‘Insecure’ e ‘Too Late’.
(Especial para O Hoje)

Este é o primeiro trabalho em conjunto dos jovens cantores 

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

NOTA AO LEITOR
t

Cláudio Thebas é palhaço, escritor e educador pós-graduado em Pedagogia da Cooperação

LIVRARIA
t

Aplicar a comunicação
não violenta, termo difundi-
do por Marshall Bertram Ro-
senberg, é sinônimo de se re-
lacionar bem, de conseguir,
genuinamente, fazer outros
seres humanos se sentirem
valorizados, vistos e queri-
dos. Nós somos feitos de re-
lações e, em um mundo onde
cada vez mais o sucesso in-
dividual parece tomar a fren-
te, é importante fazer uma
reflexão mais calma e ver-
dadeira para perceber que
toda a nossa existência é in-
terdependente, e que a feli-
cidade só aparece quando
sentimos que estamos con-
tribuindo para a vida de ou-
tras pessoas.

Diferentemente do que
as pessoas supõem, a arte do
palhaço tem muito mais a
ver com escuta e presença do
que com piadas e truques en-
saiados. Sobretudo quando
falamos de palhaços que
atuam em relação direta e
verdadeira com a plateia,
como palhaços de hospital, a
escuta é essencial. Welling-
ton Nogueira, fundador do
Doutores da Alegria, diz que
"o palhaço é a única pessoa
para quem a criança hospi-
talizada pode falar não". 

Isso é um fato e um apren-
dizado sobre escuta. Em ‘Ser
bom não é ser bonzinho’, livro
que chega às lojas pelo selo
Paidós da editora Planeta,
Cláudio Thebas traz sob a óti-
ca de um palhaço, que atua há
mais de 30 anos investigando
a escuta e a conexão humana
com crianças e adultos, dis-
tinções importantes de con-
ceitos do campo da escuta, jo-
gos com o objetivo de sentir a
comunicação não violenta na
prática, além de comparti-
lhar histórias humanas e
emocionantes.

"Se olhamos para um pa-
lhaço e o achamos ridículo,
não é por ele realmente ser,
mas sim por nos vermos nele,
enxergando o nosso próprio
ridículo e sentindo… alívio! Ali
está um indivíduo que tenta,
a todo custo, ser tão incrível
como todos os outros perso-
nagens super-humanos do cir-
co, mas não consegue. Uma
analogia que podemos fazer
refere-se a quando tentamos
caber e pertencer a um boca-
do de padrões muito loucos
que sei lá quem inventou", es-
creve no prefácio Carolina
Nalon, mediadora de conflitos,
palhaça e aprendiz da comu-
nicação não violenta. 

Sobre o autor 
Cláudio Thebas é palha-

ço, escritor e educador pós-
graduado em Pedagogia da
Cooperação (Projeto Coo-
peração). É fundador do La-
boratório de Escuta e Con-
vivência (LEC), consultoria
especializada em promover
engajamento, diálogo e in-
tegração de grupos e equi-
pes. É idealizador de diver-
sos projetos de transforma-
ção social, como o Play-
Monday - Transformadores
de Instantes, movimento
que já foi realizado em sete
países com o propósito de
reconectar as pessoas à sua
humanidade.

Entre a escuta e a presença 
Em livro, Cláudio Thebas aborda como a
comunicação não violenta e a arte do palhaço
podem favorecer a conexão humana
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A Orquestra Sinfônica Jo-
vem de Goiás (OSJG), um pro-
jeto da Escola do Futuro de
Goiás em Artes Basileu Fran-
ça, apresenta o 10º Concerto
da Temporada ‘Música para
Todos’, nesta sexta-feira (2), às
20h, na Igreja Assembleia de
Deus Vila Boa, no Jardim Vila
Boa. Este será o concerto de
encerramento da temporada
neste semestre.

O maestro titular e diretor
artístico da OSJG, Eliel Ferrei-
ra, revela que a realização
desse concerto é gratificante.
“A preparação está sendo in-
tensa e prazerosa, no sentido
de fazermos música em con-
junto novamente. Os ensaios
estão acontecendo há mais de
duas semanas e tenho certeza
que será um concerto muito
emocionante. Nós temos uma
proposta de levar um reper-
tório tradicional, digamos ‘eru-
dito’, mas também de levar
músicas sacras. Acredito que a

junção desses dois repertó-
rios é crucial para que o pú-
blico se identifique com a mú-
sica orquestral”, comenta.

No concerto haverá o solo
do Spalla da Orquestra Filar-
mônica de Goiás (OFG), Abner
Landim, que apresentará as
composições de Beethoven.
“O Abner é um grande violi-
nista brasileiro que recebe-
mos aqui na cidade de Goiâ-
nia e tem realizado um tra-

balho de excelência, não só na
Orquestra Filarmônica de
Goiás, mas também minis-
trando aulas. Com o intuito de
ser educativo e inspirador
para os jovens músicos, esta-
mos unindo forças, mostran-
do que o trabalho entre o
músico de alta performance
com a Orquestra Jovem pode
ser efetivo e benéfico”, afirma
Eliel Ferreira.   

Para Abner Landim, par-

ticipar do concerto é algo ím-
par. “Quando jovem, tive a
oportunidade de tocar em al-
gumas orquestras jovens em
São Paulo e sei do papel fun-
damental que elas têm na
formação de um músico. Por-
tanto, fico muito feliz de atuar
como solista nesse concerto
com a OSJG”, ressalta.

Cabe salientar que todas
as medidas de prevenção à
Covid-19, estabelecidas pe-
las leis municipais e esta-
duais, serão respeitadas,
como o distanciamento so-
cial, aferição de temperatura
na entrada e uso de máscara
e de álcool em gel. “Para nós,
artistas, esse contato com o
público é primordial. É para
eles que nós fazemos música.
Estou muito feliz que possa-
mos ter o público presente,
prestigiando o concerto em
segurança. Tenho certeza de
que será um lindo espetácu-
lo”, finaliza o violinista.

Orquestra Sinfônica Jovem realiza
encerramento da 'Música para Todos'

Websérie musical 
O cantor e compositor

Marinho Lima lança uma no-
vidade para o meio digital: a
turnê ‘Circulação Marinho
Lima’, uma websérie de seis
vídeos que terá lançamento
nesta sexta-feira (2), às 19h,
pelo canal oficial do músico
no YouTube e por suas redes
sociais e de coletivos que ele
participa, bem como de es-
paços dos artistas envolvi-
dos no projeto. Os VTs são
fragmentos do show com-
pleto do músico que seria
apresentado de forma pre-
sencial neste ano, mas com a
pandemia foi adaptado numa
versão on-line. Quando: sex-
ta-feira (2). Onde: YouTube
(Marinho Lima). Horário: 19h. 

Filme inédito 
O filme inédito 'Florence -

Quem é Essa Mulher?' é des-
taque da programação da TV
Brasil na noite desta sexta-fei-
ra (2). Protagonizado pela
consagrada atriz Meryl

Streep, o longa-metragem de
drama vai ao ar às 22h30h, na
faixa Festival de Cinema da
emissora pública. Na trama,
que se passa na década de
1940, a socialite nova-iorqui-
na Florence Foster Jenkins
(Meryl Streep) persegue ob-
sessivamente uma carreira
como cantora de ópera. In-
felizmente, sua ambição ex-
cede em muito seu talento.
Quando: sexta-feira (2). Onde:
TV Brasil. Horário: 22h30.

Carrinho solitário 
O Sistema Fecomércio

Sesc-Senac realiza nesta sex-
ta-feira (2), às 14h30, no Sesc
Centro, em Goiânia, o lança-
mento oficial da campanha
Carrinho Solidário, que des-
de o início do mês de maio já
arrecadou mais de oito to-
neladas de alimentos em
mais de 100 supermercados
de Goiânia e do interior. Para
participar da campanha, bas-
ta que ao final da compra em

um dos supermercados par-
ceiros o cliente deposite 1kg
ou mais de alimento não
perecível no Carrinho Soli-
dário que está posicionado
próximo às saídas. Quando:
sexta-feira (2). Onde: Rua
15, esquina com Ruas 19, Se-
tor Central - Goiânia. Horá-
rio: 14h30.

novo longa-metragem
O Metrópolis desta sexta-

feira (2) recebe o diretor Hei-
tor Dhália. O cineasta con-
versa com Adriana Couto e
Cunha Jr. sobre seu novo fil-
me, Anna, a partir das 19h20,
na TV Cultura. A atração ain-
da apresenta o dossiê da se-
mana, '#CrimesEmSérie', so-
bre serial killers e uma re-
portagem do seriado ‘Meu
Amigo Bussunda’.Heitor Dhá-
lia é pernambucano e se faz
persente na indústria cine-
matográfica desde 1999, mas
só estreou como diretor em
2004 com o longa Nina.
Quando: sexta-feira (2). Onde:
TV Cultura. Horário: 19h20.

Marinho Lima apresenta websérie musical nesta sexta-feira (2) 

Concerto será apresentado na Igreja Assembleia de Deus Vila Boa 

AGENDA
t

CULTURAL HORÓSCOPO
t

Virgínia Fonseca e Zé Felipe
fantasiam filha de abelha
em 1º mês de Maria Alice

Virgínia Fonseca e Zé Feli-
pe fantasiaram a filha, Maria
Alice, de abelhinha, ao come-
morarem o primeiro mesver-
sário da garotinha. A imagem
foi postada na rede social da
menina, que acumula 4 mi-
lhões de seguidores. "Hoje
eu estou completando 1 mês
de vida! 1 mês de muito amor
e alegria!! Viva", ‘legendou’ a
herdeira da influencer digital
e do sertanejo. (Guilherme
Guidorizzi, Purepeople)

Ludmilla obtém medida
preventiva contra o pai, e
ele recebe a notificação

Ludmilla obteve na Justiça
uma medida preventiva contra
o pai, Luiz Antônio Silva, que
deixou a prisão há aproxima-
damente dois anos depois de
16 anos atrás das grades. A as-
sessoria de imprensa da fun-
keira e mulher de Brunna Gon-
çalves explicou que o genitor já
recebeu essa intimação. Além
disso, o batalhão da Polícia Mi-
litar que responde pela área
onde Ludmilla mora foi avisa-
do para que a decisão seja
cumprida. O pai de Ludmilla
chegou a receber uma ajuda de
custo da filha de R$ 1,6 mil, mas
esse benefício foi cortado há
pouco tempo. Há três meses,

Silvana, mãe da funkeira, reve-
lou que Luiz Antônio pretendia
retomar essa ajuda financeira
alegando que queria estreitar
os laços com Ludmilla, derro-
tada em processo judicial que
moveu contra Val Marchiori
por comentário racista no car-
naval. (Guilherme Guidorizzi,
Purepeople)

Grávida de gêmeas, nanda
Costa entrega desejo e re-
lata enjoos

Nanda Costa está grávida
de gêmeas com a mulher, Lan
Lanh, e tirou dúvida de fãs so-
bre enjoos e os tradicionais de-
sejos de gestantes. A novida-
de foi revelada pelo casal, que
se relaciona há sete anos, em
entrevista ao ‘Fantástico’ no úl-
timo final de semana. Uma se-
guidora da atriz a questionou
em relação aos enjoos. "Estou
tranquila, mas passei três me-
ses enjoando o tempo inteiro
e todo o dia. Só passava quan-
do eu dormia. Agora está re-
lax", apontou a futura ma-
mãe. No ar como a Tuane na
reprise da novela ‘Império’ e
prestes a ser vista também na
reapresentação de ‘Pega
Pega’, que volta ao dia 19,
Nanda brincou ao responder
se as filhas já têm nome. "Está
todo mundo fazendo esta
pergunta“ (Guilherme Guido-
rizzi, Purepeople)

CELEBRIDADES

Bruna Marquezine e
Enzo Celulari termina-
ram o namoro há pouco
mais de um mês, revela
fonte da coluna ‘Retratos
da Vida’, do jornal ‘Ex-
tra’, nesta quinta-feira
(1º). Fãs do agora ex-casal
já haviam apontado para
o fim do relacionamento
após Bruna compartilhar
várias fotos ao lado de
amigos. A influencer e o
empresário, filho de
Claudia Raia e Edson Ce-
lulari, engataram a rela-
ção em junho de 2020,
porém só assumiram a
relação em abril. Ainda

de acordo com a publi-
cação, já solteiro, Enzo
embarcou para Maraú,
na Bahia, no último final
de semana com o me-
lhor amigo, Gabriel Da-
vid, apontado como af-
fair de Giovanna Lan-
cellotti. Já Bruna seguiu
em casa, no Rio de Ja-
neiro. Uma semana an-
tes, Enzo e Gabriel jan-
taram juntos, enquanto a
irmã de Luana Marque-
zine celebrou, em São
Paulo, o aniversário de
sua amiga Priscilla Al-
cântara. (Guilherme Gui-
dorizzi, Purepeople)

Separados! Bruna Marquezine
termina namoro de 1 ano 

com Enzo Celulari

ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

A Lua continua em Áries hoje
e exige de você força e cora-
gem frente aos desafios. Hoje po-
derá ser preciso tomar uma de-
cisão importante, então pense
bem antes. O desafio hoje po-
derá ser a convivência em grupos
ou o trabalho em equipe.

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

Bons negócios te aguardam
hoje, mas pense bem antes de as-
sumir novos compromissos e ta-
refas. Tome cuidado com excessos
e com querer fazer tudo de uma
vez. A Lua Minguante em Áries
pede foco e intenção direcionados
a um objetivo por vez.

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

A Lua Minguante em Áries se
alia a Mercúrio em Gêmeos no dia
de hoje e traz a necessidade de
você focar em seus objetivos e pro-
jetos. Pode ser necessário rever
suas tarefas de hoje, refazendo
seus planos. Não perca o foco.

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

Não é um bom dia para gastos.
Cuide bem da sua alimentação
para manter o pique hoje, pois
você pode se sentir desvitalizado.
Muitas exigências no trabalho
hoje podem trazer necessidade de
escolhas mais conscientes a res-
peito do que fazer primeiro.

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

Hoje o dia pedirá que você es-
cute as pessoas antes de tomar
decisões. É dia de pensar no co-
letivo. Não adianta querer ter
pressa se as pessoas estão pre-
cisando da sua ajuda. Hoje, você
poderá ser uma grande ajuda
para um amigo, dando valiosos
conselhos a ele.

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

O dia pode trazer a necessi-
dade de decisões radicais. Não fi-
que em cima do muro; é impor-
tante se decidir. Além disso, pode
surgir a necessidade de desape-
gar-se de algo ou de alguma si-
tuação. Bom dia para resolver
problemas com o diálogo.

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

O dia pede diplomacia, força
de ação justa. Amigos ou pessoas
parceiras podem trazer a solu-
ção, abrindo os caminhos. Evite
julgamentos e medos que im-
peçam você de avançar. O dia
também favorece os estudos e a
renovação de planos e metas.

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

Para realizar no dia de hoje é
preciso mais que coragem: uma
boa dose de desapego e muito
foco. Existe muita coisa a ser
feita, então procrastinar ou se
deixar levar por inutilidades fará
seu dia ser bagunçado e nada
produtivo. Bom dia também para
se isolar um pouco.

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

Tome cuidado com as inse-
guranças no dia de hoje, porque
elas podem atrapalhar seu brilho
pessoal. O dia traz a possibilida-
de de boas conversas, trocas e
até novidades no amor, além de
parcerias de trabalho, mas é im-
portante manter a autoconfiança.

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

Dia que traz força para realizar
uma ideia nova que está surgindo.
Escute sua alma e realize. Talvez
seja um dia em que você precise
de mais silêncio para trabalhar,
mas nem sempre isso será possí-
vel, portanto tome cuidado.

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

O dia pede foco e consciência
das suas necessidades mais im-
portantes, então não se deixe de
lado hoje, querido! Vale a pena
ser um pouco mais egoísta e re-
solver suas questões que foram
deixadas um pouco de lado ou
pedir ajuda, se for preciso.

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

O dia favorece a organização do
orçamento doméstico. Pode ser ne-
cessário tomar decisões pensando
no bem de toda a família. Tome cui-
dado com a dificuldade de colocar
limites e de querer fazer as vonta-
des de todos; isso pode desequili-
brar suas finanças.
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Elysia Cardoso

“A música pop foi a pri-
meira grande ferramenta glo-
bal de comunicação de mas-
sas, e isso muitos anos antes da
internet e das redes sociais. De
algum modo, as regras dessa
música continuam presentes
no imaginário coletivo". Esse
pedacinho do prefácio do livro
‘Comusicação - O Som do Su-
cesso’, de Adolfo Corujo; A
live de lançamento ocorre hoje
(2), a partir das 15h pela pla-
taforma Zoom e no canal da
editora Aberje no Youtube,
com transmissão ao vivo.

Além do autor Adolfo Co-
rujo, especialista na gestão da
transformação do negócio e
na gestão da reputação no con-
texto da disrupção digital, par-
ticipam da live o diretor-geral
da Aberje Hamilton dos Santos
e Luiz Serafim, head de marca
e comunicação da 3M Brasil.
Em sua obra, Corujo mostra,
por meio de lições de comuni-
cação de 18 gênios da música,
como boa parte dos músicos
analógicos antecipou, sem sa-
ber, as bases da revolução co-
municacional digital em an-
damento neste século, confor-
me enfatiza, no prefácio do li-
vro, seu amigo José Antonio
Llorente, sócio fundador e pre-
sidente da LLYC.

"Continua fluindo ao nos-
so redor uma nova forma de
interpretarmos a realidade e
de nos comunicarmos com
ela. Adolfo Corujo a descreve
de maneira muito clara como
uma transição do modelo de
massas para o de redes. Há

uma comunicação atual mais
horizontal e participativa, que
tem suas próprias regras e
que pode e deve ser mais
transparente e eficaz", relata
Antonio no prefácio da obra.

Segundo o autor, cada um
desses artistas usou a comuni-
cação de forma decisiva. “A in-
tuição e a sorte condicionaram
seus resultados. Em todos eles,
reconheço chaves do sistema
que me proponho explorar e
um talento extraordinário para
produzir obras que transcen-
dam seu tempo", diz Corujo.

Por exemplo, graças a Joni
Mitchell, Brian Wilson e Bob
Marley, o leitor pode se apro-
ximar das três peças básicas
de qualquer processo de co-
municação: escuta, conteúdo
e relacionamento. Esses capí-
tulos enfatizam a importância
de estabelecer relaciona-
mentos com as pessoas que
determinam os projetos.

No caso de Bob Dylan, ele
deu uma aula excepcional de

marketing para ensinar como
ganhar um novo mercado
conquistando um novo espa-
ço de conversação que lhe
era totalmente estranho
quando decidiu fundir o rock
com o country.

Mérito da literatura 
A obra ainda tem o prefá-

cio à edição brasileira, assi-
nado por Paulo Nassar, dire-
tor-presidente da Associação
Brasileira de Comunicação
Empresarial (Aberje) e pro-
fessor titular da ECA-USP, para
quem "a música, como as ou-
tras artes, é elemento catali-
sador da memória, do ritual,
da narrativa e da experiência,
pilares de uma comunicação
afetiva. Nesse sentido, Adolfo
Corujo recupera, em seu livro,
essa face ao mesmo tempo de-
leitosa e educacional da mú-
sica. Com ouvido apurado,
conhecimento enciclopédico e
percepção atenta, ele cons-
trói um precioso manual no

qual ritmo, melodia, comuni-
cação, afetividade e inovação
se interconectam".

Para Nassar, o maior méri-
to de ‘Comusicação - O Som do
Sucesso’ está em sua escrita,
que sabe ser ao mesmo tempo
acurada e prazerosa, perspicaz
e ágil, educativa e lépida. "As
deliciosas biografias distribuí-
das em 18 capítulos iluminam
ângulos até então desconheci-
dos e pavimentam o caminho
para análises aprofundadas.
Corujo trata seu leitor como
um amigo, a quem convida
para ouvir as canções de um
álbum que acabou de tirar da
prateleira e colocou em seu
toca-discos", escreve. (Espe-
cial para O Hoje) 

SERVIÇO
Lançamento do livro 'Comu-
sicação - O Som do Sucesso'
Quando: sexta-feira (2), às 15h
Onde: YouTube (Aberje - Asso-
ciação Brasileira de Comunica-
ção Empresarial)

Hoje (2), ocorre 
a live de
lançamento
oficial do livro
'Comusicação - O
Som do Sucesso',
do escritor Adolfo
Corujo 

Gênios da música

esTReiA

Croods 2: Uma Nova Era (The
Croods: A New Age, 2021, EUA).
Duração: 1h36min. Direção: Joel
Crawford. Elenco: Nicolas Cage,
Ryan Reynolds, Emma Stone.
Gênero: Animação, aventura,
família, comédia. Em Croods
2: Uma Nova Era, em busca de
um habitat mais seguro, os
Croods descobrem um paraíso
que atende todas as suas ne-
cessidades. Entretanto, outras
pessoas já moram neste lugar:
Os Bettermans, uma família
que se considera melhor e mais
evoluída. À medida que as ten-
sões entre os novos vizinhos co-
meçam a aumentar, uma nova
ameaça impulsiona os dois clãs
em uma aventura épica que os
força abraçar suas diferenças,
extrair forças um do outro e
construir um futuro juntos. Ci-
neflix Aparecida: 14h, 15h10,
15h40, 16h40, 17h10, 17h40,
19h10, 19h40.

eM CARTAZ

Velozes & Furiosos 9 (F9 The
Fast Saga, 2021, EUA). Duração:
2h23min. Direção: Justin Lin.
Elenco: Vin Diesel, Michelle Ro-
driguez, Jordana Brewster. Gê-
nero: Ação. Em Velozes & Fu-
riosos 9, Dominic Toretto (Vin
Diesel) e Letty (Michelle Rodri-
guez) vivem uma vida pacata ao
lado de seu filho Brian. Mas eles
logo são ameaçados pelo pas-
sado de Dom: seu irmão desa-
parecido Jakob ( John Cena).
Trata-se de um assassino habi-

lidoso e motorista excelente,
que está trabalhando ao lado
de Cipher (Charlize Theron),
vilã de Velozes & Furiosos 8.
Para enfrentá-los, Toretto vai
precisar reunir sua equipe no-
vamente, inclusive Han (Sung
Kang), que todos acreditavam
estar morto. Cineflix Aparecida:
15h45, 16h05, 18h40, 19h,
21h10, 21h35, 21h40, 21h55.

Invocação do Mal 3: A Ordem

do Demônio (The Conjuring:
The Devil Made Me Do It, 2021,
EUA). Duração: 1h52min. Dire-
ção: Michael Chaves. Elenco:
Patrick Wilson, Vera Farmiga,
Ruairi O'Connor. Gênero: Terror.
Invocação do Mal 3: A Ordem do
Demônio revela uma história
assustadora de terror, assassi-
nato e um desconhecido mal
que chocou até os experientes
investigadores de atividades pa-
ranormais Ed (Patrick Wilson) e

Lorraine Warren (Vera Farmi-
ga). Um dos casos mais sensa-
cionais de seus arquivos, co-
meça com uma luta pela alma
de um garoto, depois os leva
para além de tudo o que já ha-
viam visto antes, para marcar a
primeira vez na história dos Es-
tados Unidos que um suspeito
de assassinato alega ter tido
uma possessão demoníaca
como defesa. Cineflix Aparecida:
14h35, 17h, 19h25, 21h50.

tCINEMA

Adolfo Corujo
mostra, por meio de
lições de
comunicação de 18
gênios da música 

Em ‘Croods 2: Uma
Nova Era’ eles
buscam um habitat
mais seguro e
descobrem um
paraíso



Pedro Jordan

As microfranquias são co-
nhecidas por serem uma op-
ção mais barata para em-
preender, uma vez que tem in-
vestimento inicial inferior a R$
90 mil reais, tem crescido na
pandemia. Segundo o Grupo
Bitteucourt, - consultoria es-
pecializada no desenvolvi-
mento, gestão e expansão de
negócios - o formato tem sido
buscado por alguns empreen-
dedores por conta das mu-
danças no panorama econô-
mico brasileiro nos últimos
anos, visto que esse modelo é
uma alternativa do trabalha-
dor recém-desempregado se
manter profissionalmente ati-
vo e investir o dinheiro rece-
bido da rescisão em algo que
lhe dê retorno financeiro no
curto e médio prazo.

“No Brasil existe um grande
mercado para esses pequenos
empresários, uma vez que
mais de 90% das empresas no
Brasil são de micro e pequenos
empresários e um percentual
desses empresários são os fran-
queados. As microfranquias
contribuíram e vão continuar
contribuindo com a formali-
zação de alguns negócios no

Brasil que atuavam na infor-
malidade, e consequentemen-
te com a arrecadação de im-
postos e com a geração de em-
pregos. No entanto é impor-
tante não se deixar levar so-
mente pelos pontos positivos
como menor investimento, fa-
cilidade de ser operada e o rá-
pido retorno… Algumas coi-

sas precisam ser desmistifica-
das”, elucida Lyana Bitten-
court, CEO do Grupo.

Ao longo do tempo os for-
matos foram se multiplicando
e hoje são bastante variados,
desde franquias home based,
em que a pessoa opera de sua
própria casa, até franquias de
venda direta, móveis, digitais e

etc. O que difere das demais
operações é o investimento ini-
cial e não o modelo de negócio.
“A inovação dos segmentos, o
alcance de novos canais de
distribuição, a busca por novas
oportunidades e nichos, espe-
cialização, otimização dos pro-
cessos são fatores que contri-
buem para a multiplicidade
de formatos das operações”,
completa a especialista.

Cuidados
O principal cuidado para

quem deseja se aventurar nes-
te formato de empreendimen-
to é avaliar se a estrutura da
franqueadora e o suporte ofe-
recido suprirão a inexperiência
em determinados aspectos que
podem ser vitais para atingir os
resultados projetados. Na maio-
ria dos casos o próprio fran-
queado é quem realiza os ser-
viços, prospecta clientes e cui-
da da administração do negó-
cio - tudo ao mesmo tempo.

“É importante ter em
mente que há algumas van-
tagens, mas que uma baixa
taxa de investimento inicial
nem sempre é suficiente. O
empreendedor deve ter um
capital de giro para susten-
tar o negócio nos primeiros
meses ou até que atinja o

ponto de equilíbrio. Por isso,
é essencial fazer um plane-
jamento financeiro e ava-
liar se, de fato, o negócio irá
atender as expectativas de
ganho. Importante ter em
mente que uma microfran-
quia é um negócio como ou-
tro qualquer, que exige os
mesmos cuidados, empenho
e dedicação”, aconselha a
CEO do Bittencourt.

Desafios
Como geralmente o início

envolve uma boa dose de
aprendizado da operação, o
empreendedor deve ficar aten-
to a todos os possíveis erros que
podem estar acontecendo e
corrigi-los imediatamente. “O
negócio no seu estágio inicial é
muito sensível, uma vez que
está se construindo uma clien-
tela, uma imagem no mercado,
o relacionamento e engaja-
mento com a equipe – isso é o
que vai garantir que a expe-
riência do cliente seja excep-
cional e ele retorne. É o fran-
queado que vai dar o ‘tom’ e a
energia do negócio, um líder
morno, terá um negócio morno.
Um líder que tem brilho nos
olhos, fará a equipe ter também
brilho nos olhos”, finaliza. (Es-
pecial para O Hoje)
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Negócios

Empresa de con-
sultoria analisa ce-
nário e desmistifica
investimento nes-
te modelo de ne-

Microfranquia atrai atenção de
empreendedores na pandemia

Ao longo do tempo os
formatos foram se
multiplicando e hoje
são bastante variados,
desde franquias home
based, em que a pessoa
opera de sua própria
casa, até franquias de
venda direta, móveis,
digitais e etc








