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Investimento em infraestrutura
impulsiona retomada econômica
Para enfrentar a as distorções geradas pe-
las dimensões do déficit no investimento,
frente às necessidades não atendidas no
setor de infraestrutura, será necessária
“uma atuação equilibrada e conjunta do
setor público e do setor privado na cons-

trução de parâmetros regulatórios ade-
quados, na criação de modelos para finan-
ciamentos facilitados, nos incentivos às
PPPs e no desenvolvimento de projetos e fo-
mento de inversões setoriais mais preci-
sas”. Os efeitos positivos desses investi-

mentos para o conjunto da economia se-
riam potencialmente mais vigorosos no
caso de economias que enfrentam níveis
elevados de ociosidade, como a brasileira,
o que se comprova pelo desemprego recorde,
ao redor de 14,7% no trimestre. Economia 4

os caminhos futuros do
dólar. Pressão negativa tem

vários fatores
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a “remotização” do trabalho
e a emigração de

profissionais de tecnologia

João olivEiRa
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Hospital trata 1,5 mil
pacientes com aVC

Em Goiás, são cerca de 1,5 mil pacientes atendidos anualmente no
Hospital Estadual de Urgências da Região Noroeste de Goiânia Go-
vernador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). Cidades 9

Julio Meirelles
disputará o
comando da OAB
Julio Meirelles é o quinto nome
a oficializar candidatura à pre-
sidência da OAB-GO.
Política 2

Cinemas podem
ser liberados
para o público
Vereador propõe liberação dos ci-
nemas que estão há 450 dias fe-
chados devido a pandemia.
Cidades 10

Setores nobres
concentram
12% dos casos
de Covid-19
Os setores Bueno, Central e Jardim
América representam 12% dos
novos casos de Covid-19 em Goiâ-
nia nos últimos 30 dias. Juntos, os
três bairros totalizam 583 casos
dentro do período de um mês.
Cidades 10

MDB reelege
Daniel Vilela 
à presidencia
Partido deve iniciar tratativas
com partidos e correligionários
para avaliar a posição da sigla na
disputa eleitoral do ano que vem.
Possível aliança com Ronaldo
Caiado ainda é incerta, mas união
vem sendo pregada pelo ex-pre-
feito Iris Rezende.
Política 5

�
Leia nas CoLunas

Xadrez: Daniel e Mendanha
em lados opostos sobre can-
didatura do MDB.
Política 2

Jurídica: Lei contra superen-
dividamento de consumido-
res entra em vigor.
Cidades 10

livraria: Ignácio de Loyola in-
terpretou uma das vozes do au-
diolivro da Tocalivros Studios. 
Essência 14

pelA série B,
Tigre recebe a
Macaca no OBA
Depois de conquistar sua pri-
meira vitória como visitante
na Segundona, o Vila Nova vol-
ta para casa, onde encara a
Ponte Preta, que também vem
de resultado positivo na última
rodada, mas que está na lan-
terna da competição.
Esportes 7

Após 2 derrotAs 
Atlético-GO 
visita o Grêmio
Após perder para o Red Bull
Bragantino e Atlético-MG, o ru-
bro-negro goiano segue como
visitante e vai enfrentar o Tri-
color Gaúcho, com desfalques no
time titular, neste domingo; os
adversários ainda não vence-
ram na competição.
Esportes 8

Tendências para curtir 
as férias com estilo e
conforto no campo
Essência 16

Exposição ‘Diversidade em
Cores’ vai até o dia 28 de julho
no Shopping Bougainville
Essência 13

Ruxell anuncia projeto de NFT
e lança clipe de ‘Bumbum
Check’ com Thiago Pantaleão
Essência 14

Essência
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O Senado aprovou um projeto de lei (PL) que man-
tém a suspensão das metas quantitativas e qualitativas
contratualizadas pelos prestadores de serviço de saú-
de no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) até 31
de dezembro de 2021. Os prestadores de serviço de saú-
de contemplados pelo projeto são pessoas jurídicas de
direito público e pessoas jurídicas de direito privado,
com ou sem fins lucrativos. O projeto segue para san-
ção presidencial.

A legislação atual estabelece vários requisitos para
que uma entidade prestadora de serviços de saúde seja
considerada beneficente e, assim, possam ter benefícios
tributários garantidos por lei. No entanto, a pandemia
obrigou a suspensão de consultas médicas de várias es-
pecialidades, procedimentos eletivos, exames comple-
mentares e outras ações de saúde. Isso impediu o cum-
primento das metas estabelecidas. Sem uma lei que ga-
ranta o pagamento, o não cumprimento das metas pode
provocar a suspensão desse pagamento e, consequen-
temente, a saúde financeira dessas prestadoras de ser-
viço é comprometida.

Outros projetos dessa natureza já foram aprovados no
Congresso, com data limite já ultrapassada. Esse projeto,
por exemplo, tinha como prazo original 120 dias, a contar
de 1º de março. Como a pandemia não arrefeceu no Bra-
sil, a Câmara alterou o prazo para suspensão das metas e
devolveu o projeto ao Senado. (ABr) 

Lei diz respeito a prestadores de saúde do Sistema Único

Ampliada
suspensão 
de metas de
saúde do SUS

Dayrel Godinho 

Quinto nome a oficializar a
sua pré-candidatura à presi-
dência da Ordem dos Advo-
gados do Brasil - Seção Goiás
(OAB-GO), o advogado Julio
Meirelles lançou, na última se-
mana, o “Movimento OAB
Para Poucos Nunca Mais”, em
oposição à situação que é re-
presentada pelos candidatos
Rafael Lara, presidente da Es-
cola Superior de Advogados
(ESA), e por outros dois pré-
candidatos que surgiram den-
tro do grupo: a conselheira fe-
deral Valentina Jungmann,
autora do Projeto Paridade
Já, e o presidente da Caixa de
Assistência aos Advogados
(Casag), Rodolfo Otávio.  

O postulante esteve no
mesmo grupo do advogado
Pedro Paulo de Medeiros nas
eleições de 2018, quando o
então candidato ficou em se-
gundo lugar, com 38,89% dos
votos, no entanto decidiu lan-
çar uma pré-candidatura em
separado do grupo intitulado
Nova Ordem, formado em
2018 pela OAB Forte, OAB In-
dependente e OAB Renova-
ção. Pedro Paulo era o nome
desta coalizão naquela eleição.  

“Fiz e trabalhei a minha
pré-candidatura e acredito que
a oposição está unida [em tor-
no do seu nome]”, comentou
Meirelles. Ele acredita que a
sua candidatura é “fruto da in-
satisfação da classe, do aban-
dono da advocacia e de uma
OAB usada para beneficiar um
pequeno grupo de elite”. 

O lançamento da candida-
tura foi feito de forma híbrida,
na última quinta-feira (1º), com
alguns representantes do “Mo-
vimento OAB Para Poucos Nun-
ca Mais!”, visando evitar aglo-
merações. Estiveram presentes
os advogados Leon Deniz; Bru-
no Pena; Jefferson Coutinho,
presidente da Subseção de In-
humas; André Raggi, presi-
dente da Subseção de Nerópo-
lis; Daniela Ribeiro, pré-candi-
data a presidente da Subseção
de Senador Canedo; José Carlos
Araújo, pré-candidato a presi-
dente da Subseção de Planalti-
na de Goiás, Wanderson Pi-
nheiro, co-fundador do movi-
mento Agora - Jovem Advoca-
cia; dentre outras autoridades. 

Entre as principais pro-
postas do grupo, estão ações
voltadas para a valorização
das advogadas; das advogadas
e advogados em início de car-

reira; e da advocacia do inte-
rior do Estado. 

No lançamento da sua pré-
candidatura, o postulante disse
que os advogados dos 246 mu-
nicípios goianos não tiveram as
suas demandas cumpridas pelo
grupo vencedor das eleições.
“Não colocaram em prática as
propostas colocadas na cam-
panha, não mudaram nada, só
mudaram a maneira de pensar
e de agir, visando os interesses
próprios”, comentou. 

Propostas  
Entre as propostas do pré-

candidato está a profissiona-
lização, por meio da utilização
da ESA para consecução de
cursos técnicos e práticos de

conhecimentos do exercício
da advocacia moderna, que
vão desde a utilização corre-
ta dos mecanismos de pros-
pecção digital até o necessário
planejamento financeiro para
precificação de honorários. 

Também serão estabeleci-
dos convênios para ofereci-
mento de software jurídico
(gratuito ou mediante fran-
quia mais barata que o mer-
cado convencional), permi-
tindo a gestão administrativa,
financeira e contábil, para
novos advogados. 

Ele pretende criar o pro-
grama Simples da Advocacia,
que é uma forma de oferecer
linha de crédito vinculada a
faixas de faturamento, viabi-

lizando o custeio de taxas de
averbação de sociedades, ta-
xas de retirada de inscrição
municipal, dentre outras des-
pesas inerentes à formaliza-
ção do primeiro escritório. 

O postulante aposta nas
propostas e na participação de
advogados jovens e advogados
experientes na sua pré-cam-
panha, que é um sonho antigo
do seu grupo. Ele, inclusive,
lembra que já abriu mão da
sua candidatura em outras
ocasiões e que é um “sonho
antigo”. “Esse dia de me can-
didatar chegou. É a força de
um pensamento que leva um
barco a um novo destino”,
anunciou o pré-candidato.
(Especial para O Hoje)

Julio Meirelles esteve da coalização de oposição nas eleições em 2018

Pré-candidato foi do mesmo grupo
de Pedro Paulo e é o segundo can-
didato pela oposição

Daniel e Mendanha em lados
opostos sobre candidatura do MDB 

Enquanto Gustavo Mendanha (MDB )percorre
o Estado, para tentar viabilizar uma candidatura
com chances de vitória do Governo, em 2022, com
chapa, prioritariamente encabeçada por um eme-
debista, o presidente do diretório estadual, Daniel
Vilela, puxa o freio de mão, expondo racha publi-
camente entre os dois. Daniel, ao que parece, se-
gue a cartilha de Iris Rezende, que já defendia
aliança com Ronaldo Caiado (DEM), nas eleições de
2018. Agora, quem parece estar fora da curva, se-
gundo emedebistas, é Mendanha, que trabalha
para criar uma frente
ampla para as eleições
ao governo. Ontem,
durante a eleição que
renovou o mandato
de Daniel à frente do
diretório estadual,
Mendanha pare-
cia isolado em
sua empreitada
de levar em fren-
te o projeto que cultiva,
qual seja, chapa pró-
pria do MDB. 

Garupa, não! 
Daniel Vilela quer adiar qualquer tipo de anteci-

pação de como o MDB deve se posicionar em 2022;
já Mendanha defende cabeça de chapa, por entender
que o partido não pode ficar na garupa de outo pro-
jeto político. 

Nem tanto 
Sem sair de casa, Iris Rezende votou, pelo celular,

pela permanência de Daniel Vilela no comando do
partido, e se disse feliz “por ver que o MDB sai uni-
do e fortalecido para construção de novos projetos”.
Não especificou quais são eles. 

Novo rumo 
Diante do imbróglio no Patriota, o presidente da

Câmara de Goiânia, Romário Policarpo pode de-
sembarcar do partido para, dependendo do cenário,
disputar cadeira na Alego. O PSD está atrás de seu pas-
se, via Vilmar Rocha. 

Azedou de vez 
Ao que tudo indica, a ala dissiden-

te do Patriota, ao qual pertence o pre-
sidente do diretório em Goiás, Jorce-
lino Braga, ganha mais uma e parece
afastar de vez o clã Bolsonaro, que ten-
tava se apropriar do partido. 

Desembarque  
Em mais um movimento para deixar

o PSDB, o deputado Talles Barreto dei-
xou o comando do partido e o entregou
à vereadora tucana Aava Santiago. 

Meio de campo  
Com o presidente Bolsonaro, o de-

putado federal e presidente do Repu-
blicanos em Goiás, João Campos, tratou
da alteração da Lei Pelé, para permitir
que os clubes escolham livremente o
mando de campo. A CBF se opõe. 

Condecoração  
Por decreto, Ronaldo Caiado bai-

xou decreto para conceder a Medalha
da Ordem do Mérito Dom Pedro a 390
militares e 65 autoridades civis. Na
relação estão a médica Ludhimilla
Hajjar, o prefeito Rogério Cruz e o
presidente da Câmara de Goiânia, Ro-
mário Policarpo. 

Três frentes 
Encurralado pelo CPI da Covid, Jair

Bolsonaro intensifica embate com a Jus-
tiça Eleitoral, por questionar a urna ele-
trônica e continua cutucando o Judi-
ciário, pela investigação sobre fake
news de bolsonaristas. 

2 A Comissão de Segurança Pública
da Câmara dos Deputados aprovou
projeto que modifica o Código Penal,
que aumenta em dois anos as penas
mínimas previstas para o crime de
estupro de vulnerável, relatado por
Célio Silveira (PSDB-GO). 

CURTAS
t

Venceslau Pimentel | xadrez@ohoje.com.br

Xadrez

Julio Meirelles oficializa 
pré-candidatura à OAB-GO  
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A “remotização” e a emigração
de profissionais de tecnologia

Stephanie Louise Lein

Há exatamente um mês, no fim de maio,
deparávamos com o dólar em um patamar
pouco acima da casa dos R$ 5,30. Bastaram 30
dias para que o mercado registrasse uma des-
valorização da moeda norte-americana bem
próxima dos 7% neste período, abaixo dos 5
reais. Foi o primeiro rompimento dessa mar-
gem em um ano.

Os motivos para a pressão nega-
tiva sobre o dólar são diversos, a co-
meçar pela ata do Comitê de Políti-
ca Monetária (Copom), que não só
voltou a elevar a taxa Selic em
0,75%, fazendo-a saltar de 3,5% para
4,25%, como também sinalizou que
a inflação deverá ganhar força nos
próximos meses. Estimativas suge-
rem uma taxa entre 6,5% e 7,5% no
fim do ano, mais de três vezes os 2%
que perduraram até março.

Na contramão, o Federal Reserve
(FED), o banco central dos Estados
Unidos, mantém suas medidas de
contenção à inflação ante a pandemia, preser-
vando a taxa de juros próxima de zero. E, pelas
declarações do presidente do FED, Jerome Powell,
há fortes indícios de que não haverá mudanças
dessa política até o fim do ano.

Falando em política, acrescente a esses dois ce-
nários, que já convergem contra o dólar, outros
dois temperos vindos direto de Brasília: crescem
as expectativas em torno da aprovação da re-
forma administrativa pelo Senado Federal até se-
tembro, e a privatização da Eletrobras já está em
contagem regressiva para acontecer.

Diante de tudo isso, a tendência ainda é de que-
da da moeda americana, ainda que, pelo menos por
enquanto, seja discreta a fé dos economistas de que

esse movimento se mantenha até o fim de 2021. A
média das estimativas, no entanto, já sofreu ajus-
tes: em maio estava em R$ 5,30. Nos primeiros dias
de junho, as apostas quanto ao valor com que o dó-
lar fechará o ano já haviam caído para R$ 5,20.

O fato é que a elevação dos juros no Brasil
atrai investimentos em Real, como por exemplo,
em renda fixa indexada à taxa Selic. Como a re-
dução contínua dos juros nos últimos anos dis-

tanciou o investidor desses papéis,
houve um esfriamento do mercado
conservador que contribuiu para a
desvalorização da moeda brasileira.
Alguns economistas, aliás, atribuem
a elevação do dólar às baixas taxas
de juros adotadas pelo Copom.

Como tudo na Economia, há
prós e contras no cenário de que-
da do dólar. O ponto positivo é a
retomada de algumas aplicações,
maior poder de compra e reaque-
cimento do turismo. O lado nega-
tivo é o aumento da concorrência
do produto importado frente ao
nacional, redução da competitivi-

dade brasileira no cenário estrangeiro e menor
atração de capital externo no país.

Qual desses lados vai vigorar? Vai depender
das respostas que o
próprio mercado
oferecerá e também
do perfil do investi-
dor. Como o ideal é
tentar sempre que
possível enxergar o
copo meio cheio, di-
ria que há boas
oportunidades por
trás dessa queda. Só
o tempo dirá.

João Oliveira

O mundo presenciou uma mudança históri-
ca na forma de trabalhar em 2020. O trabalho
remoto, que antes era um benefício de exceção
oferecido por algumas empresas, tornou-se re-
gra, principalmente entre as empresas de tec-
nologia. Ao que tudo indica, o modelo home of-
fice é um caminho sem volta e dificilmente será
revertido. Aos poucos, uma realidade comum
para as mais diversas áreas de negócio. As em-
presas foram obrigadas a adotá-lo e desco-
briram, na prática, que seus custos são mui-
to menores quando os funcionários não estão
no escritório. Já as crenças antigas, como a de
que os colaboradores trabalhariam menos,
vêm sendo desconstruídas gradativamente
ao passo que os times mostram engajamen-
to, ânimo e produtividade.

Segundo estudo do OTRS Group,
realizado no Brasil, mais da metade
dos entrevistados (54%) afirmam
que podem trabalhar de forma mais
eficiente em casa. Com isso, boa par-
te das novas vagas de trabalho aber-
tas em tecnologia, e que antes eram
presenciais, agora passaram a ser
completamente remotas, e não só no
Brasil, mas no mundo todo. Por con-
sequência, e em efeito cascata, exis-
tem muito mais oportunidades de tra-
balho remotas disponíveis no exte-
rior. A tendência, agora, é que os co-
laboradores escolham como e onde
querem trabalhar, sobretudo aqueles
que têm filhos pequenos. O mundo mudou, está
mudando e vai mudar ainda mais.

A digitalização do trabalho abriu as fronteiras
e aumentou a disponibilidade em termos de con-
tratação, diante da possibilidade de recrutar
profissionais de qualquer local do País e do
mundo, aumentando de forma significativa a
competição por talentos. Se antes as empresas dis-
putavam profissionais com outras empresas da
mesma cidade ou Estado, agora, a disputa abran-
ge todo o País e ultrapassa a fronteira nacional.
Esse movimento faz com que as corporações se-
jam forçadas a revisitar as suas réguas salariais
para conseguirem contratar bons profissionais,
já que essas pessoas são diariamente requisita-
das por outras empresas.

O fenômeno do trabalho remoto deu “poder”
aos candidatos, na medida em que as novas pos-
sibilidades de trabalho surgem e eles passam a
ter mais opções para escolher onde e como pre-
ferem trabalhar.

Isso é tão real que profissionais norte-ameri-

canos estão cogitando pedir demissão, ou não
mais retornarem ao trabalho, caso sejam obri-
gados a regressarem ao modelo antigo. Alguns paí-
ses, como o Canadá e a Alemanha, antes mesmo
da pandemia, já concediam vistos de trabalho es-
peciais para que esses profissionais fossem tra-
zidos. Porém, se antes os insatisfeitos com a si-
tuação do Brasil vislumbravam as oportunidades
de trabalho no exterior como uma chance de ouro
para migrarem, agora, essas motivações já não são
plausíveis e, também, não justificam mais “im-
portar” um profissional de fora. 

Com a "remotização" do trabalho, passaportes
e outras burocracias da imigração se tornam dis-
pensáveis, derrubando de vez as fronteiras entre
os países no contexto de trabalho. Cria-se, então, um
dilema para os profissionais de tecnologia quali-
ficados e fluentes em outras línguas: se podem tra-

balhar para empresas de qualquer lu-
gar do mundo, ganhando em outras
moedas (como o dólar ou a libra es-
terlina) que valem cerca de 5 ou até
7 vezes mais que o real, porque se
contentar com um trabalho no Brasil?

De fato, no quesito salário, fica in-
viável para as empresas brasileiras
competirem. Além disso, o convívio
com os colegas de trabalho, as opor-
tunidades de crescimento e o de-
senvolvimento pessoal representam
motivações para os colaboradores
quando optam por ficar ou não em
um ambiente de trabalho. Nesse
sentido, as multinacionais têm mui-
to a perder para a concorrência,

visto que trabalhar utilizando outro idioma, que
não a língua-mãe, diferenças culturais e o peso do
fuso horário podem ser estressantes e menos mo-
tivadores. E nesse aspecto há uma oportunidade
para as empresas brasileiras estarem no jogo e na
competição pelos talentos.

As pessoas não querem mais trabalhar em um
ambiente em que são meras engrenagens de uma
máquina gigante, mas, sim, terem protagonismo,
serem desafiadas dia-
riamente, valorizadas,
e terem espaço para
desenvolverem suas
habilidades e cresce-
rem na carreira. Por
outro lado, as empre-
sas precisam nutrir
uma cultura forte e
um ambiente agradá-
vel. É preciso coragem
e está mais que na
hora de repensar.

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO

João Oliveira é empreen-
dedor e atua como enge-
nheiro de software na
Intera - HRTech. 

Stephanie Louise Lein é
gerente de câmbio na
Atrio Investimentos

Povo negro
Percorrer a trajetória do povo negro, reconhecer

as sequelas provocadas na diáspora, tais como o se-
questro da humanidade, os castigos, a impossibili-
dade de culto aos orixás, o banzo e a morte, é pro-
mover o diálogo entre passado e presente, sob as asas
do pássaro africano, a fim de buscar o encontro do
indivíduo com o coletivo e possibilitar um futuro, sus-
tentado por bases mais justas e equitativas. A es-
trutura vigente também corrobora para invisibili-
dade e permanente exclusão da população negra. A
abolição da escravatura não garantiu de fato a li-
berdade. Castigos corporais e outras humilhações se
fazem presentes quando um jovem negro é execu-
tado sumariamente, quando o imaginário coletivo
define o negro como perigoso e incapaz, quando a
cor da pele é uma sentença. É preciso conhecer e
combater qualquer medida que impeça o negro de
sonhar, de respirar, de viver.

Sandro Antunes
Firminópolis

Feminicídio
Eu tenho observado nos últimos anos a quan-

tidade de mulheres mortas simplesmente por serem
mulheres e me policiado para conter meus senti-
mentos machistas em relação a minha esposa. Não
quero virar estatística. Essas mortes completa-
mente evitáveis se tornam uma lição para mim, que
é a de que minha mulher não é minha proprieda-
de. Ficaria muito triste se nos separássemos, mas
matá-la por não querer que ninguém mais a tenha,
seria um absurdo. Uma pena que esses assassinos
não pensam assim.

Fabiano Alencar
Goianira

{
Já temos 350 pacientes

[da região Nordeste]

cadastrados para

receber medicamentos

que antes só vinham

da Central Estadual

de Medicamentos de

Alto Custo Juarez

Barbosa, em Goiânia

Relatou o titular da Secretaria de Es-
tado da Saúde (SES-GO), Ismael Ale-
xandrino sobre o serviço de
distribuição dos medicamentos do
Componente Especializado da Assis-
tência Farmacêutica, em Posse.

Os caminhos futuros do dólar

@jornalohoje
“Óleo de Peroba na cara é isso que vcs preci-
sam ano que vem é ano de eleições então co-
meçam dando esmolas pros pobres eleitores
por que a um ano atrás vcs não vieram na
nossa região com um programa de capacita-
ção e geração de empregos principalmente
para os jovens.”, comentou o internauta
sobre o programa social do Governo de Goiás
que visa oferecer qualificação e emprego.

Manoel Messias 

@ohoje
“os equipamentos e as novas viaturas vão
trazer maior agilidade no trabalho desses
profissionais. Parabéns pelo trabalho que
fazem no estado”, comentou a internauta
sobre as novas viaturas entregues ao
Corpo de Bombeiros.

Lais Felipe Silva

@jornalohoje
a Procuradoria-Geral da República quer
apurar se o presidente Jair Bolsonaro co-
meteu crime de prevaricação no caso da
vacina Covaxin. o deputado luis Miranda
diz que alertou o presidente sobre possí-
veis irregularidades nas negociações do
imunizante. as investigações dependem
da autorização do STF.
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Um programa robusto e corretamente
planejado de promoção de investimentos
públicos e privados em infraestrutura ten-
deria a “gerar ganhos de produtividade e
economia de custos para todos os setores
econômicos, a curto, médio e longo prazo
e, simultaneamente, auxiliar na recupe-
ração da economia e do emprego”, sustenta
trabalho recentemente desenvolvido pelos
economistas Daniel Keller, Igor Rocha,
Renato Rosa e Marcelo Marques, do Insti-
tuto de Estudos para o Desenvolvimento In-
dustrial (Iedi).

Os efeitos positivos desses investimen-
tos para o conjunto da economia seriam
potencialmente mais vigorosos no caso de
economias que enfrentam níveis elevados
de ociosidade, como a brasileira, o que se
comprova pelo desemprego recorde, ao re-
dor de 14,7% no trimestre finalizado em
abril deste ano, quando o total de desem-
pregados se aproximou de 14,8 milhões,
conforme anotado pelo Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística (IBGE). “Em pe-
ríodos de restrição de demanda agregada
(variável que inclui o consumo das famí-
lias, das empresas e governos, mais in-
vestimentos), quando os gastos privados se
contraem, casos do consumo das famílias
e das inversões das empresas, os investi-
mentos públicos ou coordenados pelo Es-
tado são importantes instrumentos de po-
lítica”, defende o estudo. E acrescenta:
“Isso ocorre porque, em um ambiente de
elevado desemprego, aumento da capaci-
dade ociosa e incerteza, o início de uma re-
cuperação econômica pode não se dar
através dos gastos privados.”

Na verdade, sempre de acordo com
trabalho, investimentos públicos e priva-
dos são igualmente importantes, mas de-
pendem de coordenação e organização

pelo setor público de forma a potencializar
seus impactos. Citando autores diversos e
a literatura disponível nesta área, Keller,
Rocha, Rosa e Marques argumentam que,
ao reduzir custos e “gerar transborda-
mentos tecnológicos, o investimento em in-
fraestrutura eleva a rentabilidade das de-
mais inversões, e até mesmo viabiliza ou-
tros investimentos”. Na mesma linha, os
autores sustentam que “o Estado tem pa-
pel central no desenvolvimento econômi-
co em economias de mercado, pois as in-
versões públicas em infraestrutura geram
estímulo no setor privado, o que leva a um
aumento amplo dos investimentos”.

Déficit estrutural
Para enfrentar as distorções geradas

pelas dimensões do déficit no investimen-
to, frente às necessidades não atendidas no
setor de infraestrutura, acrescentam ainda,
será necessária “uma atuação equilibrada
e conjunta do setor público e do setor pri-
vado na construção de parâmetros regula-
tórios adequados, na criação de modelos
para financiamentos facilitados, nos in-
centivos às PPPs e no desenvolvimento de
projetos e fomento de inversões setoriais
mais precisas”. O trabalho menciona estu-
do específico do Fundo Monetário Inter-
nacional (FMI), que estima ganho de 2,7%
para o Produto Interno Bruto (PIB) a cada
aumento de 1,0% do PIB no investimento
público, com elevação ainda na faixa de
10% para investimentos privados e avanço
de 1,2% para o emprego num horizonte de
dois anos, no caso de investimentos de
alta qualidade. “De acordo com o Fundo,
dado o cenário ainda de forte incerteza, é
preciso que o investimento público tenha
uma ação contracíclica estimulando o in-
vestimento privado”, reforçam os autores.

2 O mesmo trabalho do
FMI, prosseguem, estima
que cada milhão de dólares
investidos pelo setor públi-
co em infraestrutura tradi-
cional levaria à criação de
dois a oito empregos. As in-
versões em pesquisa e de-
senvolvimento, energia ver-
de e prédios eficientes te-
riam potencial para abrir 5
a 14 empregos novos a cada
milhão de dólares, sem con-
siderar impactos indiretos
sobre o mercado de trabalho
produzidos pelos efeitos des-
se investimento sobre o con-
junto da economia.

2 Nos últimos anos, nota-
damente a partir de 2015, o
País tem seguido trajetória
inversa à defendida pelos
economistas do Iedi. Com
base em dados da Associa-
ção Brasileira de Infraes-
trutura e Indústrias de Base
(Abdib), o estudo menciona
que os investimentos em
transportes, energia elétri-
ca, saneamento e teleco-
municações despencaram

31,8% entre 2014 e 2020,
saindo de R$ 180,3 bilhões
para R$ 123,0 bilhões, num
recuo de 0,7% em relação a
2019. “Quando é conside-
rada a estimativa para o
ano de 2021, os dados tam-
bém são preocupantes, pois
os valores devem ficar pró-
ximos aos de 2020”, com-
plementa o Iedi.

2 Na estimativa da mesma
Abdib, o Brasil teria que in-
vestir todos os anos, ao longo
de uma década, algo em tor-
no de R$ 284,4 bilhões para
fazer frente aos gargalos da
infraestrutura, o que signifi-
caria uma inversão anual de
4,31% do PIB, praticamente
2,54 vezes mais o tamanho do
investimento realizado no
ano passado, que ficou limi-
tado a 1,7%. Numa compa-
ração internacional, com da-
dos do World Economic Fo-
rum, China e Índia, “econo-
mias de crescimento acele-
rado no século 21, investem
4% e 13% do PIB em infraes-
trutura, respectivamente”.

2 Apenas a correção dos
déficits na infraestrutura de
transporte e para prover o
setor econômico de uma lo-
gística compatível seriam
necessários, conforme a Ab-
dib, investimentos de 2,26%
do PIB anualmente, perto
de R$ 149,0 bilhões. Isso sig-
nifica multiplicar por seis os
investimentos nessa área,
visto que o País tem investi-
do em média 0,34% do PIB
ou R$ 25,0 bilhões por ano,
em grandes números.

2 Projetos federais e esta-
duais já licitados ou anun-
ciados para licitação nos
próximos cinco anos no se-
tor de transporte e logística,
detalha o trabalho do Iedi,
deverão trazer investimen-
tos de R$ 7,4 bilhões neste
ano, atingindo seu pico em
2024, quando alcançariam
R$ 22,4 bilhões. Entre 2021 e
2025, estima-se uma inver-
são total de R$ 82,0 bilhões,
o que cobriria 55,0% da ne-
cessidade estimada para
apenas um ano.

Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

Um caminho para a retomada, com
redução de custos e maior eficiência

A economia brasileira deve registrar crescimento de
4,9% neste ano, em comparação com 2020. A previsão
para a expansão do Produto Interno Bruto (PIB), soma
de todos os bens e serviços produzidos no país, é da Con-
federação Nacional da Indústria (CNI).  

Em março, a CNI projetava uma expansão menor, de
3%. Segundo a confederação, essa revisão aconteceu por-
que os impactos da segunda onda da pandemia sobre a
atividade produtiva foram menores do que o esperado.
“O maior otimismo, compartilhado pelos empresários in-
dustriais, decorre da queda na atividade menor que a es-
perada em resposta às novas medidas de isolamento so-
cial”, diz a CNI no Informe Conjuntural do segundo tri-
mestre de 2021, divulgado nesta sexta-feira (2).

A CNI acrescenta que além de as medidas de isola-
mentos sociais terem sido menos rigorosas que as ado-
tadas em 2020, as empresas estavam “mais preparadas
para atuar em um ambiente de restrições à aglomera-
ção de pessoas”.

Para o PIB industrial, a confederação projeta cresci-
mento de 6,9%, neste ano. A projeção anterior era 4,3%.

Inflação
A estimativa para a inflação, pelo Índice Nacional de

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), é de 5,8%, contra
a estimativa anterior de 4,7%.

A estimativa para 2021 supera o limite superior da
meta de inflação que deve ser perseguida pelo Banco
Central (BC). O centro da meta, definida pelo Conselho
Monetário Nacional (CMN), é de 3,75%, com intervalo de
tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para bai-
xo. Ou seja, o limite infe-
rior é de 2,25% e o supe-
rior, de 5,25%.

Segundo a CNI, a infla-
ção deve ultrapassar o teto
da meta para 2021 devido
a um conjunto de fatores:
“forte reajuste de preços
administrados; repasse de
aumentos de custos na fa-
bricação de bens indus-
triais; e pressões da alta
dos preços internacionais
e do câmbio sobre os pre-
ços de alimentos. Serviços
é o único grupo que tem
preços se expandindo fra-
camente, ainda impactado pelas medidas de distancia-
mento social”.

Para alcançar a meta de inflação, o BC usa como prin-
cipal instrumento a taxa básica de juros, a Selic, fixada
atualmente em 4,25% ao ano pelo Comitê de Política Mo-
netária (Copom).

Com os preços em alta, o BC deve continuar elevan-
do a taxa básica de juros, Selic, nos próximos meses. A
previsão para a taxa básica de juros ao final de 2021 pas-
sou de 4% para 6,5% ao ano.

Contas públicas
A CNI projeta que o déficit primário, receitas menos des-

pesas, sem considerar gastos com juros, corresponderá a
2,1% do PIB neste ano. A previsão anterior era 3,3%.

A estimativa para a dívida bruta do setor público, in-
dicador utilizado como referência para a capacidade de
solvência do país, caiu de 90,9% para 82,3% do PIB. Quan-
to menor o endividamento em relação ao PIB, melhor a
capacidade de solvência.

Dólar
A expectativa da CNI é que o real continue a se apre-

ciar. “Tanto fatores no plano externo quanto fatores do-
mésticos contribuem para a apreciação do real”, diz a
entidade. A expectativa da taxa de câmbio na média de
dezembro é de R$ 4,15 por dólar. Em março, a previsão
era R$ 4,70 por dólar.

“A moeda brasileira vai manter a tendência de va-
lorização no decorrer do ano, em razão do aumento da
confiança na economia brasileira e das exportações, en-
tre outros fatores”, diz a CNI.

As exportações crescerão para US$ 254,2 bilhões, o que
representa aumento de 21,5% frente a 2020. As impor-
tações devem crescer 19%, para US$ 189 bilhões, próxi-
mo ao patamar de 2019 (US$ 186 bilhões). (ABr)

Em março, a CNI projetava uma expansão menor, de 3%

Mapa da Inadimplência aponta
mais de 62 milhões de endividados

BALANÇO
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CNI aumenta
previsão de
crescimento da
economia para
4,9%, neste ano

Cerca de 62,56 milhões de
brasileiros estavam endivi-
dados no mês de maio, mostra
o Mapa da Inadimplência no
Brasil, divulgado pela Serasa.
O número é 0,7% menor do
que o verificado em abril,
quando o indicador estava
em 62,98 milhões.  

O valor médio da dívida
por pessoa, no entanto, é o
maior dos últimos 12 meses, e
está em R$ 3.937,38, alta de
1,3% em relação ao mês an-
terior. O valor médio de cada

conta em atraso é de R$
1.162,43.

O maior volume de dívidas
está na categoria bancos/car-
tão, representando 29,7% dos
mais de R$ 211 milhões de dé-
bitos. Em seguida, estão as
contas com luz, água e gás,
com 22,3%. As compras no
varejo representam 13% das
dívidas dos brasileiros.

Em números absolutos, São
Paulo lidera o número de ne-
gativados, com mais de 15 mi-
lhões, mais que o dobro do es-

tado segundo colocado. Rio de
Janeiro tem 6,15 milhões e Mi-
nas Gerais, 5,9 milhões. Bahia
(3,92 milhões) e Paraná (3,27
milhões) aparecem entre os
cinco mais inadimplentes.

A Serasa também aponta
os brasileiros que estão bus-
cando negociação pelo Serasa
Limpa Nome. A faixa etária de
31 a 40 anos foi a que mais
buscou uma solução finan-
ceira para os débitos, em se-
guida os com idade entre 18 e
25 anos.(ABr)

Divulgação/CNI

Para alcançar a
meta de inflação, o
BC usa como
principal
instrumento a
taxa básica de
juros, a Selic,
fixada atualmente
em 4,25% ao ano
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Samuel Straioto

O ex-deputado federal Da-
niel Vilela foi reeleito presi-
dente do Diretório Estadual do
MDB, em eleição realizada na
tarde desta sexta-feira (2).  No
total foram 126 votos favorá-
veis, um contrário, um nulo e
um em branco. Não houve dis-
puta, já que havia apenas uma
única chapa registrada, após
acordo firmado entre Vilela e
o deputado estadual Paulo
Cezar Martins. Após a defini-
ção do processo eleitoral in-
terno, agora a missão será
de montar planejamento para
as eleições ao governo esta-
dual no ano que vem. 

“Fizemos uma composição
com a participação dos pre-
feitos, deputados, ex-deputa-
dos que são bastante atuantes
aí na vida interna do partido
e oportunizando que outros
integrantes mais ligados ao
deputado pudessem estar
mais participando, levando
em conta a representativida-
de em todo o estado”, afir-
mou Daniel Vilela. O ex-pre-
feito de Goiânia, Iris Rezende
(MDB) participou de forma
remota e publicou nas redes
sociais o voto em Daniel Vile-
la. A eleição foi realizada na
tarde desta sexta-feira (2),
após suspensão da eleição do
último dia 18, a partir de li-
minar conquistada por Paulo
Cézar Martins na justiça. Após
o fato, as chapas chegaram a
um consenso na semana pas-
sada com os dois candidatos
compondo o mesmo grupo.

Daniel Vilela voltou a des-
tacar que uma definição sobre
2022, se o MDB terá candida-
tura própria como defende
Paulo Cezar Martins ou se ha-
verá um apoio ao governador
Ronaldo Caiado (DEM) não
deve acontecer neste instante,
mas ser tratado com calma e
tranquilidade pelas diferentes

correntes do partido.  "Tem
pessoas que defendem as duas
teses no partido. Isso a gente
percebe claramente. Agora te-
mos que ir avaliando, discu-
tindo com calma, equilíbrio e
com sabedoria para que o par-
tido possa tomar a melhor de-
cisão", destacou o presidente
estadual do MDB.

O prefeito de Aparecida de
Goiânia, Gustavo Mendanha
tem defendido candidatura
própria do partido, mas avalia
que a decisão será tomada por
Daniel Vilela.  “Eu acho que pri-
meiro é saber que nós somos
cabeça. O MDB não pode ser
garupa de nenhum projeto. O
MDB é o maior partido de
Goiás, mesmo 24 anos fora do
Palácio das Esmeraldas, tem
grandes quadros, o principal é
do nosso presidente Daniel Vi-
lela e cabe ele construir um
projeto para 2022”, disse Gus-
tavo Mendanha.

O atual mandato de Da-
niel Vilela iria até fevereiro do
ano que vem, porém um gru-
po encabeçado pelo presi-
dente da Federação Goiana
dos Municípios, Haroldo Na-
ves sugeriu a antecipação do
processo. Para Naves, as dis-

cussões poderão facilitar a or-
ganização do partido para
2022. “Para um partido cres-
cer, ele precisa ter estabilida-
de, como o mandato venceria
em fevereiro do ano que vem,
pedimos para antecipar, para
formarmos uma chapa de de-
putados federal, estadual,
competitiva, buscarmos alian-
ças, o presidente Daniel Vile-
la tem legitimidade para con-
versar com outros partidos”,
afirmou Haroldo Naves. 

O deputado estadual Hen-
rique Arantes avalia que é
importante uma convergência
na legenda. Ele argumenta
que não tem posição definida
sobre um apoio ao governo ou
a uma candidatura própria.
Ele ressaltou que mesmo ten-
do votado com o governo nes-
ta semana na PEC do Teto de
Gastos, não significa que in-
tegrou a base governista. “A
composição e esse entendi-
mento que se construiu evita
uma cisão futura, vejo de for-
ma positiva e a gestão foi in-
teressante, por conta da lide-
rança do Daniel e propondo
uma reconstrução do partido.
Eu votei a PEC do Teto de Gas-
tos, que é uma proposta do go-

verno, por questão ideológica,
acho que é importante para o
estado, tenho feito um traba-
lho de independência, não te-
nho feito um trabalho de opo-
sição quanto pior melhor, e te-
nho achado elogios para as
coisas corretas. A decisão que
o partido for tomar é a minha
posição”, relatou. 

PSDB
Daniel Vilela ainda ava-

liou que é difícil uma aliança
com o PSDB, pelo histórico
nos 20 anos que o MDB foi
oposição aos governos lide-
rados por Marconi Perillo.
“Acho isso muito precoce. A
discussão inclusive que tem
colocada e muito pautada
pela imprensa é uma aliança
com o governo ou não, mas o
PSDB é um partido que foi um
tabu pra nós nos últimos 20
anos, e meu sentimento é que
tem aí 95% de radicais contra
uma aliança do PSDB. Agora o
partido grande como é tem di-
versas correntes de pensa-
mento, e tudo isso deve ser
respeitado e no momento ade-
quado avaliar qual é o pen-
samento majoritário” afir-
mou. (Especial para O Hoje)

Dayrel Godinho 

Pré-candidato ao Senado
Federal pelo PSL, o deputado
federal Delegado Waldir diz
que a definição sobre a sua
candidatura deve ser definida
somente em 2022, após a defi-
nição da sigla para onde o pre-
sidente da República, Jair Bol-
sonaro (sem partido), deve se
filiar e após a construção das
candidaturas das oposições no
Estado de Goiás. O partido ten-
de a ser o Patriota, que também
deve ser o mesmo destino de
Vitor Hugo (PSL).  

Waldir, porém, adianta que
a sua candidatura será com a
oposição ao governador, Ro-
naldo Caiado (Democratas),
independentemente de ser
uma candidatura coligada ao
MDB, ou se andará com outras
siglas, como uma composição
com o próprio Patriota em
uma chapa majoritária. Até
lá o deputado explica que “não
existe uma candidatura irre-
dutível ao Senado”.  

O deputado diz que está
trabalhando para viabilizá-la
junto a prefeitos, deputados es-
taduais e deputados federais e
está articulando essa candi-
datura em conjunto com pes-

quisas eleitorais que já foram
encomendadas.  

“Se eu aparecer com bons
números, serei candidato ao
senado, mas vai depender de
como o meu nome é aceito

pela sociedade”. “Não é nada
intransigente, depende da
aceitação do meu nome”, des-
tacou o deputado, que reitera
que estará no grupo de oposi-
ção no Estado. 

Sobre as negociações do
MDB com o governo, o depu-
tado lembra que os partidos
(Democratas e MDB) estive-
ram juntos nas eleições de
2014, quando o governador
Ronaldo Caiado (Democratas)
se elegeu como senador.  

“Estavam juntos e, nas elei-
ções de 2018, o senador deve-
ria apoiar a candidatura do
MDB, que era natural e essa
postura de lançar uma candi-
datura própria causou uma
cisão no MDB raiz e em todo o
MDB dos Vilela no Estado",
acredita o deputado. 

Por esse motivo Waldir
acredita que não se concreti-
zará a aliança entre Democra-
tas e MDB, porque “o gover-
nador está criando grandes
embaraços junto ao [prefeito
de Aparecida de Goiânia, Gus-
tavo] Mendanha, e o MDB tem
candidatura própria ao gover-
no desde 1982 e acredito que
terão novamente, em 2022”,
comenta o parlamentar.  (Es-
pecial para O Hoje)

Waldir não está irredutível sobre candidatura ao Senado 
2022

Deputado diz que está trabalhando para viabilizar sua candidatura junta à prefeitos 

Presidente estadual
do partido teve 126
votos favoráveis em
eleição realizada
nesta sexta-feira (2)

Daniel Vilela é reeleito para
comando do MDB em Goiás

Daniel Vilela e
Gustavo
Mendanha
travam disputa
pelo apoio da
sigla em 2022.
Prefeito de
Aparecida quer
disputar o
governo

Rodrigo Estrela



Ministro da
Infraestrutura,
Tarcísio de
Freitas, é cotado
para disputar o
Senado por Goiás
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Dayrel Godinho

Contribuinte goianiense
em débito com a Prefeitura de
Goiânia pode quitá-lo à vista,
com 99% de desconto, ou par-
celá-las em até 60 vezes sem
juros, com reduções de 70% a
90% nas penalidades resul-
tantes da inadimplência e ain-
da sem exigência dos 10% de
entrada. A negociação come-
ça na segunda-feira (5).

As oportunidades fazem
parte do Programa de Recu-
peração Fiscal (Refis) 2021,
iniciativa da prefeitura que
oferta aos inadimplentes as
maiores vantagens da história
neste tipo de ação como par-
te do pacote de retomada eco-
nômica delineado para miti-
gação do impacto da pande-
mia da Covid-19. Os benefícios
vão vigorar entre os dias 5 de
julho e 2 de setembro.

“Não tenho dúvidas de que
teremos uma grande adesão
porque este é um Refis dife-
rente dos demais, ele é mais
vantajoso do que todos os ou-
tros. Estamos dando as melho-
res oportunidades para que as
pessoas e as empresas possam
reajustar a vida econômica”,
destaca o prefeito Rogério Cruz.

Para pagamentos à vista é
preciso emitir no portal da
prefeitura o Documento Úni-
co de Arrecadação Municipal
(Duam), que é gerado com
desconto na multa e nos juros
decorrentes do atraso. Já as
negociações para parcela-
mento de débitos devem ser
feitas na rede Atende Fácil,
mediante agendamento pré-
vio no site da Prefeitura de
Goiânia. Nesse caso, os des-
contos na multa e nos juros
são de 90% para parcela-
mentos em até 20 vezes; de
80% de desconto para quem
dividir entre 21 e 40 parcelas;
e de 70% de desconto nas ne-
gociações feitas entre 41 e 60
vezes. O valor de cada parce-
la mensal não pode ser infe-
rior a R$ 100.

Outras vantagens neste Re-
fis são a dispensa de paga-
mento de 10% de entrada nos
casos de reparcelamento de dí-
vidas e a remissão de 50% do
débito principal em relação às
taxas de Licença para feiran-
tes, ambulantes, para exercício
de comércio ou atividade
eventual, para ocupação de
vias públicas, funcionamen-
to de estabelecimentos co-
merciais, industriais e presta-
dores de serviço. Esse mesmo

benefício alcança, ainda, a
Taxa de Renovação Anual de
Cadastro de Permissionário,
paga pelos que atuam no
transporte escolar.

Durante o Refis 2021, será
possível regularizar débitos
relativos aos impostos Pre-
dial e Territorial Urbano
(IPTU/ITU), Sobre Serviços
(ISS) e Sobre Transmissão de
Imóveis (ISTI); taxas; créditos
não tributários, como con-
tratos, aluguéis, indeniza-
ções e restituições; além de
multas formais e adminis-
trativas, tipo as aplicadas
pelo Procon e pela Agência
Municipal do Meio Ambien-
te (Amma). Há exceção, no
entanto, para as multas de
trânsito, cuja regulamenta-
ção é Federal, e em relação às
que foram aplicadas por des-
cumprimento das regras ado-
tadas para contenção da pan-
demia da Covid-19.

Com taxa de inadimplência
tributária de em média 30%,
ao todo a carteira da Dívida
Ativa da Prefeitura de Goiânia
tem 423.827 títulos, entre im-
postos, taxas, multas e outros
créditos que, juntos, somam R$
8,3 bilhões. Os grandes débitos,
quando superiores a R$ 100
mil, representam cerca de 85%
desse total. O último Programa
de Recuperação Fiscal promo-
vido pela Prefeitura de Goiânia
ocorreu há mais de dois anos,
entre os dias 1º e 12 de abril de
2019. Em 2020, o poder públi-
co municipal apenas aderiu à
Semana Nacional da Concilia-
ção, uma ação organizada pelo
Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) que ocorre simultanea-
mente em todo o país. Nela, no
entanto, há menor flexibilida-
de quanto às condições de ne-
gociação da dívida e maior
restrição em relação aos débi-
tos que podem ser negocia-
dos. (Especial para O Hoje)

Refis 2021 poderá
regularizar débitos
de IPTU/ITU, ISS,
ISTI, além de mul-
tas formais e ad-
ministrativas, tipo
as aplicadas pelo
Procon e Amma

Refinanciamento de dívidas
em Goiânia começa na segunda

O Ministério da Infraestrutura di-
vulgou na sexta-feira (2) um balanço
das ações realizadas no primeiro se-
mestre deste ano. Segundo a pasta, fo-
ram feitas 51 entregas de infraestrutura
de transportes e investidos mais de R$
3 bilhões em novos empreendimentos
e na retomada de obras.

Segundo o balanço, o resultado
abrange a restauração e a finalização de
rodovias, construção de instalações por-
tuárias e ferroviárias, além de melhorias
no setor aeroportuário.

Segundo o balanço, 29 ativos pú-
blicos foram concedidos à iniciativa
privada totalizando R$ 17,85 bilhões
em investimentos contratados. Se-
gundo a pasta, esses ativos têm po-
tencial de criar 338 mil empregos di-
retos, indiretos e efeito renda.

“Tivemos, no primeiro semestre 51
entregas de obras. Essas entregas estão
espalhadas pro todo território nacional,
o que mostra a capilaridade do minis-
tério. Um dos objetivos é fazer a inte-
gração do território e levar a logística a
quem precisa, induzir desenvolvimen-
to nas regiões menos desenvolvidas”,
disse o ministro Tarcísio Gomes de Frei-
tas ao apresentar o balanço.

Em nota, o ministério destacou a
conclusão da ponte sobre o Rio Par-
naíba, entre Santa Filomena (PI) e
Alto Parnaíba (MA), na BR-235 – obra
realizada com investimentos de R$ 30
milhões, iniciada em 2019 e concluída
em 20 de maio.

Obras
O balanço do primeiro semestre

mostra que foram retomadas obras
que estavam paralisadas. É o caso da
pavimentação de 102 quilômetros da
BR-230 no Pará e a ligação rodoviária
entre Rondônia e Acre. De acordo

com a pasta, a travessia entre os dois
estados, pelo Rio Madeira, levava duas
horas e era feita em balsas, que cus-
tavam até R$ 200 aos caminhoneiros.

Após a entrega, em maio, da Ponte
do Abunã, na BR-364, o percurso é ven-
cido em 5 minutos. Na avaliação do mi-
nistério, a obra marca "o fim do iso-
lamento do Acre e sua conexão ao sis-
tema rodoviário brasileiro, permitin-
do, inclusive, o escoamento da pro-
dução das regiões Norte e Centro-Oes-
te”. O investimento de R$ 160 milhões
permitirá que mais de 2 mil veículos
cruzem a ponte por dia.

“Assinamos 23 contratos de adesão
para terminais privados [em portos]. Fo-
ram 927 quilômetros de novas rodovias,
entre pavimentações, duplicações e re-
construções; e 170 km de novas ferro-
vias, com destaque para o trecho en-
tregue da Ferrovia Norte-Sul”, disse o
ministro. Ele se referiu ao inicio da ope-
ração do trecho ferroviário que vai até
a cidade de Rio Verde (GO).

“A Norte-Sul começou a operar em
abril, no trecho de São Simão até San-
tos e, mais recentemente, de Rio Ver-
de até Santos, via Estrela d’Oeste (SP).
Até o final do ano chegará em Anápo-
lis e teremos a ferrovia completa-
mente operacional, fazendo a interli-
gação do Porto de Itaqui (MA) até
Santos, tornando-se a coluna vertebral
ferroviária brasileira”, ressaltou.

Entre os feitos destacados pela pas-
ta está também a assinatura da portaria
que instituiu o Programa de Moderni-
zação de Rodovias Federais, o inov@BR,
com potencial de gerar R$ 10 bilhões em
investimentos e cerca de 90 mil em-
pregos diretos e indiretos, com R$ 300
milhões de imposto sobre serviços de
qualquer natureza para os municípios
contemplados com as obras.

Ministério da Infraestrutura
entrega 51 obras no
primeiro semestre

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL),
definiu com os líderes partidários as pautas prioritárias de vo-
tação até o fim deste semestre. Segundo Lira, entre os projetos
que poderão ser votados nos próximos 15 dias estão a proposta
do fim dos supersalários e alterações no Código do Processo Elei-
toral. Ele defendeu a instalação da Comissão Mista de Orçamento
para votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias antes do recesso par-
lamentar. Lira afirmou que, se a LDO não for votada, não have-
rá recesso e, portanto, os trabalhos na Câmara não serão inter-
rompidos.Lira destacou que a proposta que dificulta o pagamento
de verbas que ultrapassem o teto salarial do serviço público é um
condicionante para a aprovação da reforma administrativa. 
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Breno Modesto

Depois de conquistar sua
primeira vitória como visitan-
te na Série B do Campeonato
Brasileiro, o Vila Nova volta a
atuar em sua casa. Neste sába-
do (3), o time comandado pelo
treinador interino Higo Maga-
lhães recebe a Ponte Preta, no
Estádio Onésio Brasileiro Al-
varenga, às 21h30.

A Macaca também chega
para o confronto depois de
um resultado positivo. Na
quarta (30), derrotou o CSA
por 2 a 1, triunfando pela pri-
meira vez na Segundona.
Mesmo conquistando os três
pontos, a equipe de Gilson
Kleina permaneceu na lan-
terna do campeonato. Apesar
disso, Higo Magalhães crê
que terá dificuldade ao en-
frentar os paulistas, que, se-
gundo ele, possuem jogado-
res com muita qualidade,
como o meia Camilo.

“A Ponte Preta é um time
tradicional. A competição não
te dá, em nenhum momento,
analisar os pontos e achar que
vai ter jogo fácil. Com toda
certeza, a Ponte Preta vai vir
aqui e tentar nos vencer dentro
dos nossos domínios. Já temos
algumas ideias bem elaboradas
sobre isso e sobre a dificulda-
de do jogo e do adversário,
que está vivendo uma situação
que estávamos vivendo. Mas
eles têm jogadores de qualida-

de, como o Camilo, o Thalles, o
Rodrigão. E vamos tentar, den-
tro das nossas ideias e convic-
ções, fazer um grande jogo”, co-
mentou o comandante. 

Já para o atacante Kelvin, a
vontade dos pontepretanos em
deixar a zona de rebaixamen-
to fará com que os paulistas di-
ficultem o confronto ainda
mais para os colorados. No
entanto, o camisa 20 lembra
que é preciso que o Colorado se
imponha e faça valer o mando
do de campo.

“A dificuldade aumenta. É
uma equipe que está querendo
sair da zona de rebaixamento.
E a Ponte Preta é uma equipe
tradicional no futebol brasilei-
ro. Eles estiveram muito tempo
na primeira divisão. Sabemos
disso. Então, acho que vai ser
um jogo muito complicado e
muito difícil. Mas essa vitória
na última rodada nos deu um
ânimo a mais para encarar a
Ponte Preta. E é isso. Temos de
fazer o nosso papel como man-
dante contra qualquer adver-
sário, mas sabendo que a Pon-
te Preta é um adversário mui-
to difícil”, disse Kelvin.

Histórico
A partida deste sábado (3)

será a 23ª da história entre
Vila Nova e Ponte Preta. Até

aqui, o confronto registra um
domínio pontepretano. Foram
11 vitórias dos paulistas contra
apenas quatro dos goianos.
Além disso, empataram em
sete oportunidades. Esta será a

primeira vez que os clubes
duelarão no Estádio Onésio
Brasileiro Alvarenga. Além do
Serra Dourada, o Tigre já re-
cebeu a Macaca no Olímpico.
(Especial para O Hoje)

De volta ao OBA,
Tigre encara a
Macaca, que luta
para sair da zona
de rebaixamento

O Goiás volta a campo na
noite deste sábado (3), pela
nona rodada do Campeonato
Brasileiro da Série B. A equipe
que atualmente ocupa a zona
de classificação, viaja para Sal-
vador, para enfrentar a equipe
do Vitória, no estádio Barradão,
às 21h30, horário de Brasília.

Goiás
Visando a permanência

no G-4 da Série B, o Goiás não
deve ter mudanças na equipe
titular e Pintado deve repetir
a mesma equipe das últimas
partidas. Sem nenhum joga-
dor fora por lesão ou sus-
pensão, o esmeraldino via-
jou nesta sexta-feira (2), após
realizar seu último treino no
período da manhã.

A equipe terá pela frente
outro adversário que se encon-
tra na parte de baixo da tabela,
o Vitória, que ocupa a décima oi-
tava colocação. Apesar do re-
trospecto em casa ser excelente,
tendo 100% de aproveitamento,
longe dos domínios, o Goiás
ainda não sabe o que é vencer
e Reynaldo falou sobre o que es-
pera do confronto.

“Sabemos que eles estão
passando por um momento
difícil na tabela, mas isso não
muda nada. Acho que começa
do nosso foco, da nossa deter-
minação lá e vamos em busca
dos três pontos. Sabemos que
é um jogo difícil e jogar lá é di-
fícil e temos que estar focados
a todo momento, para que pos-
samos fazer um bom jogo”,
disse o zagueiro.

Vitória
Vindo de três derrotas se-

guidas, o Vitória busca reagir
e após a derrota para o Bota-
fogo, no Rio de Janeiro, na úl-
tima quarta-feira (30), a equi-
pe já retornou aos treina-
mentos um dia após voltar de
viagem e se apresentou na
Toca do Leão.

Os atletas que atuaram por
mais de quarenta e cinco mi-
nutos diante do Botafogo, par-
ticiparam apenas dos treina-
mentos regenerativos, en-
quanto os demais, participa-
ram de um trabalho técnico, co-
mandados por Ramon Menezes.

Para o confronto deste sá-
bado (3), a equipe rubro-ne-
gra terá o desfalque do vo-
lante Gabriel Bispo, que re-
cebeu o terceiro amarelo
diante do Botafogo e desfalca
no confronto diante do Goiás.
Sendo assim, o provável subs-
tituto do atleta na função deve
ser João Pedro.

Com seis pontos, o Vitória
ocupa a décima oitava posição
da Série B. O Goiás é o terceiro
colocado, com quinze pontos
ganhos. (Victor Pimenta, es-
pecial para O Hoje)

O Campeonato Brasi-
leiro da Série D chega a
sua quinta rodada e ape-
nas uma equipe goiana
está até então entre as
quatro melhores do grupo
5, que se classificam para
a próxima fase da compe-
tição. Neste final de sema-
na, a atual líder Apareci-
dense, recebe o Porto Ve-
lho em casa, enquanto
acontece o primeiro clás-
sico entre Jaraguá e Goia-
nésia a nível nacional.

Aparecidense x Porto
Velho

Vindo de uma vitória
importante na última ro-
dada, a Aparecidense vol-
ta a jogar em casa e rece-
be a equipe do Porto Ve-
lho, às 16 horas, no estádio
Aníbal Batista de Toledo.
Atuais líderes do grupo 5,
a Cidinha busca seguir
vencendo em casa para
permanecer na zona de
classificação para a próxi-
ma fase da competição.

O treinador Thiago Car-
valho não terá nenhum des-
falque para o confronto des-
te sábado (3) e deve repetir
a mesma equipe que ven-
ceu o Jaraguá no último
jogo. Apenas o lateral-es-
querdo Rodrigues é um dos
jogadores pendurados dian-
te do Porto Velho.

Jaraguá x Goianésia
Acontece neste do-

mingo (4), o primeiro
clássico municipal em
âmbito nacional entre Ja-
raguá e Goianésia na his-
tória, e na quinta rodada
da Série D. O confronto
será disputado no está-
dio Amintas de Freitas,
às 15h30. Ambas equipes
atualmente estão fora da
zona de classificação para
a próxima fase.

Pensando nisso, tanto
Jaraguá e Goianésia se re-
forçaram ao longo da se-
mana visando a sequência
da competição. A equipe
alvinegra tratou de trazer
três atacantes, sendo um
deles Lausen, que retorna
a equipe após o estadual e
depende da liberação no
BID para estrear.

No outro lado, o Azulão
em parceria com Vila Nova
e Grêmio Anápolis trouxe
por empréstimo o meia-
atacante João Lucas e o
atacante Rodrigo Rocha,
de suas equipes respecti-
vamente. Ambos já caíram
no BID e podem estrear
neste domingo. 

Além dos dois, o Goia-
nésia também trouxe mais
um atacante revelado no
Corinthians, João Celeri.
Também reforçou sua de-
fesa trazendo o zagueiro
experiente Luizão, ex-Lon-
drina. Nenhuma equipe
tem jogadores fora por sus-
pensão. (Victor Pimenta,
especial para O Hoje)

Aparecidense busca se
manter na liderança e
Jaraguá e Goianésia
fazem clássico

SÉRIE D

Uma batalha por vez
SÉRIE A

Douglas Monteiro/Vila Nova FC

dificuldAde pela frente

Rosiron Rodrigues / Goiás EC

Data: 3 de julho de 2021. Horário 21h30. Local: Estádio onésio
Brasileiro alvarenga, em Goiânia (Go). Árbitro: luiz augusto Sil-
veira Tisne (SC). Assistentes: Kleber lucio Gil (SC) e henrique Neu
Ribeiro (SC)

t
TÉCNiCa

Vila Nova: Georgemy; Walisson
Maia, Renato, e Rafael Donato;
Pedro Bambu, Deivid (Dudu),
arthur Rezende, Cássio Gabriel
e Willian Formiga; Pedro Júnior
e Kelvin
Técnico: higo Magalhães

Ponte Preta: Ygor vinhas;
Kevin, Ednei, Cleyton e Feli-
pe albuquerque; Dawhan,
vini locatelli e Camilo (Thal-
les); Richard, Rodrigão e
Moisés
Técnico: Gilson Kleina

xVila Nova Ponte Preta

FICHA

Para Kelvin, o Vila

Nova encontrará

dificuldades diante

da lanterna Ponte

Preta

Data: 03 de julho de 2021. Horário e local: 21h30, estádio Barradão,
Salvador-Ba. Arbitragem: Marco aurélio augusto Fazekas Ferreira
(MG); Assistentes: Ricardo Junio de Souza (MG) e Frederico Soares vi-
larinho (MG); Quarto árbitro: irinaldo Jorge dos Santos Silva (Ba)

t
TÉCNiCa

Vitória: Ronaldo; Raul Prata,
Marcelo alves, Wallace Reis,
Mateus Moraes, Pedrinho; Ga-
briel Bispo, Pablo Siles, Soares;
Ronan e Dinei
Técnico: Ramon Menezes

Goiás: Tadeu; apodi, David
Duarte, Reynaldo, hugo;
Breno, Caio vinicius, Élvis;
luan Dias, Bruno Mezenga
e alef Manga
Técnico: Pintado

xVitória Goiás

FICHA

Equipe esmeraldina fez último treino na manhã desta sexta-feira



Pela primeira vez na tem-
porada, o Atlético Goianiense
sofreu duas derrotas conse-
cutivas. O rubro-negro foi su-
perado pelo Red Bull Bragan-
tino, em Goiânia, na semana
passada e pelo Atlético-MG,
em Belo Horizonte, nesta úl-
tima quinta-feira (1). Com dois
jogos seguidos como visitante,
os goianos agora tem pela
frente o Grêmio, neste do-
mingo (4), às 20h30 (horário
de Brasília), na Arena do Grê-
mio. A equipe gaúcha ainda
não venceu na competição.

O treinador Eduardo Bar-
roca vem tendo problemas
para repetir o time titular. O
meia João Paulo se lesionou no
primeiro tempo contra o Flu-
minense e já não jogou nas
duas últimas rodadas e segue
de fora para este fim de se-
mana. O zagueiro Nathan Sil-
va foi chamado de volta pelo
Atlético-MG e não joga mais
pelo time goiano. O atacante
Ronald segue lesionado e está
no DM, enquanto Janderson e
Natanael receberam o tercei-
ro amarelo e não entram em
campo neste domingo.

Com essas ausências,
Eduardo Barroca não quis fa-
lar em time titular e em joga-
dores reservas. Relacionando
20 jogadores por jogo, o Atlé-
tico Goianiense terá poucas
opções no banco de reservas,
já que até mesmo os jovens
que estavam completando a
lista de relacionados, como
Kevin, Maurício, Rodrigues e
Carlos Henrique, agora estão
disputando o Campeonato Bra-
sileiro Sub-20 e entram em
campo neste domingo, contra

o Flamengo, em Goiânia.
“Já não estamos repetindo

os times em decorrência das si-
tuações da competição. Já não
tivemos o Nathan Silva contra
o Atlético-MG, o João Paulo
está lesionado, não temos Jan-
derson e Natanael para a pró-
xima rodada. Essa competi-
ção com a quantidade de jogos
em um curto período de tem-
po, a gente precisa ir pensan-
do jogo a jogo, não se pode pen-
sar em titularidade em um ce-
nário como esse, temos que ver
os melhores jogadores para
cada partida, contra o Atlético-
MG eu utilizei substituições
que foram importantes para

oxigenar a equipe. Estou con-
tando com todos que estão à
minha disposição”, analisou
Eduardo Barroca.

O Atlético Goianiense tem
10 pontos e começa a rodada
na 10ª colocação, mas o trei-
nador não quis lamentar as
ausências. “Óbvio que com
todos à disposição, aumenta a
competição interna e o nível,
mas não tenho o hábito de la-
mentar as ausências. Como
treinador da equipe, preciso
dar confiança aos que estão
disponíveis. Continuo tendo
muita confiança neles”, com-
pletou Barroca. (Felipe An-
dré, especial para O Hoje)

Com desfalques, Eduardo Barroca quer
escolher time titular “jogo a jogo”
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Oliveira sendo marcado por Hulk na última partida do Atlético-GO

Pedro Souza/Atlético-MG

Felipe André

Após duas derrotas con-
secutivas, a pior sequência
na temporada, o Atlético Goia-
niense viajou de Belo Hori-
zonte para Porto Alegre, onde
enfrenta o Grêmio na nona
rodada. O duelo acontece na
Arena do Grêmio, neste do-
mingo (4), às 20h30 (horário
de Brasília) e coloca frente a
frente duas equipes que pas-
sam por momentos compli-
cados. Os gaúchos ainda não
venceram na competição e
estão na lanterna, com o trei-
nador Tiago Nunes na “corda
bamba” em seu cargo.

O treinador Eduardo Bar-
roca não conta, desde a última
rodada, com Nathan Silva,
que retornou para o Atlético-
MG e se despediu do rubro-
negro goiano nas redes so-
ciais. O comandante ainda
não tem à disposição, o jovem
atacante Ronald e o meio-
campista João Paulo que estão
entregues ao departamento
médico. Além deles, Natanael
e Janderson estão suspensos e
com isso não podem entrar
em campo nesta rodada.

“Me despeço do Dragão de

cabeça erguida, feliz com os de-
sempenhos da equipe e com
minha performance pessoal.
Infelizmente nem todos os ob-
jetivos foram cumpridos, mas
saio com a sensação de que
tudo foi feito da melhor ma-
neira possível. Agradeço ao
presidente Adson pela con-
fiança e a todos da comissão
técnicos. Aos meus compa-
nheiros, estamos juntos e nos
encontraremos nos gramados
por aí! Obrigado a todos os tor-
cedores e torcedores. Valeu,
Dragão! Foi um prazer!”, se
despediu Nathan Silva nas re-
des sociais.

Sem Nathan, Oliveira vai
ganhar uma sequência como ti-
tular ao lado de Éder. Werley
está aprimorando a parte físi-
ca e em breve será regulariza-
do e estará à disposição para
Eduardo Barroca. Já Wander-
son, não atua desde o dia 17 de

maio, ainda pelo Fortaleza e vai
precisar de mais tempo para
ter condições de jogo. Até lá, o
jovem Michel segue sendo a
única alternativa a dupla de
zaga do Atlético Goianiense.

Sem Natanael e Janderson,
Barroca tem dúvidas e poucas
opções para escalar o setor ofen-
sivo. A principal possibilidade é
a entrada de Gabriel Baralhas
no meio-campo, ao lado de Wil-
lian Maranhão e Marlon Freitas,
com Arthur Gomes sendo des-
locado para o lado esquerdo. Do
outro lado, Arnaldo, Pablo Dye-
go e André Luís disputam a
vaga no time titular. Zé Rober-
to em má fase, foi substituído no
intervalo diante do Atlético-MG
e Lucão foi elogiado por Barro-
ca, podendo também ganhar
uma chance como titular.

Grêmio
Para a partida contra o

Atlético Goianiense, a equipe
comandada por Tiago Nunes,
que ainda não venceu na Sé-
rie A, conta com o retorno de
Brenno. O goleiro, que foi
convocado para as Olimpía-
das de Tóquio, se recuperou
após testar positivo para a

Covid-19 e deve ser o titular
nesta rodada. O zagueiro Kan-
nemann também retorna,
mas este estava suspenso na
última rodada, e o meia Mat-
heus Henrique pode perder
espaço para Fernando Henri-
que. (Especial para O Hoje)

Grêmio e Atlético
Goianiense se en-
frentam neste do-
mingo (4), os gaú-
chos ainda não
venceram na com-
petição enquanto
o rubro-negro vem
de duas derrotas
consecutivas

BuscAndo se recuperar

Eduardo Barroca tem desfalques e dúvidas para montar o Atlético-GO para enfrentar o Grêmio fora de casa

Bruno Corsino/ACG

Data: 4 de julho, 2021; Horário: 20h30 (de Brasília); Local: are-
na do Grêmio, em Porto alegre-RS; Árbitro: Marielson alves Sil-
va (Ba); Assistentes: alessandro alvaro Rocha de Matos
(Fifa/Ba) e Edevan de oliveira Pereira (Ba); VAR: Rodrigo Car-
valhaes de Miranda (RJ)

t
TÉCNiCa

Grêmio: Brenno; Rafinha, Ge-
romel, Kannemann e Diogo
Barbosa; victor Bobsin, Mat-
heus henrique (Fernando
henrique) e Darlan; Ferreira,
Douglas Costa e Diego Souza
(Ricardinho)
Técnico: Tiago Nunes

Atlético-GO: Fernando Mi-
guel; Dudu, oliveira, Éder e
igor Cariús; Willian Mara-
nhão, Marlon Freitas e Ga-
briel Baralhas (Pablo Dyego);
arthur Gomes, Zé Roberto
(lucão) e andré luís (arnaldo)
Técnico: Eduardo Barroca

xGrêmio Atlético-GO

FICHA

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

Náutico

Coritiba

Goiás

Sampaio Corrêa

Brusque

Operário-PR

Botafogo

CRB

Vasco

Avaí

Guarani

Vila Nova

CSA

Cruzeiro

Confiança

Londrina

Remo

Vitória

Brasil de Pelotas

Ponte Preta

Série B
Times P J V E D GP GC SG AP%

21 9 6 3 0 17 4 13 77.8

19 8 6 1 1 10 4 6 79.2

15 8 4 3 1 9 3 6 62.5

15 8 4 3 1 8 2 6 62.5

13 7 4 1 2 8 7 1 61.9

12 9 3 3 3 8 13 -5 44.4

11 7 3 2 2 10 8 2 52.4

11 8 3 2 3 12 14 -2 45.8

10 8 3 1 4 9 10 -1 41.7

10 7 3 1 3 8 9 -1 47.6

10 8 2 4 2 12 12 0 41.7

9 8 2 3 3 5 7 -2 37.5

8 7 2 2 3 5 6 -1 38.1

8 8 2 2 4 13 16 -3 33.3

8 8 2 2 4 8 11 -3 33.3

7 8 1 4 3 6 9 -3 29.2

7 8 1 4 3 5 10 -5 29.2

6 8 1 3 4 5 7 -2 25

6 8 1 3 4 6 9 -3 25

6 8 1 3 4 5 8 -3 25

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

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 76.2

16 8 5 1 2 15 10 5 66.7

15 8 4 3 1 13 7 6 62.5

13 8 4 1 3 10 8 2 54.2

12 6 4 0 2 9 5 4 66.7

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 45.8

10 7 3 1 3 6 7 -1 47.6

10 8 2 4 2 6 6 0 41.7

10 8 2 4 2 9 10 -1 41.7

10 8 2 4 2 7 9 -2 41.7

9 8 2 3 3 9 13 -4 37.5

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 20.8

4 6 0 4 2 4 7 -3 22.2

4 8 0 4 4 8 15 -7 16.7

2 6 0 2 4 4 9 -5 11.1
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Considerado uma das prin-
cipais causas de morte no
Brasil, o acidente vascular ce-
rebral (AVC) pode ser ameni-
zado se identificado de forma
precoce. Em Goiás, são cerca
de 1,5 mil pacientes atendidos
anualmente no Hospital Es-
tadual de Urgências da Região
Noroeste de Goiânia Gover-
nador Otávio Lage de Siquei-
ra (Hugol). Desde 2015, fo-
ram 9.289 atendimentos até o
primeiro trimestre deste ano. 

Focado na autoestima e
na independência da pacien-
te, o Centro Estadual de Rea-
bilitação e Readaptação Dr.
Henrique Santillo (Crer) pro-
move a Oficina Terapêutica
Mulheres e Auto Percepção.
Voltada para as pacientes mu-
lheres que sofreram Acidente
Vascular Cerebral (AVC), a te-
rapia é conduzida pela equi-
pe de preceptores e residentes
multiprofissionais da terapia
ocupacional da instituição do
Governo de Goiás.

Ao fim do grupo terapêuti-
co, Divina Lopes da Silva, de 70
anos, se emocionou ao se olhar
no espelho. "Desde que sofri o
AVC nunca mais havia me
olhado no espelho, eu não ti-
nha motivos para isso. Eu me
abandonei, não me reconheço
mais. Hoje, depois de ter pas-

sado por esse grupo, consigo
ter outra visão de mim, eu
ainda estou aqui”, revela. 

"Normalmente, a paciente
pós-AVC registra sequelas mo-
toras, cognitivas e sensoriais, o
que afeta diretamente sua au-
toestima. Muitas delas se olham
no espelho e não se reconhe-
cem mais. Então, esse trabalho,
além de promover reabilita-
ção e independência nos cui-
dados diários com a saúde,
também promove a ressignifi-
cação da imagem. É fazer a
paciente entender que se cui-

dar é, acima de tudo, se amar",
explicou a preceptora de Tera-
pia Ocupacional do Crer e res-
ponsável pela oficina, Wânia
Ferreira da Silva Pysklyvicz.

A terapia integra o Projeto
Terapêutico Singular (PTS) de
cada paciente e tem duração de
cinco encontros. "Durante cada
encontro trabalhamos um au-
tocuidado diferente: unha, ca-
belo, corpo, maquiagem e saú-
de. As oficinas têm duração
de uma hora e meia, cada uma,
e, após o término do grupo, as
pacientes seguem com os aten-

dimentos individuais previs-
tos em seu PTS", esclareceu a
preceptora.

Paciente do Crer desde
2019, dona Osana Maria Hen-
rique de Santana reforçou a
importância de continuar lu-
tando. "Eu amei a convivência
com outras mulheres nesse
grupo de terapia. Não estamos
sozinhas, lutamos uma mesma
batalha. Amei a experiência e
amei reaprender a me cuidar.”

Tia Tó
Embora grande parte dos

diagnosticados com a doença
consigam se recuperar, outros
não resistem. No último dia 24
de junhon, uma das principais
defensoras culturais da cidade
de Goiás, Antolinda Baía Bor-
ges, morreu aos 89 anos, em de-
corrência de um AVC. Ela era
conhecida como Tia Tó e ficou
internada em um hospital par-
ticular de Goiânia.  

A mulher foi para a unida-
de de saúde no dia 15 de junho
para tratar problemas cardía-
cos. Uma semana depois, ela
sofreu um AVC de grande ex-
tensão e precisou ser interna-
da em uma Unidade de Tera-
pia Intensiva (UTI). Com a mor-
te, a família ficou bastante
abalada, informou o sobrinho
dela  Caius Emanoel Ramos
Jubé Filho. "Ela prestou servi-
ço à cidade de Goiás, ao museu
e à igreja. Ela cumpriu a vida
na terra e está nas graças de
Deus. Foi um ser humano que
cumpriu bem seu papel e dei-
xou uma história e um legado
para toda a família", disse.. 

“Em todos os cantos da
cidade de Goiás tem a Tia
Tó, meu coração está dilace-
rado, não tem como não se
emocionar. Com esse senti-
mento de gratidão, quero tra-
balhar para conseguir su-
portar a lacuna, pois ela vai
fazer falta", lamentou o afi-
lhado Alessandro Meireles.

O Hugol vem alertando so-
bre os perigos dessa doença,
mais comumente conhecida
como derrame cerebral, que
tem tratamento e, se a pessoa
é atendida com agilidade, den-
tro da “janela terapêutica”,
grande parte das sequelas pode
ser evitada. “A desinformação
sobre os sintomas da doença
tem um impacto muito grande
na condução da vítima de AVC
para um diagnóstico em uma
unidade de saúde, que deve
ser feito com até quatro horas
e meia desde os primeiros in-
dícios, no caso do AVC isquê-
mico, para um tratamento
mais eficaz”, explica o neuro-
cirurgião da unidade, Dionísio
Figueiredo Lopes. 

“Normalmente, não se dá a
devida atenção para os sinais,
que podem ser déficit motor
(fraqueza ou paralisia do cor-

po), dificuldade de fala ou vi-
são, vertigem e dor de cabeça
aguda. Como a população está
mais estressada durante a pan-
demia, cuidando menos da
saúde, isso leva ao aumento
dos fatores de risco da doença”,
diz ainda o médico.

Os números de atendi-
mentos para pacientes víti-
mas de AVC no Hugol, entre
urgência e emergência, inter-
nação e ambulatorial, seguem
uma crescente ano a ano des-
de o início das atividades da
unidade ocorrida em 2015.
Após seis anos, já foram 9.289
atendimentos realizados. 

De acordo com o supervi-
sor médico de neurocirurgia
do Hugol, Francisco Azeredo,
o acidente vascular cerebral is-
quêmico é uma interrupção
abrupta do fluxo sanguíneo ce-
rebral, podendo levar à mor-

te da região acometida. “Há
também o AVC hemorrágico,
que é o sangramento dentro
do cérebro, decorrente da rup-
tura de vasos intracranianos,
como, por exemplo, a ruptura
de um aneurisma ou de uma
malformação arteriovenosa”,
acrescenta.

O médico completa que “a
prevenção passa por hábitos de
vida saudáveis, como alimenta-
ção adequada, atividades físi-
cas regulares, não fumar e não
beber em excesso, além do con-
trole da hipertensão arterial, do
diabetes e dos níveis de coleste-
rol, quando presentes”.

Fatores de risco
De acordo com a Associa-

ção Médica de Goiás (AMG),
ainda é possível manter todos
os fatores de risco para o AVC
sob controle, com exceção da

idade, sexo e da herança ge-
nética. A hipertensão arterial
é a principal causa de AVC.
Outros vilões são o diabetes e
o tabagismo. A obesidade, o
sedentarismo e o consumo
excessivo de álcool também
estão na lista de risco.

Entre as recomendações es-
tão a de manter uma alimenta-
ção balanceada e hábitos sau-
dáveis como uma caminhada
diária, a cessação do tabagismo
e do consumo de álcool. Assim,
já é possível diminuir o risco de
AVC. Para completar a preven-
ção é preciso controlar rigoro-
samente a hipertensão arterial
e o nível de colesterol.

Atenção aos sinais
A AMG ressalta que quanto

mais rápido for o diagnóstico
de AVC, maiores são as chances
de amenizar as sequelas, uma

vez que não é possível inter-
romper o derrame. Os sinais
são súbitos e podem ser isola-
dos ou combinados. Os princi-
pais sintomas são: enfraque-
cimento, adormecimento ou
paralisação da face, braço ou
de um lado do corpo; alteração
de visão: turvação ou perda da
visão, especialmente de um
olho; episódio de visão dupla;
sensação de “sombra” sobre a
linha da visão. 

Além disso, as pessoas po-
dem sentir dificuldade para fa-
lar ou entender o que os outros
estão falando, mesmo as frases
mais simples; tontura sem cau-
sa definida, desequilíbrio, falta
de coordenação no andar ou
queda súbita, geralmente acom-
panhada pelos sintomas acima
descritos; além de dores de ca-
beça fortes e persistentes. (Es-
pecial para O Hoje)

Projeto terapêutico do Hugol trabalha autocuidado e autoestima em pacientes vítimas da doença

Desinformação prejudica condução da vítima 

Ao fim do grupo terapêutico, Divina Lopes da Silva, de 70 anos, se emocionou ao se olhar no espelho

Desde 2015, foram cerca de 9,2 mil pacientes com AVC atendidos até o primeiro trimestre deste ano

Hospital atende cerca de 1,5
mil pacientes com AVC por ano

A
gi

r

Edson Freitas/Agir
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Os setores Bueno, Central e Jardim América repre-
sentam 12% dos novos casos de Covid-19 em Goiânia nos
últimos 30 dias. É o que consta nos dados divulgados úl-
timo boletim epidemiológico pela Secretaria Municipal
de Saúde (SMS) da Capital. Juntos, os três bairros tota-
lizam 583 casos dentro do período de um mês. 

Logo em seguida está o Parque Amazônia, com 106
casos; Jardim Goiás com 101; Jardim Novo Mundo com
100; Setor Pedro Ludovico com 94 e Setor Oeste com 87.
A análise foi realizada pela equipe do Laboratório de Pro-
cessamento de Imagens e GeoProcessamento (Lapig), da
Universidade Federal de Goiás (UFG). São cerca de 440
bairros monitorados pelo laboratório. 

De quinta (1º) para sexta-feira (2), foram registrados 507
novos casos em Goiânia e 11 óbitos. Para o titular da SMS,
Durval Peixoto, o crescimento dos números é devido à tes-
tagem ampliada. Ele explica que o número de pacientes as-
sintomáticos também diminuiu e tem se mantido estável.
“A testagem ampliada tem mostrado uma estabilidade na
detecção dos assintomáticos. A taxa já esteve próxima dos
20% e hoje não está ultrapassando a casa dos oito, dez por
cento. Então essa avaliação de que a doença está também
progredindo só com gravidade, não é possível ser afirmada
nesse momento”, diz. 

Além disso, ele frisa que não se pode falar em terceira
onda da Covid-19 ainda. E avalia que não se pode atri-
buir a quantidade de solicitações de internações à va-
riante Delta, que foi encontrada na Índia. “O que acon-
tece é que agora existe uma população mais jovem sen-
do acometida e que necessita de internação. Essa po-
pulação acaba demandando um tempo maior de inter-
nação e os leitos acabam sendo ocupados não mais ve-
zes, mas sim por mais tempo. É uma mudança do per-
fil da doença”, detalha. 

Ampliação 
Durval também reforça que foi ampliada a faixa etá-

ria para vacinação contra a Covid-19 para pessoas sem
comorbidades com idade igual ou superior a 44 anos. On-
tem, o atendimento para o grupo ocorreu por agenda-
mento em 24 postos fixos, mais o drive-thru do Passeio
das Águas, sendo este por demanda espontânea. A es-
tratégia atende ainda pessoas que se enquadram nos gru-
pos prioritários.

O planejamento teve início com a chegada de remessa
com 51.432 doses, sendo 33.182 para aplicação somente da
primeira etapa. Pessoas a partir de 44 anos, sem comor-
bidades, e grupos prioritários puderam agendar o aten-
dimento pelo aplicativo Prefeitura 24 horas. Entre os gru-
pos prioritários estão incluídos profissionais da impren-
sa e lactantes com bebês de até seis meses.

Falta de doses no interior
Os municípios goianos têm lidado com a falta de es-

toque de imunizantes contra a doença. Por conta da pou-
ca quantidade de doses recebidas em um prazo maior, al-
guns municípios paralisaram a vacinação, como tem acon-
tecido em Goiânia e em cidades do interior. 

Após permanecer alguns dias sem estoque, Aparecida
de Goiânia retornou com o cronograma de vacinação. Nes-
te sábado (3), a SMS inicia a aplicação da primeira dose em
todas as pessoas a partir de 40 anos de idade. Ou seja, in-
dependente da condição ou comorbidade, qualquer mo-
rador da cidade nessa faixa etária poderá ser vacinado me-
diante apresentação de documento de identidade, cartão
SUS e comprovante de endereço de Aparecida. Todos os oito
postos vão funcionar das 8 às 17 horas.

Os interessados podem procurar, sem necessidade de
agendamento, os drive-thrus da Cidade Administrativa
e do Centro de Especialidades. Quem preferir receber o
imunizante nas Unidades de Saúde (UBS’s) dos setores
Andrade Reis, Jardim Olímpico, Bairro Cardoso, Jardim
Florença e Veiga Jardim ou na Central Municipal de Imu-
nização, precisa agendar pelo aplicativo Saúde Apare-
cida. (Especial para O Hoje).

Depois de mais de 450 dias
fechadas, as salas de cinema
em Goiânia poderão voltar a
funcionar. Isso porque o pre-
sidente da Câmara Municipal,
vereador Romário Policarpo
(Patriota), apresentou ao Ple-
nário requerimento dirigido
ao Paço pela reabertura, com
os protocolos sanitários ade-
quados de prevenção à Covid-
19, das salas de cinema da Ca-
pital. Na solicitação, interme-
diada por representantes das
empresas instaladas em Goiâ-
nia, Policarpo informa que os
cinemas estão em funciona-
mento em cidades maiores ou
com população similar.

O requerimento apresen-
tado pelo parlamentar cita pro-
vidências de reabertura ado-
tadas em outras cidades e ca-
pitais, como os cuidados com o
sistema de climatização das
salas. "Foi esclarecido sobre a
renovação contínua de ar", cita

o documento. Em Goiânia, se-
gundo levantamento feito pelo
mandato do presidente da Câ-
mara, as salas de cinema com-
pletaram mais de 450 dias inin-
terruptos de fechamento.

"Outros municípios estabe-
leceram (para a retomada das
atividades das salas de cinema),
protocolos sanitários a serem
adotados pelos funcionários,
nas bilheteria, na bomboniére,
nas salas de exibição, nos ba-
nheiros e em outros equipa-
mentos assessórios, como au-
toatendimento, sala de funcio-
nários, entre outros", afirma o
texto. Em Goiânia, de acordo
com a Secretaria Municipal de
Saúde, já são 173.160 casos con-
firmados de Covid-19 e há o re-
gistro de 5.423 óbitos.

Aparecida
Em Aparecida de Goiânia,

a Prefeitura autorizou a reto-
mada do funcionamento de

cinemas, teatros e bibliotecas
do município desde o  último
dia 20 de maio, ocasião em que
publicou novo decreto com
as regras a serem seguidas
pelos respectivos estabeleci-
mentos. Para garantir o fun-
cionamento, cinemas e tea-
tros devem respeitar a ocupa-
ção máxima de 30% da capa-
cidade. Além de outras medi-
das, ficou estabelecido que,
durante o horário de funcio-
namento do estabelecimento,
deve ser realizada a limpeza
geral e a desinfecção de todos
os ambientes pelo menos uma
vez por período, bem como
nas salas de cinema após a exi-
bição de cada filme.

Em Aparecida, já são 71.746
casos confirmados de Covid-
19 e há o registro de 1.409 óbi-
tos, segundo a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde (SMS) do mu-
nicípio. (Maiara Dal Bosco,
Especial para O Hoje).

Salas de cinema poderão 
ser reabertas na Capital

Setores Bueno,
Central e 
Jardim América
concentram 12% dos
casos de Covid-19

tRÁPIDAS

Lei contra superendividamento 
de consumidores entra em vigor

Entrou em vigor a Lei 14.181/21, que
atualiza o Código de Defesa do Consumidor
para incluir regras de prevenção ao supe-
rendividamento dos consumidores e prever
audiências de negociação entre credor e de-
vedor. A lei também cria instrumentos
para conter abusos na oferta de crédito a
idosos e vulneráveis. O texto considera su-
perendividamento a “impossibilidade ma-
nifesta de o consumidor pessoa natural, de
boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas
de consumo, exigíveis e vincendas, sem
comprometer seu mínimo existencial”. O
foco da lei são os consumidores que com-
pram produtos ou contratam crédito em
instituições financeiras, mas ficam impos-
sibilitados de honrar as parcelas, por de-
semprego, doença ou outra razão. Confor-
me a lei, o juiz poderá, a pedido de consu-
midor superendividado, iniciar processo de

repactuação das dívidas com a presença de
todos os credores. Na audiência, o consu-
midor poderá apresentar plano de paga-
mento com prazo máximo de cinco anos
para quitação, preservado o “mínimo exis-
tencial”. Um regulamento da lei vai definir
a quantia mínima da renda do devedor que
não poderá ser usada para pagar as dívidas.
Se for fechado acordo com algum credor,
o juiz validará o trato, que poderá ser exi-
gido no cartório de protesto (eficácia de tí-
tulo executivo). Devem constar do plano
itens como suspensão de ações judiciais em
andamento e data a partir da qual o nome
sairá do cadastro negativo. Não podem fa-
zer parte dessa negociação as dívidas com
garantia real (como um carro), os finan-
ciamentos imobiliários, os contratos de
crédito rural e dívidas feitas sem a inten-
ção de realizar o pagamento.

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

Jurídica

A Segunda Turma do
Tribunal Superior do Tra-
balho não admitiu recurso
da Caixa Econômica Federal
(CEF) contra decisão que a
condenou a reintegrar um
empregado em cargo de
confiança que fora desti-
tuído da função por ter ajui-
zado reclamação contra o
banco. Para os ministros, é
ilícita a prática de atos que

configuram, direta ou indi-
retamente, perseguição ou
represália ao empregado
pelo fato de exercer seu di-
reito de acesso ao Poder
Judiciário. Para o relator,
trata-se de verdadeiro abu-
so de direito do emprega-
dor, que contraria os prin-
cípios da boa-fé e da função
social que devem reger os
contratos de trabalho.

Caso de Anápolis

Incapacidade para a vida civil

A Terceira Turma do STJ
reformou acórdão do TJSP
para declarar a incapaci-
dade relativa de um idoso
com doença de Alzheimer
que, em laudo pericial, foi
considerado impossibilitado
de gerir os atos da vida civil.
O idoso foi declarado abso-
lutamente incapaz nas ins-
tâncias de origem, mas,
para o colegiado, a partir da
Lei 13.146/2015, apenas os

menores de 16 anos são
considerados absoluta-
mente incapazes para exer-
cer pessoalmente os atos
da vida civil. "O critério pas-
sou a ser apenas etário, ten-
do sido eliminadas as hipó-
teses de deficiência mental
ou intelectual anterior-
mente previstas no Código
Civil", explicou o relator do
recurso julgado, ministro
Marco Aurélio Bellizze.

2 Informativo 702, STJ –
Condenações criminais transi-
tadas em julgado, não consi-
deradas para caracterizar a
reincidência, somente podem
ser valoradas, na primeira fase
da dosimetria, a título de an-
tecedentes criminais, não se ad-
mitindo sua utilização para
desabonar a personalidade ou
a conduta social do agente.
2 TJSP – Promotor tem foro
mesmo por delitos fora de
sua atuação funcional.

A 3ª Câmara Cível do Tri-
bunal de Justiça do Estado
de Goiás (TJGO) considerou
nula uma citação após cons-
tatar que o documento fora
assinado pelo porteiro do
antigo prédio do requerido.
O réu do processo havia se
mudado do local há mais de
15 anos e o endereço fora
concedido pela antiga Celg.

Para TJGO, se
morador se mudou,
citação assinada por
porteiro é inválida

Senado votará benefícios
para crianças órfãs pela Covid

Será votado no Senado o
Projeto de Lei (PL) 2.180/2021,
que prevê a criação do Fun-
do de Amparo às Crianças Ór-
fãs pela Covid-19 (Facovid).
De autoria da senadora Eli-
ziane Gama (Cidadania-MA),
o projeto determina que as
pessoas com menos de 18

anos de idade, que tiveram ao
menos um dos pais ou res-
ponsáveis falecidos em de-
corrência da covid-19, e cuja
família remanescente não te-
nha os meios para prover a
sua manutenção, tenham
acesso a um auxílio assisten-
cial custeado pelo Facovid.

OS NúMeROS

Bairro Nº casos %
coNfirmados

setor Bueno 218 4
Jardim américa 186 4
setor central 179 4
Parque amazônia 106 2
Jardim Goiás 101 2
Jardim Novo mundo 100 2
setor Pedro Ludovico 94 2
setor oeste 87 2
setor Leste Universitário 72 1
setor Urias magalhães 66 1
setor Leste Vila Nova 64 1
setor Noroeste 63 1
setor Negrão de Lima 62 1
Jardim Balneário meia Ponte 60 1

* os três bairros de Goiânia totalizam 
583 casos dentro do período de um mês
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Maiara Dal Bosco

Goiânia teria aplicado 60
vacinas vencidas, segundo le-
vantamento divulgado a partir
de registros oficiais do Minis-
tério da Saúde (MS). De acordo
com o DataSus, as vacinas fa-
zem parte do lote 4120Z005, do
laboratório AstraZeneca/Fio-
cruz e teriam sido aplicadas no
dia 14 de abril no município.
Entretanto, em nota, a Secre-
taria Municipal de Saúde de
Goiânia (SMS) garantiu que
não houve aplicação de doses
vencidas da vacina AstraZe-
neca na população. De acordo
com a pasta, as vacinas chegam
do Ministério da Saúde com
prazo de validade de aproxi-
madamente dois meses e não
ficam guardadas. A secretaria
reforçou que tem aplicado as
doses que recebe em até quatro
dias e, após isso, chega a ficar
sem vacinas no estoque.

Ainda segundo SMS, como
Goiânia faz vacinação em lo-
cais como drive-thrus, onde
não é possível lançar ime-
diatamente as doses no sis-
tema Conect SUS, os dados
são anotados manualmente e
depois lançados do sistema.
Assim, a pasta explica que em
alguns casos houve erro nes-
te lançamento posterior. Ou
seja, ao invés de colocar a
data de aplicação, acaba sen-
do inserido a data do lança-
mento no sistema.

Especialistas
O jornal O Hoje ouviu es-

pecialistas para compreender

como é o processo da validação
das vacinas e quais problemas
poderiam ocorrer em caso de
aplicação de imunizantes ven-
cidos. O médico sanitarista e
professor de Saúde Pública do
Centro Universitário São Ca-
milo, Sérgio Zanetta, explica
que as vacinas que estão sendo
aplicadas no Brasil contam
com uso emergencial aprova-
do, e assim, a cada lote que che-
ga, a Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa) con-
cede um prazo mínimo de va-
lidade de 6 meses.

“É provável que essas vaci-
nas tenham validade maior do
que o prazo estipulado. Elas são
recebidas diretamente da fá-
brica com um prazo de vali-
dade, Em outros casos, rece-
beram novos frascos ou rótu-
los. Por exemplo: a Fiocruz co-
lou uma etiqueta, porque não
se pode administrar medica-
mentos sem que esteja com
informações em português, e o
Ministério da Saúde distribuiu

as doses. Nesse intervalo, com
uma logística nem sempre com
noção de urgência, é possível
que tenha havido a responsa-
bilidade pelos prazos estarem
curtos. O ideal seria que che-
gassem com 6 meses de vali-
dade, mas têm chegado com
prazo mais curto”, destaca.

O médico pontuou que to-
dos os controles de validade e
das condições dos medica-
mentos e das vacinas fazem
parte dos procedimentos pa-
drão do Sistema Único de Saú-
de (SUS). “Se tem uma vacina
ou qualquer medicamento com
problema de validade, quem
aplica a vacina deve atestar, re-
colher e guardá-las e depois a
Vigilância Sanitária decide so-
bre a destinação. Mas, em todo
caso, o profissional não deve
realizar a aplicação. Esta é
uma questão técnica impor-
tante.”, destaca Sérgio.

Sérgio Zanetta também
exemplificou o caso do imu-
nizante Janssen, da Johnson &

Johnson. “A vacina da Janssen
chega próxima ao prazo de va-
lidade porque os Estados Uni-
dos da América (EUA) deram
prazo de validade de 3 meses.
Porém, a Anvisa observou que
era possível com imensa mar-
gem de segurança a aplicação
desta com no mínimo mais 45
dias. Assim, a Janssen prova-
velmente pode receber o mes-
mo rótulo ou o informe técni-
co informando o prazo que é
aumentado”, explica o médi-
co.

De acordo o especialista, as
pessoas não devem se preo-
cupar se houver a confirma-
ção de que foram vacinadas
com imunizante vencido. “É
preciso haver tranquilidade.
As pessoas devem aguardar a
orientação da autoridade de
saúde local ou procurar a Se-
cretaria Municipal de Saúde
para tirar alguma dúvida”,
pontua. Já para o infectolo-
gista do curso de Medicina da
Unicid, Dr. Renato Grinbaum,

existe a possibilidade, mas
não a certeza de que pessoas
imunizadas, porventura, com
vacinas vencidas não tenham
adquirido a proteção. “Isso
vai depender do intervalo
que aconteceu essa imuniza-
ção e vai depender do tempo
com que as vacinas estavam
vencidas, sendo uma ques-
tão individual”, explica.

Para o infectologista, é im-
portante que nenhum exame
de laboratório seja feito para
verificar se houve, de fato, a
imunização. “Não é reco-
mendada a realização de so-
rologia ou demais testes, já
que nenhum deles dará a
resposta se houve a imuni-
zação”, destaca. Para Renato,
o correto seria imunizar no-
vamente as pessoas que re-
ceberam essas vacinas. “Es-
pecialmente aquelas cujas
vacinas estavam vencidas a
um período mais longo”, fi-
nalizou o especialista. (Es-
pecial para O Hoje).  

Doses seriam da va-
cina AstraZeneca e
quantidade aplica-
das partiram após
levantamento reali-
zado a partir de da-
dos oficiais do Mi-
nistério da Saúde

SMS reforçou que tem aplicado as doses que recebe em até quatro dias e, após isso, chega a ficar sem vacinas no estoque

Goiânia teria aplicado 60 doses
de vacina vencida; SMS nega

A Prefeitura de Goiânia
realiza hoje (3) o Dia D da In-
fluenza. A mobilização da Se-
cretaria Municipal de Saúde
(SMS) é direcionada aos três
grupos prioritários elencados
pela campanha e acontece
em 65 unidades de saúde
mais o Centro Municipal de
Vacinação (CMV), das 08 horas
às 17 horas.

A influenza é causada pelo
vírus H1N1, infecção viral
aguda do sistema respiratório
altamente contagiosa. A vaci-
na, então, previne o surgi-
mento de complicações de-
correntes da doença. A cam-
panha teve início no dia 12 de
abril, contemplando 16 gru-
pos diferentes em três eta-
pas, e termina no próximo
dia 09 de julho.

De acordo com a SMS, até
a última atualização, 255.535
pessoas já foram vacinadas,
representando 47,1% de co-
bertura vacinal. Os postos de
referência para a mobilização
foram distribuídos por todas
as regiões da Capital. Mesmo
pessoas enquadradas nas
duas primeiras etapas e que
ainda não tenham se vacina-
do podem se dirigir àquele

mais próximo, sem necessi-
dade de agendar.

A pasta salienta que, como
as campanhas de vacinação
contra a gripe e Covid-19 são
concomitantes, parte do pú-
blico alvo de amanhã também
se enquadra na lista de pessoas
vacinadas contra o novo coro-
navírus. Assim, é preciso res-
peitar o intervalo mínimo de 14
dias entre as duas vacinas.

“O sistema imunológico da

pessoa vacinada contra o In-
fluenza trabalha para que ela
não desenvolva formas graves
da doença e, assim, não fique
debilitada. Em tempos de pan-
demia, essa proteção é funda-
mental para evitar também
formas graves da Covid-19,
reduzindo os riscos de inter-
nação”, explica Durval Pedro-
so, secretário municipal de
Saúde. (Daniell Alves, espe-
cial para O Hoje). 

Dia D da Influenza é realizado neste sábado 
INFLUENZA

Mobilização ocorre

em 65 unidades de

saúde da Capital

FIque POR deNtRO

VeJa qUais são os GrU-
Pos qUe Podem se Vaci-
Nar NesTe sáBado, em
GoiâNia

* crianças (6 meses a me-
nores de 6 anos)

* Gestantes
* Puérperas
* Povos indígenas
* Trabalhadores da saúde
* idosos com 60 anos ou

mais
* Professores
* comorbidades
* Pessoas com deficiência

permanente
* caminhoneiros
* Trabalhadores de Trans-

porte
* coletivo rodoviário Passa-

geiros Urbano e de Longo
curso

* Trabalhadores Portuários
* forças de segurança e

salvamento
* forças armadas
* funcionários do sistema

de Privação de Liberdade
* População privada de li-

berdade e adolescentes e
jovens em medidas so-
cioeducativas



A variante Delta, predominante em Portugal, já está
presente em 98 países, anunciou ontem (2) a Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS), alertando que o
mundo está diante de um "período muito perigoso da
pandemia" de covid-19.

"A Delta foi detectada pelo menos em 98 países,
propagando-se rapidamente em países com baixa e
com alta cobertura de vacinas", disse o diretor-geral
da OMS, Tedros Adhanom, em entrevista coletiva vir-
tual partir de Genebra.

Segundo ele, o mundo enfrenta atualmente um
"período muito perigoso da pandemia", com "cenas ter-
ríveis de hospitais superlotados" em países com baixa
cobertura de vacinação e com a variante Delta, detec-
tada inicialmente na Índia, a "continuar a mutação", o
que requer uma avaliação constante com ajustes na res-
posta de saúde pública.

O representante da OMS adiantou que pediu aos líde-
res mundiais para trabalharem em conjunto, no sentido
de garantir que, em julho de 2022, 70% da população mun-
dial estejam vacinados contra o SARS-CoV-2.

"Essa é melhor maneira de controlar a pandemia, de
salvar vidas e de levar à recuperação econômica global,
evitando que as variantes conseguiam se disseminar", de-
fendeu Tedros Adhanom, reiterando o objetivo de, em se-
tembro deste ano, ter 10% da população do mundo já va-
cinada, o que permite proteger os trabalhadores da saú-
de e os grupos mais vulneráveis.

Para incrementar a vacinação global, o líder da OMS
adiantou que estão sendo criadas novas instalações de
produção em várias partes do mundo, mas que esse ob-
jetivo pode ser acelerado com a partilha de conhecimento
e de tecnologia por parte das empresas farmacêuticas.

Nesse sentido, Tedros Adhanom disse que desafiou a
BioNTech, a Pfizer e a Moderna a partilharem o conhe-
cimento para "poder acelerar o desenvolvimento de no-
vas produções" de vacinas.

Na mesma entrevista, a epidemiologista Maria Van
Kerkhove, responsável técnica da resposta da OMS à
covid-19, considerou que a organização "não tem
uma bola de cristal para fazer previsões" sobre quan-
to tempo ainda demorará a pandemia. Lembrou que,
neste momento, existem quatro variantes de preocu-
pação - Alpha, Beta, Gama e Delta -, que também estão
em circulação em Portugal.

"Todos esses fatores são parte da equação sobre quan-
do essa pandemia vai acabar".

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos
3.957.862 mortes em todo o mundo, resultantes de
mais de 182,5 milhões de casos de infecção, segundo ba-
lanço recente da agência AFP. 

Em Portugal, morreram 17.108 pessoas e foram con-
firmados 884.442 casos de infeção, de acordo com o bo-
letim mais recente da Direção-Geral da Saúde. 

A doença respiratória é provocada pelo novo coro-
navírus SARS-CoV-2, detectado no final de 2019 em Wu-
han, cidade do centro da China. (ABr)

OMS alerta que mundo enfrenta período perigoso
Uma longa seca que já

afetou dois terços do terri-
tório mexicano parece pres-
tes a piorar nas próximas se-
manas, com previsões de al-
tas temperaturas, danos às
safras e escassez de água, in-
clusive na populosa capital
do país.

Especialistas estão aler-
tando para a possibilidade de
que as culturas ressecadas
resultem em uma produção
menor, após as temperaturas
terem atingido 40 graus Cel-
sius em algumas partes do
norte do México na quarta-
feira (28), incluindo impor-
tantes áreas agrícolas.

"Em alguns estados, a ir-
rigação praticamente desa-
pareceu devido à falta de
chuvas", disse Rafael San-
chez Bravo, especialista em
águas da Universidade Au-
tônoma de Chapingo, cha-
mando a atenção para os
baixos níveis de reservató-
rios e a menor transferência
de água para as fazendas.

A seca do México é seme-

lhante à registrada no oeste
dos Estados Unidos (EUA) e
do Canadá, onde a produti-
vidade das safras está amea-
çada e o racionamento de
água foi imposto.

Embora no ano passado
as chuvas tenham ficado
apenas 3% abaixo da média
no México, a pressão sobre
as reservas de água foi exa-
cerbada por um aumento na
demanda doméstica durante
a pandemia de covid-19, de
acordo com relatório publi-
cado pelo governo dos Esta-

dos Unidos no mês passado.
Agora, as esperanças de

reabastecimento dos reser-
vatórios mexicanos depen-
dem do tradicional período
chuvoso do país, conhecido
formalmente como as mon-
ções norte-americanas, que
já está em andamento.

"Os próximos três meses
serão realmente cruciais
para o resultado desta seca",
afirmou Andreas Prein, cien-
tista do Centro Nacional de
Pesquisas Atmosféricas de
Boulder, no Colorado. (ABr)

México sofre com falta d'água;
produção agrícola é ameaçada

Organização Mundial

de Saúde diz que
variante Delta já
está em 98 países
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Depois de três dias de ca-
lor implacável, a vila cana-
dense de Lytton foi atingida
pelas chamas que devasta-
ram a localidade. Mais de
mil pessoas fugiram das suas
residências. As autoridades
procuram agora prestar aju-
da urgente à comunidade. 

O fogo se alastrou rapi-
damente a toda a localidade,
e as autoridades não tiveram
tempo de organizar a retira-
da de moradores de edifícios
e casas. Segundo o jornal
The Guardian, os morado-
res viram colunas de fumaça
encobrindo as colinas a car-
regaram o que puderam ao
abandonar o local.

As chamas destruíram a
maioria das habitações e al-
gumas estruturas centrais,

como a estação central de
ambulâncias e o destaca-
mento da Royal Canadian
Mounted Police (RCMP), na
vila do Fraser Canyon, na
província canadense de Co-
lômbia Britânica. Um mem-
bro do governo local disse à
TV CBC News que o fogo
atingiu 90% da localidade. 

Nas redes sociais, os ha-
bitantes de 250 moradias
procuram informações so-
bre familiares, amigos e ani-
mais de estimação. O desafio
das autoridades é tentar con-
firmar para onde os mora-
dores se deslocaram e tentar
conectá-los com as famílias.

A vila de Lytton, localizada
a 260 quilômetros de Vancou-
ver, registrou na última terça-
feira (27) 49.6ºC. “Estamos re-
cebendo chamadas de pes-
soas à procura de familiares e
amigos, e é muito difícil devi-
do às falhas na rede elétrica e
à desativação das redes de te-
lefonia móvel. Mas estamos
trabalhando para resolver a si-
tuação”, afirmou Scott Hilde-
brand, o diretor administrati-
vo da Thompson-Nicola Re-
gional District, à CBC News.

Em comunicado, a polícia
montada de Lytton afirmou

que não é seguro regressar à
localidade, e mais de 100 po-
licias foram destacados para
ajudar na investigação.

“A situação é continua-
mente avaliada e, quando
for seguro, entraremos na
área para realizar buscas de
pessoas feridas ou desapa-
recidas”, disse Dwayne McDo-
nald, comandante da RCMP.

O ministro da Defesa fe-
deral, Harjit Sajjan, afirmou
que o governo federal tra-
balha com o governo da Co-
lômbia Britânica sobre a for-
ma de prestar apoio. “Vere-
mos as formas de apoio ne-
cessárias para a reconstru-
ção”, acrescentou Sajjan.

Um vídeo feito por habi-
tantes, e divulgado pela CBC
News, mostra a população
fugindo da localidade com as
chamas destruindo vários
edifícios. Ruínas carboniza-
das eram o que restava na
principal rua da vila.  

Edith Loring-Kuhanga, ad-
ministradora na escola de
Stein Valley Nlakapamux, es-
creveu no Facebook: “a nossa
pobre cidade de Lytton foi-se”.
E acrescenta que pôs em sua
mala uma almofada e o com-
putador e fugiu. (ABr)

Localizada a 260 qui-
lômetros de Vancou-
ver, vilarejo chegou
nessa semana a in-
críveis 49,6 graus.
Ainda não há confir-
mação de mortos

Fogo começou após três dias de forte calor. Mais de mil pessoas fugiram de suas residências

Incêndio devasta
vila canadense
de Lytton

Previsão é de altas temperaturas nas próximas semanas
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Lanna Oliveira

Você já deve ter ouvido que o preconceito mata.
Se não, tenho dito, se sim, não se faz necessário re-
petir. Hoje quero que você leia sobre amor, respei-
to, dignidade e orgulho. Na última semana encerrou-
se o Mês do Orgulho LGBTQIA+, mas a luta é cons-
tante e diária. Para reforçar a importância de se dis-
cutir o assunto, a loja Inhaí? Look & Fashion pro-
move a mostra ‘Diversidade em Cores’, localizada no
Shopping Bougainville até o dia 28 de julho. O even-
to conta com performance do coreógrafo Rodrigo
Aguiar e criações do artista Hector Angelo.

É sempre tempo de se conscientizar sobre a im-
portância do respeito e da igualdade. O mês de junho
é comemorado o Mês do Orgulho LGBTQIA+ no mun-
do todo. Como se sabe, a LGBTfobia ainda é um gran-
de problema ao redor de todo o planeta e no Brasil
a situação não é diferente. Apesar de termos evoluído
consideravelmente nas últimas décadas e hoje ver-
mos maior representatividade e mais celebração da
existência LGBT, ainda temos passos consideráveis
para caminhar nesse sentido.

Para contribuir com esse avanço, o Shopping
Bougainville recebe a exposição ‘Diversidade em Co-
res’, realizada pela loja Inhaí? Look & Fashion, em
parceria com o artista plástico, Hector Angelo, e o
coreógrafo e bailarino, Rodrigo Aguiar. A mostra,
que reúne croquis assinados por Hector a partir das
cores da bandeira, surgiu a partir de um convite fei-
to por Rodrigo, para que o artista goiano desen-
volvesse os figurinos de um vídeo ativista, intitulado
‘Amor e Cor’. “As peças são um convite divertido e
lúdico a refletir sobre a diversidade em todos os seus
aspectos”, afirma o artista.  

A mostra também conta com uma produção vi-
sual, que tem como objetivo despertar o olhar da
sociedade para a causa por meio da arte e da dan-
ça. Na performance em vídeo, que seguirá em exi-
bição na mostra, dançarinos e palavras se fundem
em um pedido de paz. Produzido pela Dn Studio,
o vídeo tem o intuito de disseminar uma men-
sagem igualitária em relação a gênero e sexua-
lidade de forma lúdica, leve e alegre, especial-
mente nesse momento que os dados de violência
são alarmantes. 

O vídeo foi gravado no espaço da boate Ava-
lon Club, que é comandada por Bárbara Rodri-
gues Leão. Grande nome do cenário da capital
goiana, a empresária também faz uma partici-
pação no clipe exibido na exposição, contando
sua história, ao lado dos bailarinos da casa.  As-
sim, conscientização e diversão se fundem para
transmitir uma mensagem que não é nada nova,
mas que ainda precisa ser enfatizada: mais
amor, por favor. A exposição segue aberta gra-
tuitamente ao público, no piso 2 do shopping.  

De acordo com o relatório da Associação Inter-
nacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgêneros
e Intersexuais (ILGA), o Brasil ocupa o primeiro lu-

gar nas Américas em quantidade de homicídios de
pessoas LGBTQIA e também é o líder em assassina-
to de pessoas trans no mundo. “O corpo de baile da
ação é composto por dançarinos gays, trans e drags,
que mesclam dança com depoimentos sobre suas ex-
periências, tanto pessoais como profissionais”, afir-
ma o coreógrafo que deu vida ao projeto.  

“Apesar de ser um dia e um mês de celebração,
não podemos esquecer que estamos tratando de
uma luta por direitos, por igualdade e respeito. São
muitas vidas perdidas por crimes de ódio, em de-
monstrações de um preconceito que mata. E essa
exposição é uma vitrine de tudo aquilo que dese-
jamos ressaltar e garantir a todos, o amor acima
de tudo”, comentam os empresários e realizado-
res da mostra, Ademar Moura, Jullyano Mendes e
Fábio Dias, fundadores da primeira loja de Goiâ-
nia voltada a público LGBTQIA+.  

Um arco-íris de amor
Graças à Stonewall, a data 28 de junho se tornou

o marco da organização e reivindicação por direitos
civis de pessoas LGBTQIAs+. Para além da celebra-

ção, esse período possibilita focar na recordação das
conquistas e na honra daquelas e daqueles que es-
tiveram à frente da luta e hoje enxergam a possibi-
lidade de diálogo e de mudanças que de fato tragam
mais dignidade a todos. A intenção é usar essa data
para ampliar a busca por equidade, visibilidade e res-
peito em todos os outros meses do ano. 

Apesar de o movimento ter crescido nos últimos
anos e ter conquistado diversas lutas, ainda há mui-
to o que se fazer no Brasil. No país que mais mata
transexuais em todo o mundo e onde a união entre
pessoas do mesmo sexo ainda não é permitida, é di-
fícil dizer que vivemos em um paraíso para a co-
munidade. A homofobia, enraizada no país por uma
série de instituições, ainda é forte e barra diversas
possibilidades políticas de mudança e de mais di-
reitos para a população LGBTQIA+.

Por isso, muitos coletivos se organizam de for-
ma independente, sem o apoio do estado, e criam
locais de acolhimento, projetos de inclusão no
mercado de trabalho e outras medidas para redu-
zir a discriminação e garantir a vida à pessoas
LGBTQIA+. A loja Inhaí? Look & Fashion é um exem-
plo dessas empresas que contribuem com o mer-
cado e a expansão dele. A exposição, por si só, mo-
vimenta a camunidade de uma forma geral com in-
formação e arte. Mas sempre com muita leveza e
cultura informativa. (Lanna Oliveira é estagiária
do jornal O Hoje)

Serviço:
Exposição Diversidade em Cores 
Quando: até 28 de julho
Onde: Rua 9, Nº 1855, Setor Marista - Goiânia
Horário: Segunda a sábado, das 10h às 21h, e do-
mingo, das 14h às 20h

O Shopping Bougainville recebe gratuitamente a exposição ‘Diversidade em Cores’ até o dia 28 de julho

Diversidade em cores

A produção visual, que

passa em telas durante a

exposição, tem como

objetivo despertar a

sociedade para a causa

por meio da arte e da

dança
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Thiago Pantaleão, Ruxell e VILLA nos bastidores do clipe 

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

NOTA AO LEITOR
t

Ignácio de Loyola
Brandão é

jornalista e escritor
com mais de 40

livros publicados 

LIVRARIA
t

Contista, cro-
nista, romancis-
ta, jornalista,
premiado e ho-
menageado em
todo país, ob-
servador do co-
tidiano e, agora,
também narra-
dor. O autor do
romance distó-
pico ‘Desta terra
nada vai sobrar,
a não ser o ven-
to que sopra so-
bre ela’, pela
Global Editora,
é uma das 11
vozes do audio-
livro homôni-
mo, lançamento de junho
da Tocalivros Studios.

Um dos mais importantes
escritores da literatura con-
temporânea, imortal da Aca-
demia Brasileira de Letras,
vencedor de cinco Jabutis –
prêmio este que em 2021, o
homenageará como Perso-
nalidade Literária do Ano –
se uniu a vários atores e
atrizes em uma superpro-
dução de áudio binaural
(tecnologia que simula a cap-
tação de sons pelo ouvido
humano), para levar o ou-
vinte a uma experiência úni-
ca de imersão no universo
proporcionado pelo próprio
Ignácio Loyola Brandão. 

A obra transcorre em um
futuro incerto no qual, ao
nascerem, todos recebem
tornozeleiras eletrônicas e
são vigiados por câmeras es-

palhadas por todos os luga-
res. A terra de incertezas –
que ao mesmo tempo é tão
familiar – foi devastada por
uma peste que se tornou
uma epidemia que dissolve
corpos. As escolas foram abo-
lidas, a eutanásia foi legali-
zada para idosos. Ninguém
governa, ministérios foram
extintos, mais de mil partidos
coexistem e, no meio disso
tudo, acontece a história de
amor entre Clara e Felipe.

‘Desta terra nada vai so-
brar, a não ser o vento que
sopre sobre ela’ levou cinco
meses para ficar pronto, des-
de a preparação do texto, da
trilha e efeitos sonoros, para
depois entrar em processo de
mixagem. Trata-se de uma
sátira política, social e moral
da atualidade que traz para
a ficção as turbulências do

Brasil e ajuda o
leitor ou ouvinte
no desafio de en-
tender as incerte-
zas do país.

Sobre o autor e
narrador

Ignácio de
Loyola Brandão
nasceu em Arara-
quara, São Paulo,
em 1936. Jorna-
lista e escritor,
passou pelas re-
dações dos perió-
dicos brasileiros
Claudia, Última
Hora, Realidade,
Planeta, Ciência

e Vida e Vogue, e do francês
Lui. Brandão tem mais de 40
livros publicados. São ro-
mances, contos, crônicas, re-
latos de viagens e livros des-
tinados ao público infantil. 

Entre os romances mais
conhecidos estão ‘Bebel que a
Cidade Comeu’, ‘Zero’, ‘Não
Verás País Nenhum’, ‘O Beijo
Não Vem da Boca’, ‘Dentes
ao Sol’, ‘O Anjo do Adeus’ e ‘O
Anônimo Célebre’. Seus li-
vros foram traduzidos para
diversos idiomas, incluindo
alguns menos convencionais,
como húngaro, tcheco e sul-
coreano. Com ‘O Menino que
Vendia Palavras’, ganhou o
Prêmio Jabuti de Melhor Li-
vro de Ficção de 2008. Em
2016, recebeu da Academia
Brasileira de Letras (ABL) o
Prêmio Machado de Assis
pelo conjunto de sua obra.

Incertezas e turbulências
Um dos maiores romancistas brasileiros agora é tam-
bém narrador e interpretou uma das vozes do au-
diolivro da Tocalivros Studios 

Enzo Celulari recebeu uma série de
‘cantadas’ em seu Instagram após termi-
nar namoro de um ano com Bruna Mar-
quezine. O rompimento, que pode não ser
definitivo, teria sido motivado por um
post do empresário na mesma rede social.
Nesta quinta-feira (1), o filho de Claudia

Raia e Edson Celulari compartilhou pu-
blicidade de marca de relógios e viu al-
gumas fãs citarem a sua separação. "Fi-
quei sabendo que seu namoro acabou,
que pena. Vem de Zap", disparou uma.
"Shippo", torceu uma segunda. (Guilher-
me Guidorizzi, Purepeople)

Enzo Celulari é paquerado na web após 
fim de namoro com Bruna Marquezine

@fotopatrickgomes

CELEBRIDADES

Uma nova fase 
Ruxell anuncia projeto de NFT e lan-
ça clipe de ‘Bumbum Check’ ao lado
de Thiago Pantaleão e VILLA

Elysia Cardoso

O DJ e produtor Ruxell,
um dos maiores beatma-
kers da cena pop nacional
seu novo hit, ‘Bumbum
Check’. A faixa, que sai pelo
Inbraza, selo pop da Som
Livre em parceria com a
Liga Entretenimento, con-
ta ainda com a participação
de dois novos nomes em
ascensão meteórica nos vo-
cais: Thiago Pantaleão e
VILLA. Com uma batida
animada que promete não
deixar ninguém parado, a
track chega também com
um videoclipe repleto de
coreografias e estética fu-
turista, no qual o prateado
domina o cenário e figuri-
no dos artistas e bailarinos. 

Somando mais um beat
envolvente ao currículo,
em ‘Bumbum Check’ Ru-
xell mistura um clima ener-
gizante ao som de Pop/Funk
com groove e BPM, carac-
terísticos de suas produ-
ções. Além de empresta-
rem suas vozes à produ-
ção, Thiago Pantaleão e VIL-
LA também se jogam nas
coreografias do clipe, que
tem tudo para viralizar no
Reels e no TikTok. "Foi in-
crível fazer esse trabalho
com o Thiago e o VILLA,
eles são artistas novos que
eu acredito muito e fico fe-
liz deles terem topado essa
aventura", conta Ruxell.

Thiago Pantaleão desta-
ca que a estética futurista do
clipe de ‘Bumbum Check’
traz uma mensagem de li-
berdade nas entrelinhas, ao
apresentar homens e mu-
lheres em visuais andrógi-
nos e dançando sem distin-
ção de papel de gênero. "É
uma oportunidade de mos-
trar pra todo mundo que é
possível a gente ser quem a
gente é, agir e dançar da for-
ma que quisermos, e que
merecemos respeito inde-
pendente de tudo. Princi-
palmente nessa semana do
Orgulho LGBTQIA +, preci-
samos reforçar e nos orgu-
lhar por tudo o que somos e
representamos para outras

pessoas. Essa é uma música
de dança na qual a gente
pode se expressar da nossa
maneira, cada um do seu
jeito, sem se preocupar",
afirma Pantaleão.

VILLA, que também é
um dos responsáveis por as-
sinar a coreografia, não es-
conde a animação ao falar
sobre a estética distópica e
roteiro da produção audio-
visual. "A gente trouxe esse
universo que foge às re-
gras e padrões, mas que ao
mesmo tempo está dentro
da personalidade de cada
um. Então no clipe é possí-
vel encontrar um pouco do
VILLA, do Thiago e do Ru-
xell. O visual está lindo!
Trouxemos essa pegada fu-
turista, andrógina, e acho
que a galera vai amar".

Junto ao lançamento de
‘Bumbum Check’, Ruxell
mergulha também no uni-
verso do NFT e apresenta o
projeto ‘Crypto Baile’, se
tornando um dos precur-
sores deste movimento no
Brasil ao anunciar o leilão
de ilustrações digitais ori-
ginais como obras de arte.
O funk foi o tema escolhi-
do para ser a principal
base das produções dispo-
nibilizadas no Crypto Bai-
le, que além de ilustrações
gráficas vai oferecer ou-
tras formas de expressões
artísticas no futuro. 

Sobre pioneirismo do
projeto e escolha do funk
como gênero musical para o
lançamento do projeto
Crypto Baile, Ruxell explica:
"Esse é um movimento que
a gente tá plantando a se-
mentinha agora, e fico mui-
to feliz da galera ter topado
entrar nessa onda de fazer
o primeiro NFT inspirado
no funk. Eu escolhi esse rit-
mo porque foi o que me
abriu portas para conquis-
tar tudo o que tenho hoje.
Então a ideia é criar esse
universo virtual dentro do
Crypto Baile, como se esti-
véssemos entrando em uma
outra dimensão e colocás-
semos um óculos 5D”, con-
clui. (Especial para O Hoje) 
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ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

Dia de evitar qualquer exces-
so e abandonar a necessidade de
ter controle e as expectativas,
pois tudo pode ser exatamente o
contrário do que planejou, então
é preciso manter uma postura de
leveza, esse pode ser o desafio.
Portanto não aceite provocações
e nem seja impulsivo.

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

Tome cuidado com a desa-
tenção, porque você pode sofrer
críticas de pessoas que conhe-
ce. o dia pede finalizações de
compromissos, além de um
pouco de descanso. Tome cui-
dado ao fugir das suas respon-
sabilidades domésticas e man-
tenha-se em dia com suas obri-
gações. 

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

o dia pede um pouco de di-
versão. você vai querer extra-
vasar, mas tome cuidado com
os exageros e a perda de limi-
tes. o dia pode trazer algumas
irritações com pessoas se me-
tendo na sua vida. Convém di-
zer as coisas sem ofensas. você
também pode aproveitar o dia.

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

Tudo que impedir você de fa-
zer seus planos hoje pode te irri-
tar profundamente. o desafio
será manter a calma e manter
bons limites, além de saber quan-
do avançar e quando recuar. Exis-
te uma necessidade de se man-
ter firme e resiliente frente ao que
deseja, para que isso se realize. 

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

Tome cuidado com brigas
em parcerias e relações amoro-
sas. o dia pede descanso, mas as
críticas e a necessidade de con-
trole dos outros sobre suas es-
colhas pode tirar você do sério.
aproveite o dia para mergulhar
nas tarefas que precisa fazer ou
tire seu sábado para descansar.

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

Existe uma energia de reci-
clagem hoje. você poderá jogar
coisas fora, revisar sua rotina e
consertar coisas velhas. Pode
ter que fazer economias tam-
bém, repensando seus gastos
para melhor aproveitar o mês
que se inicia. Conversas sérias
podem ser realizadas.

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

o dia tem uma energia de
trabalho extra, portanto pode ser
necessário trabalhar neste sába-
do, abdicando da diversão, tendo
que organizar sua rotina e termi-
nando tarefas atrasadas. Busque
não ficar estressado com isso.

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

o dia pede descanso e ro-
mance. Podem acontecer bons
momentos a dois, o que apro-
funda os laços. Bom dia para dia-
logar com seu par para melhorar
a relação, ou seja, é um bom dia
para uma DR construtiva. Tome
cuidado com a tendência a que-
rer ter razão ou comandar tudo.

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

Bom dia para organizar a
casa, o ambiente doméstico e até
separar objetos para doação. o
dia pede generosidade e doação,
desde coisas até amor, portanto
perceba quem está à sua volta e
compartilhe seu afeto, porque
isso poderá transformar seu dia
em um dia espetacular.

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

Tome cuidado com as dúvi-
das no dia de hoje. Por ter tantas
possibilidades, você pode acabar
não fazendo absolutamente
nada e caindo na maior pregui-
ça, cancelando ou furando todos
os compromissos. o dia favore-
ce o descanso ou a troca entre os
eleitos, as pessoas mais íntimas. 

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

aproveite seu dia para cuidar
melhor de si mesmo e das pes-
soas que ama. além disso, apro-
veite para caprichar numa roti-
na de autocuidado e descanso.
Evite excessos, porque você
pode estar muito guloso, o que
pode fazê-lo extrapolar nas gu-
loseimas, ficando desvitalizado.

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

hoje você pode cancelar
eventos e compromissos mar-
cados por pura preguiça ou por
mudanças que chegam de últi-
ma hora. Pode, inclusive, surgir
trabalho extra. você está bem
objetivo e direto, sem papas na
língua. Tome cuidado com a im-
paciência e aproveite o melhor. 

t
HORÓSCOPO

esTReia

Croods 2: Uma Nova Era (The
Croods: a New age, 2021,
Eua). Duração: 1h36min. Di-
reção: Joel Crawford. Elenco:
Nicolas Cage, Ryan Reynolds,
Emma Stone. Gênero: anima-
ção, aventura, família, comé-
dia. Em Croods 2: uma Nova
Era, em busca de um habitat
mais seguro, os Croods des-
cobrem um paraíso que aten-
de todas as suas necessidades.
Entretanto, outras pessoas já
moram neste lugar: os Bet-
termans, uma família que se
considera melhor e mais evo-
luída. À medida que as tensões
entre os novos vizinhos co-
meçam a aumentar, uma nova
ameaça impulsiona os dois

clãs em uma aventura épica
que os força abraçar suas di-
ferenças, extrair forças um do
outro e construir um futuro
juntos. Cineflix aparecida: 14h,
15h10, 15h40, 16h40, 17h10,
17h40, 19h10, 19h40.

eM CaRTaZ

Velozes & Furiosos 9 (F9 The
Fast Saga, 2021, Eua). Dura-
ção: 2h23min. Direção: Justin
lin. Elenco: vin Diesel, Mi-
chelle Rodriguez, Jordana
Brewster. Gênero: ação. Em
velozes & Furiosos 9, Dominic
Toretto (vin Diesel) e letty
(Michelle Rodriguez) vivem
uma vida pacata ao lado de
seu filho Brian. Mas eles logo
são ameaçados pelo passado

de Dom: seu irmão desapare-
cido Jakob (John Cena). Trata-
se de um assassino habilido-
so e motorista excelente, que
está trabalhando ao lado de
Cipher (Charlize Theron), vilã
de velozes & Furiosos 8. Para
enfrentá-los, Toretto vai pre-
cisar reunir sua equipe nova-
mente, inclusive han (Sung
Kang), que todos acreditavam
estar morto. Cineflix apareci-
da: 15h45, 16h05, 18h40, 19h,
21h10, 21h35, 21h40, 21h55.

Invocação do Mal 3: A Or-
dem do Demônio (The Con-
juring: The Devil Made Me
Do it, 2021, Eua). Duração:
1h52min. Direção: Michael
Chaves. Elenco: Patrick Wilson,
vera Farmiga, Ruairi o'Con-

nor. Gênero: Terror. invocação
do Mal 3: a ordem do Demô-
nio revela uma história as-
sustadora de terror, assassi-
nato e um desconhecido mal
que chocou até os experientes
investigadores de atividades
paranormais Ed (Patrick Wil-
son) e lorraine Warren (vera
Farmiga). um dos casos mais
sensacionais de seus arquivos,
começa com uma luta pela
alma de um garoto, depois os
leva para além de tudo o que
já haviam visto antes, para
marcar a primeira vez na his-
tória dos Estados unidos que
um suspeito de assassinato
alega ter tido uma possessão
demoníaca como defesa. Ci-
neflix aparecida: 14h35, 17h,
19h25, 21h50.

tCINEMA

Live beneficente 
Em comemoração ao Dia

de Cooperar, os cantores Xan-
de de Pilares e Mumuzinho
participarão de live para ar-
recadar recursos e alimen-
tos para instituições sociais. a
transmissão ocorre pelo You-
Tube, neste sábado (3), às
18h.Em 2020, o Dia de Coo-
perar atingiu mais de 7,8 mi-
lhões de pessoas com mais
de 2,8 mil iniciativas e ações
realizadas pelas cooperativas
e voluntários. Quando: sába-
do (3). onde: YouTube (Siste-
ma oCB RJ). horário: 18h.

Ls Jack & Vinny
a edição inédita do 'Todas

as Bossas' do sábado (3),
traz uma apresentação do
cantor e compositor vinny,
em parceria com a banda lS
Jack. o repertório reúne can-
ções que foram hits nos anos
1990 e 2000. o programa
vai ao ar às 22h30. Formada
no Rio de Janeiro em 1997, a
banda lS Jack parou de se
apresentar em 2005, quando
o então vocalista Marcus
Menna precisou se retirar
por problemas de saúde. Em
julho de 2020, a banda re-
tornou à atividade e agora
conta com vinny nos vocais.
Quando: sábado (3). onde;
Tv Brasil. horário: 22h30.

inscrições estácio 
Com o avanço da vacina-

ção, muitos estudantes vol-
taram a planejar o ingresso
no ensino superior. Para
quem não quer mais adiar
este sonho, a Estácio realiza-
rá o Megavestibular. até sá-
bado (3), os candidatos apro-
vados contarão com até 65%
de bolsa durante um ano,
além de descontos exclusivos
ao longo da graduação. as
inscrições são gratuitas. Em
Goiânia, as avaliações po-
dem ser agendadas pelos te-
lefones (62) 985898726, (62)
985898723 e (62) 982320183
ou pelo site: (www.estacio.br).

exposição interativa do
shrek

o Flamboyant Shop-
ping Center traz para Goiâ-
nia a edição inédita da ex-
posição interativa do
Shrek,  que é inaugurada
neste sábado (3), na Praça 1,
no piso 1. a ação é aberta
ao público e seguirá todos
os protocolos de segurança.
a exposição conta com um
cenário inspirado na magia
e aventuras do ogro mais
amado do planeta em 16 ca-
bines que convidam o pú-
blico a um passeio pelas
cenas icônicas de todos os
filmes e spin offs produzi-
dos ao longo dos últimos
anos. Quando: até 18 de ju-
lho. onde: avenida Dep. Ja-
mel Cecílio, N°3.300, Setor
Jardim Goiás - Goiânia. ho-

rário: de segunda a sábado,
das 10h às 22h e domingo
das 12h às 22h. 

79 anos do Batismo Cultu-
ral de Goiânia

o Teatro Goiânia, unidade
da Secretaria de Estado da
Cultura (Secult Goiás), será
palco neste domingo (4), às
11h, de um concerto em ce-
lebração aos 79 anos do Ba-
tismo Cultural de Goiânia. o
espetáculo será abrilhantado
pela orquestra Sinfônica de
Goiânia (oSGo), com partici-
pação especial da cantora
Maíra lemos, e transmissão
ao vivo pelo canal do Youtu-
be da orquestra Sinfônica. a
iniciativa é uma realização
da prefeitura de Goiânia, por
meio da Secretaria municipal
de Cultura, com apoio do go-
verno do Estado e Secult
Goiás. Quando: domingo (4).
onde: (www.youtube.com/or-
questrasinfonicadegoiania).
horário: 11h. 

Fórmula indy – Transmissão 
Neste domingo (4) a pró-

xima etapa da Fórmula indy
acontece no tradicional cir-
cuito misto, localizado em

lexington, ohio, nos Estados
unidos. a disputa do Grande
Prêmio de Mid-ohio será
transmitida a partir das
12h45, na Tv Cultura. Desta
vez, a competição conta com
a volta do piloto Santino
Ferrucci, que correu na mo-
dalidade pela Dale Coyne
entre 2018 e 2020.Na Tv
Cultura, a transmissão da
corrida conta com narração
de Geferson Kern e comen-
tários de Rodrigo Mattar.
Quando: domingo (4). onde:
Tv Cultura. horário: 12h45.

Festival Cultura em Casa 
Festival '#CulturaEmCa-

sa' apresenta programação
especial para celebrar cen-
tenário de astor Piazzolla. E
neste domingo (4), é a vez
do espetáculo Esto es Tango
pela Companía alma de Tan-
go, com os tangos mais po-
tentes de astor Piazzolla.
Criada há 19 anos pelo casal
de argentinos Sonia Quiro-
ga e Pablo Scanavino apre-
sentam os tangos que tor-
naram o estilo reconhecido
internacionalmente. Quan-
do: domingo (4). onde:
(www.culturaemcasa.com.b
r). horário: 21h30.

AGENDA
t

CulTuRal 

Xande de Pilares e

Mumuzinho

realizam live

beneficente neste

sábado (3)

Filme 'Velozes e furiosos 9' segue em cartaz com Michelle Rodriguez no papel de Letty



A bota
pode ser
uma aliada
nos
passeios

As férias de julho com certeza é um dos períodos
mais esperados do ano. Seja para aqueles que de-
pendem do calendário escolar — como as famílias
com filhos estudando —, ou para quem prefere o cli-
ma do mês de julho e início de agosto para viajar e
relaxar. Porém, tudo o que não queremos nas férias
é se preocupar com qualquer coisa: obrigações, pen-
dências e até o que vestir, tudo isso fica em segun-
do plano. Mas também não queremos desligar dos
cuidados na hora de montar um look, só que de um
jeito mais eficiente, confortável e prático, já que a pa-
lavra de ordem é descansar. A melhor forma de oti-
mizar isso é pesquisar o clima que vai estar no des-
tino, no caso de uma viagem, e cruzar estas infor-
mações com a programação de cada dia. Foque em
peças úteis e fashionistas que seu merecido descanso
será muito bem aproveitado. 

Para começar o seu passeio com o pé direito
e sem estresse, um look prático é essencial para
evitar incômodos durante o trajeto, sendo de car-
ro, ônibus ou avião, a premissa é a mesma: con-
forto. Uma calça que não limita os seus movi-
mentos, blusa solta e tênis é o ideal para quem
vai viajar de avião. Evite acessórios e detalhes
metálicos nas roupas para não ser detectado  du-
rante a leitura do raio-x e não ter o transtorno de
retirar tudo. Já na estrada há maior liberdade no
que usar, dependendo da temperatura, peças cur-
tas podem ser uma opção para aproveitar a via-
gem sem desconforto.

Se o destino das férias for o litoral ou balneários
— como o nosso Araguaia —, a grande vantagem é
que a mala vai ser mais leve. Além disso, a moda
praia é muito versátil, possibilitando combinações
divertidas e estilosas. No auge desta categoria está
o maiô. A peça é super fashionista e tem em diver-
sos modelos, além de poder complementar o look
como body no pós-praia, combinando com um
short jeans e rasteirinha. Para quem vai ficar lon-
gos períodos ao sol, não se esqueça de levar um bom
chapéu. Além de proteger dos raios solares, a peça
complementa o look com muita elegância. Outro
queridinho que poupa tempo nas produções e es-
paço na mala é o pareô. Ideal para todos os mo-
mentos em uma cidade litorânea, a peça te deixa
bem vestida tanto para o dia quanto para a noite.

Férias na cidade também é sinônimo de muita
diversão. Um look descolado e bem confortável é
perfeito para bater perna e conhecer muitos lu-
gares. Se tiver calor aposte em t-shirt e short ou ves-
tido, que não vão te deixar na mão durante as an-
danças, dando um visual bem cool. Já nos dias mais
friozinhos, ouse em produções com meia-calça, lar-

gando a rotineira calça jeans.
Tendo uma boa jaqueta e um
belo cachecol, forma a dupla
perfeita para te acompanhar
no inverno. Para completar o
look com conforto, as botas de
salto baixo podem ser boas
companheiras. Além de prote-
ger do frio, são muito confortá-
veis para quem vai andar muito.
Sem contar que um look com botas
de cano alto são poderosos.

Para quem vai curtir alguns dias
de descanso no campo ou no interior,
pode se inspirar no clima e aconchego
da vida rural para montar os looks. A
noite na fazenda pode ser um pouco
mais fria, então o apropriado é ter um
look versátil com roupas que protegem
bem o corpo. Jaqueta, suéter e uma
bota confortável são peças coringas
para os dias frios. Uma boa ideia é in-
vestir em peças leves junto com
jeans, fica super estiloso. Uma boa
peça para se levar é a camisa de fla-
nela, se for xadrez, então, melhor ain-
da. Além de quentinha, a camisa de fla-
nela é super estilosa, por cima de um top
branco e short jeans fica um charme.

Agora que os looks estão decididos,
chegou a hora de organizar tudo isso den-
tro de uma mala de uma forma fácil e prá-
tica. Tente separar as peças por número de
dias e em conjuntos. Assim fica mais fácil
de encontrar o que você precisa. Guarde os
acessórios, roupas íntimas e de banho, pi-
jamas e sapatos separadamente. Otimi-
zando dessa forma, a sua maior preocu-
pação vai ser se divertir muito e aproveitar
as merecidas férias.
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Férias com
muito estilo
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Otimize os looks para aproveitar os
momentos de descanso ao máximo

O look para a viagem deve ser confortável O maiô pode ser usado em muitas ocasiões A dobradinha jeans e camisa xadrez é infalível 

Para quem vai curtir alguns

dias de descanso no campo

ou no interior, pode se

inspirar no clima e

aconchego da vida rural

para montar os looks



Segundo o
segmento, o
mercado está em
franca ascensão.
E empresa
estrangeira já
planeja operar
em Goiânia

Nielton Soares

Assim como o setor de
transporte de passageiros, o
segmento de fretes de cargas
também passou por transfor-
mações ao adotar mediações
de serviços por aplicativos.
Atualmente, as principais pla-
taformas que atuam no Brasil
são: FreteBras, Lalamove,
Brazza Carga e outras que in-
tercalam entregas por cami-
nhões e veículos menores,
como motocicletas e bicicletas
nas cidades.

Os aplicativos, de certa ma-
neira, vem sendo uma alter-
nativa tecnológica para cami-
nhoneiros autônomos conse-
guirem fretes direto das em-
presas ou mesmo de transpor-
tadoras. Nos últimos anos, a
quantidade desses profissio-
nais sem vínculo trabalhista
com empresas vêm crescendo,
e a independência permite que
eles prestem serviços por con-
ta própria. Se por um lado, os
motoristas de caminhões bai-
xam os aplicativos e se cadas-
tram para fazer as retiradas de
mercadorias, por outro lado,
essas plataformas são utiliza-
das por pequenas, médias ou
grandes empresas para con-
tratar frete para os produtos.

O “Relatório Trimestral
FreteBras – O Transporte Ro-
doviário de Cargas no Brasil”,
fez uma análise de 1,6 mi-
lhão de fretes durante os pri-
meiros três meses de 2021,

mostrando que nesta pande-
mia da Covid-19 o volume de
fretes no Brasil aumentou em
53% em relação ao período
anterior. Esse levantamento
constata que houve alta mais
expressiva nos setores da
construção civil e agronegó-
cio, com 60%. Nesse contexto,
os preços dos fretes em 17 es-
tados brasileiros também ti-
veram aumento. O valor mé-
dio do frete foi de R$ 0,99, sen-
do 1,99% acima do registrado
no mesmo período do ano
passado, destaca a pesquisa.

“Este ano, até em função da
pandemia, a gente viu que na
pandemia em si, quando co-
meçou em abril no ano passa-
do, a gente de fato tivemos
uma queda grande de frete
publicados praticamente pa-
rou ali. Havia muita incerteza.

Mas depois disso, muito pelo
contrário, a gente viu uma re-
tomada, uma retomada forte. E
eu atribuo isso a três grandes
motivos: o primeiro deles é a
digitalização, postos de fretes
fechados, muitas empresas pas-
saram para o online”, relembra
o diretor da Fretebras.

Hacad cita como segundo
motivo o agronegócio. “Ele
está super aquecido. O dólar
favorável. O mercado de ex-
portação crescendo bastan-
te. A gente vê a soja batendo
recorde, atrás de recorde. E
querendo ou não é um com-
portamento muito forte da
plataforma, os fretes do agro-
negócio têm perfil mais vol-
tado para terceiros, ou seja,
para caminhoneiros autôno-
mos”, aponta, destacando que
quase 50% dos fretes do apli-

cativo são desse segmento
econômico.

Fundada em Catalão (GO),
a empresa Fretebras surgiu
em 1998, com a ideia de de-
senvolver uma plataforma on-
line para disponibilidade de
fretes. O projeto foi lançado
oficialmente no ano 2000, com
o nome de Fretenet, mas a in-
ternet não tinha tanto alcance
e foi interrompido.

Com o melhoramento das
redes de comunicação, a ideia
foi retomada em 2016, com o
nome de Fretebras, e impul-
sionada pelo avanço das mídias
sociais e popularização dos
smartphones.

Atualmente, segundo o
Hacad, a plataforma possui
13 mil empresas cadastra-
das, são publicados 600 mil
fretes por mês e há 540 mil
caminhoneiros cadastrados.
“No ano passado, fizemos
quase 6 milhões de fretes pu-
blicados”, destaca.  

“Hoje somos a maior pla-
taforma de frente do merca-
do, existem outras, mas a
agente é a maior. Operamos
no Brasil inteiro. Têm fretes
nossos sendo publicados, de
empresas - clientes nossos,
sendo publicados em 95%
das cidades do Brasil. Então
temos uma representativi-
dade e uma capilaridade bem
grande”, frisou o diretor do
Fretebras ao O Hoje, Bruno
Hacad. Ele explicou que a
empresa cliente do aplicativo
pública um frete que é dis-
ponibilizado ao caminheiro
que está mais próximo. A
ferramenta permite também
que o motorista consiga outra

carga para voltar, o que re-
duz os custos. “Quando ele
(caminhoneiro) está indo, ele
já está negociando o frete de
volta”, diz Hacad.

Já o terceiro critério per-
cebido pelo diretor da Frete-
bras é a terceirização dos ser-
viços pelas transportadoras,
até então, tinham frotas pró-
prias, segundo Hacad, pas-
sou a optar pelo aplicativo,
sendo intensificado após a
greve de 2018, “não ficando
tão sujeitos à tabela de frete”.
“É muito caro manter frota, é
muito caro renovar frota. O
diesel como está... e subindo
ainda mais. Esse custo acaba
ficando para a transportado-
ra. E ele não consegue repas-
sar isso”, salienta.

Mercado em ascensão
A logtech Lalamove, com

sede em Hong Kong, chegou
ao Brasil em julho de 2019 e
atua desde então nas regiões
metropolitanas de São Paulo
e Rio de Janeiro, pretenden-
do ampliar as operações para
Goiânia, Porto Alegre, Curi-
tiba, Belo Horizonte e Brasí-
lia devem ser as próximas ci-
dades a contar com as ope-
rações da empresa.

"Com essa aceleração do co-
mércio eletrônico, a logística
será a espinha dorsal de gran-
des negócios", compartilha Luiz
Giordani, gerente geral da em-
presa no Brasil. "Para aprovei-
tar essa oportunidade, espera-
mos crescer cinco vezes este
ano e devemos expandir nossos
negócios para outras capitais do
Brasil no segundo semestre."
(Especial para O Hoje)

ohoje.com
GOIÂNIA, FIM DE SEMANA, 3 E 4 DE JULHO DE 2021 AnO 17 - nº 5.348-49 n 17

Negócios

As plataformas me-
diam serviços en-
tre caminhoneiros
autônomos e em-
presas cadastradas

Uso de aplicativos de frete
cresce no transporte de carga








