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Seduc confirma retorno das
aulas presenciais em agosto
Um ano e quatro meses após a suspensão
das aulas presenciais em Goiás, a Secretaria
de Estado da Educação (Seduc), confirmou a
retomada para o próximo dia 2. Os mais de
500 mil alunos cadastrados na rede esta-

dual deverão seguir protocolos de biosegu-
rança que será divulgado na próxima se-
mana. Cada unidade deve receber até 30%
dos alunos em formato presencial. Apesar
de uma cobertura de vacinação de 82% dos

professores, muitos decidiram não se vaci-
nar, mas isso não deve impactar no retorno.
Estado já recebeu recursos para compra de
equipamentos de proteção e ajustes na es-
trutura para receber os alunos. Cidades 11 

o fim dos supersalários no
funcionalismo e a reforma

administrativa
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Como o blockchain pode
ajudar na segurança das

empresas 

RodRIGo PImEnta
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Jota Eu
rípedes

Refis deve arrecadar
R$ 8,3 bilhões

Entre esses débitos, estão impostos, taxas, multas e outros créditos. Gran-
de parte desses títulos são de dívidas superiores a R$ 100 mil. Prefei-
tura negocia descontos de até 99% nas operações. Cidades 9

Barroso critica
voto em modelo
distritão
Presidente do Tribunal Superior
Eleitoral (STE), Luís Roberto Bar-
roso, engrossou o coro contra o
Distritão. Política 2

12 linhagens de
Covid circulam
em Aparecida
Dados da Secretaria de Saúde
do Município registram a pre-
sença de ao menos 12 variantes
da Covid-19. Cidades 10

Bolsonaristas
avaliam aliança
com Caiado
Deputados federais por Goiás
que são base de apoio do presi-
dente Jair Bolsonaro (sem parti-
do) avaliam aliança com Ronaldo
Caiado. Em evento para entrega
de ônibus escolares, Caiado elo-
giou e agradeceu o presidente
pela liberação das emendas.
Política 5

Coworking gera 
economia para
empresas
Pequenas e médias empresas
avaliam positivamente o Cowor-
king para receber seus funcio-
nários e transformar o ambiente
de trabalho. Além disso, há uma
grande economia de recursos
para as empresas e facilidades
para os profissionais. 
Negócios 17

�
LEia nas CoLunas

Xadrez: Deputada do PSDB,
Lêda Borges é enaltecida pelo
líder do governo em evento.
Política 2

Econômica: Ajuste nas con-
tas do Tesouro atinge em cheio
despesas com a Covid-19.
Economia 4

esplanada: Movimentações po-
líticas para as majoritárias pas-
sam por Minas Gerais.
Política 6

FGF reAlizA
conselho técnico
da 2ª divisão
Após reunião virtual entre o
presidente da entidade, André
Pitta, e os representantes dos
clubes participantes, ficou defi-
nido que a Divisão de Acesso do
Campeonato Goiano terá início
no dia 03 de outubro e fim em
21 de novembro.
Esportes 7

Após vencer Grêmio,
surge dúvidas 
no Atlético-GO
Treinador Eduardo Barroca não
confirmou se vai manter o time
titular que voltou a vencer após
duas derrotas consecutivas,
mas conta com o retorno de
dois jogadores, um novo za-
gueiro à disposição, mas se-
gue a espera de João Paulo.
Esportes 8

Essência

Junio Barreto lança clipe da música ‘Dois
Corações Pertinhos’ com a participação de Tika
Essência 13

Exposição produzida por
alunos enriquece Galeria 
Virtual do Basileu França
Essência 16

Iphan detalha edital de
premiação que reconhece
ações no Patrimônio Cultural
Essência 15



A CPI da Pandemia pode votar nesta terça-feira (6)
a quebra dos sigilos telefônico, fiscal, bancário e tele-
mático do deputado Ricardo Barros (PP-PR), líder do Go-
verno na Câmara. O nome dele teria sido citado pelo pre-
sidente Jair Bolsonaro em um suposto esquema de cor-
rupção para a compra da vacina Covaxin. A denúncia
foi apresentada em junho pelo deputado Luis Miranda
(DEM-DF), que também pode ter os sigilos quebrados
pela comissão de inquérito.

E nesta segunda-feira (5), o ministro do STF Ricardo
Lewandowski determinou que o presidente da CPI, se-
nador Omar Aziz (PSD-AM) se manifeste previamente,
em até cinco dias, sobre o adiamento do depoimento de
Ricardo Barros cuja convocação foi aprovada na sema-
na passada e inicialmente previsto para ocorrer na pró-
xima quinta-feira (8).

Pelas redes sociais, o deputado declarou: “a CPI não
pode sequestrar a minha honra e de qualquer um que
seja. Peço ao Supremo Tribunal Federal que garanta que
eu possa defender a minha honra e dizer que não tenho
nada a ver com Covaxin, e que ajo no interesse do Bra-
sil. E peço aos senadores que aceitem a minha oportu-
nidade de me defender”.

A CPI pode votar ainda a quebra dos sigilos telefônico,
fiscal, bancário e telemática do policial militar Luiz Pau-
lo Dominguetti, que se apresenta como representante co-
mercial da empresa Davati Medical Supply. 
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CPI pode quebrar
sigilo do líder de
Bolsonaro e de
Luís Miranda

O presidente do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE), mi-
nistro Luís Roberto Barroso,
engrossou o coro de senadores
contra a proposta do “distri-
tão”, modelo de votação em
discussão na Câmara dos De-
putados para substituir o sis-
tema proporcional pelo ma-
joritário, que considera ape-
nas os nomes mais votados.
Em sessão de debates temáti-
cos do Senado nesta segunda-
feira (5), que debateu possí-
veis ajustes na legislação elei-
toral, senadores e o ministro
avaliam que o "distritão" fra-
giliza os partidos.

Pelo modelo atual, deputa-
dos são eleitos pelo sistema
proporcional. Nele, as vagas
são definidas de acordo com o
número de votos para cada
partido e o quociente eleitoral.
Já no "distritão", os deputados
com o maior número de votos
em cada estado ganham as ca-
deiras, sem levar em conta o
total obtido pela legenda. “ O
distritão não barateia as cam-
panhas, talvez encareça, ele
enfraquecerá os partidos e ele
será dramático para a repre-
sentação das minorias”, ob-
servou Barroso. O ministro
acrescentou que menos de
10% dos candidatos eleitos
para a Câmara dos Deputados

conseguem os votos necessá-
rios por conta própria.

“Como há muito preconcei-
to com a lista fechada, o TSE
propôs uma fórmula em que o
eleitor vota na legenda se qui-
ser, e segue-se a lista partidária,
mas o eleitor também pode vo-
tar no candidato. E, se o candi-
dato tiver o coeficiente eleitoral
próprio, ele fura a lista”, expli-
cou, ao falar de um modelo de
votação similar ao distrital
misto, mas com adaptações.
Barroso escolheu São Paulo
para exemplificar como se-
ria o  modelo. Segundo ele, as
70 vagas na Câmara dos De-
putados e os pouco mais de 33
milhões de eleitores do estado
seriam divididos em 35 dis-
tritos eleitorais.

Mais críticas
“O distritão só tem des-

vantagens.  No mundo inteiro
você vota no partido. O Brasil
é exceção. Em nenhum país
do mundo o seu companheiro
de partido é seu adversário.
Enquanto nós não resolver-
mos essa questão, nós vamos
ficar rodeando, fazendo re-
forminha e tal e não vamos
atacar o problema principal.
Se nós queremos votar no
candidato, nós temos que res-
tringir o local”, avaliou o se-

nador Marcelo Castro (MDB-
PI). Apesar de concordar com
a ideia de mudanças na le-
gislação eleitoral, Castro res-
saltou que o "distritão" au-
menta a fragmentação nas
casas legislativas e o “perso-
nalismo”, segundo ele, dois
dos problemas atuais do sis-
tema eleitoral. O senador de-
fendeu o voto distrital misto
no qual os eleitores têm dois
votos: um para candidatos no
distrito e outro para as le-
gendas. O mesmo modelo é
utilizado na Alemanha.

Excesso
“Veja que a nossa capital

do estado de Mato Grosso,
Cuiabá, hoje tem 25 cadeiras

na Câmara de Vereadores e 19
partidos representados. Não
tem lógica a administração, o
prefeito fazer uma coalizão
com 19 partidos sendo repre-
sentados. Algum erro há nisso.
A correção inicial que quere-
mos fazer se inicia com as so-
bras eleitorais; aquela chapa
que o partido apresenta só
participe das sobras ao atingir
o coeficiente eleitoral” desta-
cou outro senador, Carlos Fá-
varo (PSD-MT).

Fávaro é autor de um pro-
jeto para regulamentar as so-
bras eleitorais, vagas não
preenchidas pelo resultado
do quociente partidário. O PL
783/2021 recebeu apoio du-
rante a reunião. Também du-

rante o debate, Thiago Bové-
rio, do Instituto de Direito
Político e Partidário (Pluris),
criticou a proposta em dis-
cussão na Câmara de intro-
duzir o "distritão". “Teremos,
caso aprovado, 513 partidos.
Como que se distribui TV para
esses 513, recursos? Como ad-
ministrar isso, sem contar na
probabilidade do ingresso do
crime organizado, de caixa
dois, abuso do poder econô-
mico?”, criticou.

Para o jurista e ex-ministro
da Justiça Eugênio Aragão a
saída pode ser adoção de um
sistema misto de votação. “Par-
tidos em excesso criam uma
enorme dificuldade de gover-
nabilidade. 

Modelo de distritão coloca os próprios corregilionários como adversários na disputa política

Presidente do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), ministro Luís Roberto Barroso,
participou de discussão sobre as eleições

Adversários em 2018, Daniel 
e Caiado trocam elogios 

Em mais um movimento de aproximação
política, o presidente do MDB, Daniel Vilela,
viajou, de Goiânia a Aruanã, com Ronaldo
Caiado. Os dois ex-adversários no pleito de
2018, que antes trocavam farpas, agora tro-
cam elogios. É certo que a ida do dirigente
emedebista à cidade do e-tucano Hermano
de Carvalho (agora aliado
de Caiado), como se vê,
vai além de um even-
to sentimental, que
homenageou Maguito
Vilela, que dá nome ao
Centro de Convenções
da cidade. “Gratidão ao
governador e ao pre-
feito por este
gesto de gran-
deza e genero-
sidade com nossa
família”, agradeceu
Daniel, e fez questão
de registrar o ato de
inauguração em
suas redes sociais. 

Ninho governista  
Ex-secretária da área social do governo do

PSDB, a deputada tucana Lêda Borges, crítica
ácida da gestão estadual, na Alego, teve a sua
atuação enaltecida durante ato de entrega de
ônibus escolares, ao lado do governador Ro-
naldo Caiado. 

Estranho no ninho  
Quem estava com cara de poucos amigos era

o deputado federal bolsonarista Major Vitor
Hugo (PSL), que tem feito críticas a Caiado por
conta do distanciamento com Jair Bolsonaro. 

Pela sanção 
Depois de ver aprovado pela Alego projeto de

sua autoria que parcela o IPVA em até 12 meses,
o deputado Henrique Arantes (MDB) foi à Se-
cretaria da Economia defender a sanção da lei
pelo Executivo. Terá resposta em breve. 

Sinal claro 
Em mais um movimento de aproximação

política, o presidente do MDB, Daniel Vilela,
viajou, de Goiânia a Aruanã, com Ronaldo
Caiado. Os dois ex-adversários no pleito de
2018, que antes trocavam farpas, agora an-
dam juntos rumo a 2022. 

Ignorou  
Sempre ativo nas redes sociais, Jair Bol-

sonaro emudeceu diante da pesquisa da
Confederação Nacional do Transporte (CNT),
que aponta liderança de Lula, com 41,3%, con-
tra 26,6% do presidente. Os três filhos par-
lamentares seguiram o pai e não repercuti-
ram o levantamento. 

Na Justiça 
Presidente do PP em Goiás, o secretário de

Transportes Metropolitanos de São Paulo, Ale-
xandre Baldy, se vê às voltas com a suspen-
são de contrato do BRT, no valor de R$ 22,6
bilhões, por decisão judicial. Foi apontada a
falta de licitação no processo. Baldy fala em
transparência do processo. 

Em Palmas 
Acompanhado de deputados e vereadores,

o prefeito Rogério Cruz foi a Palma (TO) para
conhecer projeto educacional modelo e, se for
o caso, implantá-lo em Goiânia. 

Encrenca  
Depois de ter sido investigado por es-

quema de furar a fila da vacinação contra a
Covid-19, o prefeito de Iporá, Naiçotan Leite,
eleito pelo PSDB, se envolve agora em mais
uma encrenca, depois de participar de con-
fraternização numa garagem da prefeitura. 

2 O PT, em Goiás, é só comemoração
com o resultado da pesquisa da CNT, que
dá liderança folgada a Lula na corrida
presidencial. 
2 A Câmara de Goiânia ainda não tem
data sobre o início do recesso de julho.
Ainda tem muitos projetos na pauta.  

CURTAS
t

Venceslau Pimentel | xadrez@ohoje.com.br

Xadrez

No Senado, Barroso critica
voto em modelo distritão

Líder foi citado por pressionar liberação da Covaxin
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Como o blockchain pode
ajudar na segurança da LOT

Dirceu Cardoso Gonçalves

Depois de dormir por três anos nas gavetas da
Câmara dos Deputados, o projeto de lei que impede
o pagamento de verbas que ultrapassem o teto sa-
larial constitucional no serviço público será vota-
do nos próximos dias. Sua entrada na pauta foi de-
cidida pelo presidente Arthur Lira (PP-AL), em reu-
nião com os líderes partidários. A matéria é de au-
toria da Comissão Especial do Extrateto, que de-
bateu, no Senado, o fim dos chamados “supersa-
lários”. Aprovado pelos senadores em 2018, o
texto encontra-se na Câmara desde então à espe-
ra da definição dos deputados. Na prática, impe-
de que servidores públicos recebam mais de R$
39.293,32 mensais, que é o salário de um ministro
do Supremo Tribunal Federal.

A Nação vive escandalizada com a divulgação
dos holerites de altos funcionários dos três poderes
que, com artifícios, multiplicam seus ganhos e
muitas vezes recebem mais de extras - ou “pendu-
ricalhos”, como se diz popularmente – do que de sa-
lário. É um problema que repercute negativamen-
te junto ao próprio funcionalismo, pois é senso ge-
ral de que os ganhos de todos poderiam ser me-
lhores se no topo das carreiras não houvesse quem
ganha acima do que a Constituição permite. O tex-
to constitucional no artigo 37, inciso XI, assim de-
termina: a remuneração e o subsídio dos servido-
res públicos não pode exceder o subsídio mensal dos
ministros do Supremo Tribunal Federal. Nos mu-
nicípios, não pode ultrapassar o salário do prefei-
to. Nos estados e no Distrito Federal, o teto é o que
ganha o governador, no caso do Poder Executivo,
e os desembargadores do Tribunal de Justiça, no
caso do Judiciário. Não fala em exceções à regra.

Com o passar do tempo, as exceções foram
sendo criadas e o projeto em questão busca dis-
cipliná-las. O teto deverá ser o somatório de to-
das as verbas recebidas por uma mesma pessoa,
incluindo rendimentos de mais de um cargo, em-
prego, aposentadoria, pensão ou qualquer com-
binação possível entre essas espécies de receitas,
mesmo quando originados de fontes pagadoras

distintas. Só deixarão de integrar o teto as verbas
indenizatórias como auxílio-alimentação, auxi-
lio-mudança quando ela decorre do interesse da
administração, diárias de viagem, auxilio-far-
damento e outros que não se incorporam ao pa-
trimônio do beneficiário.

Arthur Lira considera que a solução aos su-
persalários é requisito fundamental para que o
Parlamento possa votar os projetos da reforma
tributária. Segundo cálculos do Ministério da Eco-
nomia, a não extrapolação do limite constitu-
cional de salários deverá evitar despesas da or-
dem de R$ 2,6 bilhões por ano aos cofres da
União. O Estados e municípios também deverão
ter economia na medida em que conseguirem
conter os apetites salariais dos papas dos res-
pectivos funcionalismos. Essa economia servirá
para reduzir o déficit público ou  proporcionar
a prestação de serviços à população.

O sono de três anos a um projeto de tamanha
importância e já aprovado pelo Senado, de onde é
originário, demonstra a necessidade de uma re-
forma de procedimentos na estrutura do Legisla-
tivo. É danoso o presidente ou a mesa diretora de
qualquer das casas legislativas terem a prerroga-
tiva de não pautar as matérias ali apresentadas. O
ideal seria que tudo o que é proposto entrasse em
pauta e a decisão (de aprovar ou rejeitar) fosse do
plenário que, pelos ditamos da política, é sobera-
no ou, pelo menos, deveria ser. Esse, no entanto, é
assunto para a refor-
ma política que tam-
bém deverá aconte-
cer em breve. Espera-
se que não seja alvo
da mesma protelação
que tanto tem turva-
do a imagem do Le-
gislativo e dos seus
integrantes.

Quanto aos super-
salários. Têm de aca-
bar já. Nem deveriam
ter existido...

Rodrigo Pimenta

Um recente estudo da Juniper Research, espe-
cializada em Business Intelligence de Mercado, in-
forma que o número de IoTs chegará a 83 bilhões
em 2024 e evidenciou que a adoção de Blockchain
e IoT vai gerar uma economia global de 30%, cer-
ca de US$ 31 bilhões (R$ 128 bilhões) até 2024, por
evitar fraudes relacionadas aos alimentos em toda
a cadeia de abastecimento.

Cada vez mais o mercado consumidor tem
buscado se identificar e comprar produtos de
empresas com consciência e atitudes sustentá-
veis. Uma empresa sustentável tem uma gestão
cadeia de produção e, por consequência, uma
cadeia de valor maior, gerando simpatia com o
consumidor final e, com isso, aumentando seu
faturamento. Como fazer isso considerando a
complexidade das informações que fluem nes-
ta cadeia, sem comprometer a segurança, cus-
to, integridade e longevidade da informação?
Uma arquitetura de tecnologia se torna um for-
te candidato para resolver isso: o Blockchain.

Sempre que pensamos em Blockchain, au-
tomaticamente pensamos em criptoativo, que
é uma grande revolução no sistema financei-
ro para Smart Cities 5.0. No entanto, o que po-
deríamos aprender com a tecnologia e fazer
aplicação na prática em outros contextos ou ce-
nários? A priori, para aplicarmos com efi-
ciência precisamos entender melhor alguns
componentes básicos e que problemas que essa
tecnologia resolveu.

Basicamente, a tecnologia Blockchain foi criada
para resolver uma grande questão: "Como podemos
conectar informações entre pessoas, de forma se-
gura, garantindo rastreabilidade e não duplicida-
de com o mínimo custo de infraestrutura possível?".
Rapidamente pensamos na solução peer-to-peer (P2)
de BitTorrent, para compartilhamento de música e
de arquivos. Essa solução se encaixa como luva, to-
davia faltava um pouco mais de sofisticação -
como resolveria o problema de contabilidade e ar-
mazenamento em ambiente caso ficasse sem in-
ternet (offline) momentaneamente? Para isso viria
a matemática da criptografia.

A matemática da criptografia requer um gran-
de desafio de qual design de algoritmo utilizar. Na
época, em meados de 2019, tínhamos o design de
criptografia de chaves público-privadas usando

RSA e PGP, no entanto, o que chamou atenção pela
sua versatilidade, segurança e tamanho em bytes
foi a criptografia elíptica, precisamente o algo-
ritmo DSA "ECDSA elliptic curve".

Tínhamos, de forma bem simplificada, quais-
quer indivíduos trocando informações entre si,
garantindo identificar tais indivíduos por meio
da criptografia, em uma estrutura de propaga-
ção dos dados (broadcast) ponto-a-ponto, onde
cada nó da rede poderia guardar e transmitir
propagando para outros, garantindo a sua não
duplicidade e integridade.

Pois bem, e se ao invés de pessoas enviando
informações assinadas por elas, fossem outras
máquinas e de forma independente? E se essas
máquinas fossem um IoT "Internet-of-Things" ou
no português conhecidos como "Internet das Coi-
sas"? Vamos analisar uma cadeira de operação de
produção de um iogurte até o consumidor no su-
permercado, por exemplo. Analisando de frente
para trás a cadeia de suprimentos ("supply
chain"), temos o consumidor que compra um io-
gurte, que veio em uma caixa, que foi transpor-
tada em câmara com temperatura resfriada,
que veio de um lote de uma fábrica que também
armazenou em uma câmara fria controlada
para o produto final, que por sua vez misturou
e fermentou o leite, que foi pasteurizado e veio
transportado de outras fazendas e que o rebanho
bovino que contribuiu para esse iogurte veio da
progenitora da vaca "mumu".

Parece até ficção científica, mas a infraes-
trutura para se mapear tudo isso, gerenciando e
controlando todos os dias de forma contínua, sem
que haja algum hacker ou erro sistêmico de in-
tegridade, é resolvida de forma elegante e custo-
benefício de IoT integrado com Blockchain in-
ternamente em seus códigos.

Temos diversas soluções Blockchain open sour-
ce (código aberto), não
só financeiras, como
a Hyperledger e a
"IBM Food Trust", am-
bas da IBM, a Multi-
Chain, da Coin Scien-
ces, a AgreeMarket da
Argentina, a colom-
biana AOS e a brasi-
leira Hubchain Tech-
nologies. 

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO

Rodrigo Pimenta, CEO da
HubChain Tecnologia

Tenente Dirceu Cardoso
Gonçalves - dirigente da
ASPOMIL (Associação de
Assist. Social dos Policiais
Militares de São Paulo)

Decepção de Goiás
Quero deixar aqui a minha decepção com os

goianienses. Eu moro em Aparecida de Goiânia,
mas trabalho na capital. Recentemente estive no
Tocantins com o meu pai, para um tratamento mé-
dico. Ao chegar à cidade, fomos encaminhados
para o devido local. Lá todas as medidas de higiene
eram tomadas, ninguém sem máscaras ou com ela
pelas metades. Ao retornar eu percebi o quanto a
população de Goiânia não leva a sério o uso da
máscara. Alguns com ela pendurada, outros usan-
do ela no pescoço, grande parte com o nariz de
fora... Um horror! Até pra ouvir melhor eu já vi
gente tirando a máscara. 

Maria Odete
Aparecida de Goiânia

{
Excelente matéria! Eu

também sou ciclista,

faço 10km todos os dias

entre ir e volta do

trabalho, dos quais

apenas 1km faço em

ciclovia. O resto é

contar com a boa

vontade dos motoristas.

O mais comum é ser

"cortado" pelos

motoristas, que não dão

prioridade ao ciclista. A

gente está andando e do

nada eles viram na

nossa frente. Já passei

pelo dilema de está na

rua e o motorista me

xingar, assim como de

está na calçada e o

pedestre mandar ir pra

rua. No final o ciclista

não tem espaço, porque

ninguém vê a bicicleta

como meio de

transporte

Adrian Silva comentou nas redes so-
ciais sobre o aumento do número de
mortes de ciclistas durante a pan-
demia. Em seu relato, ele conta que
passa por diversas situações todos
os dias nos seus 10km de ida e volta
ao trabalho.

O fim dos supersalários 
no funcionalismo

@jornalohoje
“Excelente trabalho da polícia, merecem
todo o nosso reconhecimento, deram o
sangue literalmente na busca ao La-
zaro”, comentou o bot sobre o desfecho
do caso Lázaro.

Camilla Sampaio

@ohoje
“sou ciclista, faço 10km todos os dias
entre ir e volta do trabalho, dos quais ape-
nas 1km faço em ciclovia”, comentou o in-
ternauta sobre o aumento das mortes de
ciclistas em Goiânia durante a pandemia.

Adrian Silva

@jornalohoje
segundo a pasta, o primeiro caso foi o de
uma gestante de 42 anos que estava in-
ternada no Paraná e faleceu em abril. o
segundo foi o do homem indiano, de 54
anos, que chegou ao maranhão a bordo
de um navio em maio. 
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As despesas primárias do governo central,
envolvendo as contas da Secretaria do Te-
souro Nacional (STN) e do Regime Geral da
Previdência Social (RGPS), sofreram corte de
R$ 82,891 bilhões nos cinco primeiros meses
deste ano em relação a igual período do ano
passado, em valores nominais (quer dizer,
sem levar em conta a inflação do período).
Esse tipo de gasto, como se sabe, não inclui
os bilhões que o governo descarrega men-
salmente nos mercados para remunerar os
detentores de títulos públicos federais. Mais
assombroso ainda, os cortes foram executa-
dos, fria e premeditadamente, principal-
mente sobre os recursos reservados para o
enfrentamento direto ao Sars-CoV-2 e suas
consequências. Vale dizer, o ajuste assume
um caráter nitidamente perverso, reduzin-
do substancialmente a capacidade de o go-
verno reagir à pandemia e tentar mitigar seus
efeitos dramáticos sobre a população e, em
especial, sobre os pequenos negócios e fa-
mílias muito pobres.

Ainda em valores correntes, as despesas
primárias com a Covid-19 despencaram
nada menos do que 68,17% no período con-
siderado, caindo de R$ 113,802 bilhões nos
cinco meses iniciais de 2020 para apenas R$
36,223 bilhões no mesmo período deste ano,
numa redução de R$ 77,578 bilhões – o que
representou 93,59% do corte imposto ao to-
tal gasto pelo Tesouro entre janeiro e maio
deste ano. Há um agravante nesses números.
Como se sabe, a pandemia chegou ao País em
março do ano passado. As despesas contra o

novo coronavírus cobrem, portanto, apenas
três meses de 2020 (entre março e maio). O
tombo é ainda mais severo, portanto, quan-
do se consideram os gastos médios mensais
em cada ano. Neste caso, a despesa desaba de
R$ 37,934 bilhões para R$ 7,245 bilhões,
numa retração de 80,9%.

Corte perverso
A mão pesada da equipe econômica e

sua insensibilidade ruinosa frente ao so-
frimento de todo um país explicam em
grande parte como os números do Tesou-
ro apresentaram melhoria neste ano –
uma melhoria enganosa, no entanto, pois
todo o dinheiro “poupado” com as vítimas
da Covid ajudou a irrigar os ganhos no cas-
sino dos juros. Na soma total, excluídos as
despesas com juros, o Tesouro gastou R$
601,537 bilhões nos cinco primeiros meses
deste ano, frente a R$ 684,427 bilhões em
igual intervalo de 2020, o que correspon-
deu a uma queda nominal de 12,11%,
num corte de R$ 82,891 bilhões, conforme
já anotado. As receitas líquidas saltaram
34,53% na mesma comparação, saindo de
R$ 461,935 bilhões para R$ 621,448 bilhões.
Assim, o resultado primário do Tesouro (re-
ceitas menos despesas) ficou positivo em
R$ 19,911 bilhões, o que se compara com
o rombo de R$ 222,493 bilhões acumulado
nos cinco primeiros meses do ano passado,
quando o volume de recursos para o com-
bate à Covid-19 foi substancialmente mais
elevado, como visto.

2 Em valores atualizados
com base no Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Am-
plo (IPCA), as receitas líquidas
avançaram a um ritmo de
26,79%, diante de uma redu-
ção de 17,27% na ponta das
despesas. Quando corrigidos
pela inflação, os dados mos-
tram que a contribuição da
alta nas receitas e da queda
nas despesas na composição
do resultado primário foram
quase equivalentes.
2 As receitas avançaram
de R$ 496,970 bilhões para R$
630,550 bilhões, em núme-
ros arredondados, num ga-
nho de R$ 133,580 bilhões. As
despesas, sempre no concei-
to primário, baixaram de R$
736,851 bilhões para R$
609,633 bilhões, resultado de
um corte de R$ 127,218 bi-
lhões. O resultado primário
(receitas menos despesas)
saiu de um déficit de R$
239,881 bilhões nos cinco pri-
meiros meses do ano passado
para um superávit de R$
20,917 bilhões.
2 Analisados os dados, o au-
mento das receitas contri-
buiu com mais da metade do
ajuste observado (51,2%),
com contribuição de quase
48,8% por conta da queda

das despesas. Essa compara-
ção torna mais evidente a in-
fluência da forte retração das
despesas com a pandemia no
“ajuste” perpetrado pela equi-
pe econômica.
2 Os números desagregados
das despesas mostram cortes
drásticos nos chamados “cré-
ditos extraordinários”, que
permitiram ao governo fi-
nanciar despesas não espe-
radas no ano passado, fun-
damentalmente geradas pela
pandemia, mas foram redu-
zidos vigorosamente neste
ano. Houve contribuição da
redução dos gastos com be-
nefícios previdenciários, hi-
poteticamente relacionadas
à reforma da Previdência,
além de alguma queda nas
despesas com pessoal e en-
cargos sociais. E cortes seve-
ros em despesas com saúde e
educação, além da redução
radical nos investimentos e
no programa Minha Casa Mi-
nha Vida (MCMV).
2 Somadas, as despesas
sujeitas a programação fi-
nanceira e aquelas classifi-
cadas como discricionárias
na área da saúde sofreram
redução de R$ 6,448 bilhões,
caindo de R$ 50,377 bilhões
entre janeiro e maio de 2020

para R$ 43,929 bilhões em
igual período deste ano – o
que representou uma redu-
ção de 12,80% em termos
reais. Sob os mesmos crité-
rios, a educação recebeu R$
9,308 bilhões nos cinco pri-
meiros meses deste ano, mas
havia gasto R$ 11,527 bi-
lhões no mesmo intervalo de
2020, quer dizer, R$ 2,219 bi-
lhões a menos, numa redu-
ção de 19,25%.
2 A conta de investimento,
novamente sacrificada, des-
pencou 34,79% entre os dois
períodos, saindo de R$
13,253 bilhões para R$ 8,642
bilhões (R$ 4,611 bilhões a
menos). As despesas com
subsídios foram atingidas
fortemente, com retração
de 87,16% na mesma com-
paração, já que saíram de
R$ 22,229 bilhões para R$
2,854 bilhões. O corte de R$
19,375 bilhões nesta área
explicou 15,23% da redu-
ção das despesas primárias
totais. Para completar, num
momento em que o desem-
prego atinge níveis históri-
cos, o gasto com seguro de-
semprego caiu 7,7% em ter-
mos reais, recuando de R$
16,779 bilhões para R$
15,488 bilhões.

Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

Ajuste nas contas do Tesouro atinge
em cheio despesas com a Covid-19

O presidente Jair Bolsonaro assinou nesta segunda-fei-
ra a prorrogação, por mais três meses, do auxílio emer-
gencial. Com o decreto, o benefício será pago até outubro.
A Presidência da República não informou qual será o va-
lor do auxílio durante esses três meses.

A previsão, entretanto, é de que os valores sejam
mantidos: isto é, um pagamento mensal de R$ 250 por be-
neficiário, mas pessoas que moram sozinhas continuariam
recebendop R$ 150. Já mulheres chefes de família têm di-
reito a bolsa de R$ 375. Ao todo, 39,1 milhões de famílias
devem ser beneficiadas.

Criado para auxiliar
a população mais vul-
nerável economica-
mente durante a pan-
demia, o benefício
emergencial previa, ori-
ginalmente, o paga-
mento de quatro par-
celas. O benefício será
pago pela Caixa da mes-
ma forma que já vinha
sendo realizado antes.

Para custear os gas-
tos com a prorrogação
do auxílio, o presidente
abriu um crédito ex-
traordinário a favor do
Ministério da Cidadania.
A medida provisória que criou o auxílio já previa seu pror-
rogamento desde que observada a disponibilidade orça-
mentária e financeira.

O valor do crédito extraordinário gira em torno de
R$ 20 bilhões, que não são sujeitos ao teto de gastos,
regra que limita o crescimento das despesas à infla-
ção. Esse valor se somará a uma "sobra" de recursos
de cerca de R$ 8 bilhões do auxílio que começou a ser
pago em março.

A extensão do auxílio emergencial por três meses já ha-
via sido admitida pelo ministro da Economia, Paulo Gue-
des, que tem dito que o benefício será mantido enquanto
a medida for necessária para mitigar os efeitos da pan-
demia de Covid-19. (ABr)

Para 2022, a estimativa de inflação permanece em 3,77%

Novo aumento na gasolina,
diesel e gás de cozinha

BALANÇO

Econômica
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Governo
prorroga
auxílio-
emergencial por
mais três meses

A Petrobras anunciou on-
tem (5) que vai aumentar os
preços da gasolina, do diesel e
do gás de cozinha (GLP) a par-
tir de amanhã (6). Segundo a
estatal, os reajustes acompa-
nham a elevação nos patama-
res internacionais de preços de
petróleo e derivados.  

Para a gasolina, o aumen-
to médio será de R$ 0,16
(6,3%), fazendo com que o li-
tro do combustível saia de
R$ 2,53 e chegue a R$ 2,69 nas
refinarias da estatal.

Já o diesel terá um reajuste
médio de R$ 0,10 (3,7%) por li-

tro, que passará custar R$ 2,81
nas refinarias da Petrobras.

A estatal anunciou ainda
que o preço médio de venda
do GLP para as distribuidoras
passará a ser de R$ 3,60 por
kg, refletindo um aumento
médio de R$ 0,20 por kg.

A Petrobras afirma que
evita repassar imediata-
mente a volatilidade externa
aos preços do mercado in-
terno, mas busca o equilíbrio
de seus valores com o mer-
cado internacional e a taxa
de câmbio. Segundo a esta-
tal, tal alinhamento "é fun-

damental para garantir que
o mercado brasileiro siga
suprido sem riscos de desa-
bastecimento pelos diferen-
tes setores responsáveis pelo
atendimento às diversas re-
giões brasileira".

Até chegar aos consumi-
dores finais, os preços cobra-
dos nas refinarias da Petro-
bras na venda às distribuido-
ras são acrescidos de impos-
tos, custos para a mistura ob-
rigatória de biocombustível,
margem de lucro de distri-
buidoras e revendedoras e
outros custos. (ABr)

O benefício será
pago pela Caixa da
mesma forma que já
vinha sendo
realizado antes

Em um dia de feriado
nos Estados Unidos, o dólar
subiu pela quinta vez se-
guida e aproximou-se de
R$ 5,10, em uma sessão com
negócios reduzidos. A bolsa
de valores caiu 0,55%, de-
volvendo parte da alta da
sexta-feira (2).

O dólar comercial en-
cerrou esta segunda-feira
(5) vendido a R$ 5,088, com
alta de R$ 0,034 (0,68%).
Nos primeiros minutos de
negociação, a cotação che-
gou a operar em estabilida-
de, mas começou a subir
ainda durante a manhã.

Na quinta sessão seguida
de alta, a divisa acumula va-
lorização de 2,3% em ju-

lho, depois de ter caído
4,82% no mês anterior. O
dólar fechou no nível mais
alto desde 11 de junho,
quando estava em R$ 5,123.

No mercado de ações, o
dia também foi marcado
pela tensão. O índice Ibo-
vespa fechou aos 126.920
pontos, com recuo de 0,55%.
No pior momento do dia,
por volta das 11h40, o indi-
cador chegou a cair 0,85%.

Nesta segunda-feira, o
mercado norte-america-
no não funcionou por
causa do feriado do Dia
da Independência dos Es-
tados Unidos, comemo-
rado anteontem (4), mas
estendido para hoje. 

Dólar sobe pela quinta
vez e fecha a R$ 5,08

VARIAÇÃO
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Samuel Straioto

Uma possível união entre
o governador Ronaldo Caiado
e Jair Bolsonaro é avaliada
com atenção por deputados
da base do presidente da Re-
pública, em Goiás. Em meio à
uma relação marcada por
aproximações e distancia-
mentos, parlamentares ava-
liam que ainda é possível uma
aliança entre os dois líderes.
No entanto, tudo vai depen-
der dos gestos de cada um de-
les, faltando pouco mais de
um ano para as eleições 2022,
quando os dois gestores de-
verão tentar reeleição. 

O deputado federal Major
Vitor Hugo (PSL) que é um dos
nomes de representação do
grupo bolsonarista em Goiás,
recentemente lançou uma en-
quete para saber se as posições
da Direita no estado, se deve
apoiar Caiado para o governo,
ou até mesmo outro nome que
venha a representar o grupo.
Tido como alternativa para
disputa a vaga no Palácio das
Esmeraldas, Vitor Hugo afirma
que ainda é cedo e que ainda
cabe uma aliança com o go-
vernador. No entanto, ele co-
brou posição de Caiado, se vai
apoiar Bolsonaro ou o ex-mi-
nistro da Saúde, Luiz Henrique
Mandetta, já que o DEM pre-
tende apresentá-lo como pré-
candidato em meados de se-
tembro deste ano. 

“A nossa intenção é de real-
mente identificar na população

se existe um sentimento de
que a Direita deve ter um po-
sicionamento em Goiás, a gen-
te sabe que o Brasil está pola-
rizado, a gente não sabe, por
exemplo, qual a atitude do
DEM daqui pra frente. Vi uma
nota hoje dizendo que o DEM
vai lançar em setembro o Man-
detta como pré-candidato,
como isso vai se refletir no es-
tado de Goiás? O governador
vai estar com o presidente Bol-
sonaro desde o 1º turno? Ou a
Direita vai sentir a necessida-
de de uma representação mais
alinhada com o presidente des-
de o início, porque a luta con-
tra a Esquerda vai continuar de
uma maneira mais ferrenha
ainda. Acho que é um primei-

ro passo para verificar se há
viabilidade para algo mais in-
dependente aqui do Estado”,
argumentou o parlamentar.

Já o deputado federal
Glaustin da Fokus (PSC), tam-
bém é ligado ao presidente
Jair Bolsonaro, porém é pró-
ximo do governador Ronaldo
Caiado. Glaustin acredita que
é possível sim uma aliança
entre Caiado e Bolsonaro no
ano que vem e que os dois es-
tarão juntos num mesmo pa-
lanque nas eleições do ano
que vem. O deputado trabalha
para nova vinda de Bolsonaro
a Goiás, com participação do
governador Ronaldo Caiado. 

“Eu sou muito de pacificar,
sou muito de construir para

todos dentro do mesmo pro-
pósito. Não tenho dúvida, está
tendo alguns arranhões, mas
é que nem filho e pai, quan-
do o filho é muito custoso e o
pai ama muito, assim é o re-
lacionamento do presidente
Bolsonaro com o governado
Ronaldo Caiado. Eles tiveram
algumas distorções, mas um
tem um respeito muito gran-
de pelo outro e gostam um do
outro. Estou tentando trazer
o presidente aqui pro o esta-
do e disse a ele que o gover-
nador Ronaldo Caiado vai
participar do nosso evento e
na brincadeira ele disse que
claro que vai, se ele não for
não vou nem participar. Não
tenho dúvida que vão se

unir. É o que acredito”, des-
tacou Glaustin.

O relacionamento entre
Caiado e Bolsonaro é de altos
e baixos. Os dois eram próxi-
mos, mas se distanciaram no
início da pandemia, após crí-
ticas do presidente quanto a
medidas de controle toma-
das por governadores e pre-
feito para conter o avanço da
Covid-19.  Caiado chegou a
anunciar rompimento, mas
depois houve aproximação.
No entanto, desde a última vi-
sita de Bolsonaro a Goiás, em
Anápolis, houve um distan-
ciamento e, por enquanto,
ainda não houve novo capí-
tulo de reaproximação.  (Es-
pecial para O Hoje)

Deputado federal por Goiás e ex-líder de Bolsonaro na Câmara, Vitor Hugo sinaliza que Caiado deve se posicionar pró-Bolsonaro

Samuel Straioto 

O governador Ronaldo
Caiado (DEM) e o presidente
estadual do MDB, Daniel Vi-
lela, estiveram juntos em
agendas na cidade de Aruanã,
nesta segunda-feira (5). O en-
contro ocorre num momento
em que se cogita uma aproxi-
mação entre os dois políticos,
visando as eleições de 2022. As
agendas foram marcadas de
diversos elogios por ambas
as partes. Daniel foi convida-
do por Caiado para ir juntos
de avião à cidade.

Em Aruanã, houve a inau-
guração do Centro de Conven-
ções e Eventos Luiz Alberto
Maguito Vilela e depois visita a

um porto da cidade, que conta
com recursos de emenda par-
lamentar do período que Da-
niel ainda era deputado fede-
ral. Em discurso, Daniel Vilela

agradeceu Caiado pelas home-
nagens prestadas ao pai dele.
“Governador que neste mo-
mento de dor que nós todos vi-
vemos, especialmente minha
família nunca se furtou a pres-
tar as homenagens, fugindo
muito além do protocolo de
que um govenador teria com o
falecimento de um ex-gover-
nador, fica meu agradecimen-
to de forma pública”, disse. Os
elogios foram além das ques-
tões relativas a homenagem.
“De forma suprapartidária, o
senhor tem beneficiado, cola-
borado e contribuído com to-
dos os municípios do nosso
Estado na medida do possível,
disse Daniel em discurso.

Em resposta, o governador

relatou que homenageia Ma-
guito pelo legado deixado.
“Faço questão de homenagear
Maguito Vilela, que foi o go-
vernador que teve a sensibili-
dade de chegar as famílias
mais vulneráveis. É o reco-
nhecimento de quem fez polí-
ticas com honestidade e trans-
parência.”, relatou Caiado em
discurso. O governador ainda
afirmou que afirmando que
Daniel Vilela tem “potencial, ca-
pacidade e DNA de honestida-
de, competência e coragem”.
Daniel é cotado para uma vaga
na vice de Caiado ou até mes-
mo ao Senado, num possível
acordo que passa pelas bên-
çãos do ex-prefeito Iris Rezen-
de. (Especial para O Hoje)

Caiado e Daniel trocam elogios em agendas em Aruanã
ALIANÇA

Base do presidente
em Goiás espera
que Caiado se
posicione pró-
Bolsonaro

Deputados avaliam possibilidade
de união entre Caiado e Bolsonaro

Daniel e Caiado
estreitam laços 
para 2022
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Esplanada
Leandro Mazzini | reportagem@colunaesplanada.com.br

Ecos de Minas
Não é de hoje que a eleição presidencial

passa por Minas Gerais, segundo maior co-
légio eleitoral do País e sede de articula-
ções nacionais. As conversas mineiras –
nem tão discretas como antigamente –
avançam a ponto de indicar alguns planos
partidários: O senador Antonio Anastasia
(PSD-MG), ex-governador, pode ser indi-
cado para desembargador; Isso abre ca-
minho para o plano do presidente do
PSD, Gilberto Kassab, que cerca o senador
Rodrigo Pacheco (DEM), para filiá-lo ao
partido com vistas a candidatura futura ao
Governo em 2026; e o prefeito de Belo Ho-
rizonte, Alexandre Kalil (PSD), continua ci-
tado nas rodas de Brasília como um po-
tencial vice na chapa de Lula da Silva na
disputa pelo Palácio do Planalto.

What?!
Em dado momento da reunião com Jair

Bolsonaro, o diretor da CIA, William Burns,
deu a entender que a inteligência de seu País
tem muito a aprender com a do Brasil.

Bagagem extra
Mr. Burns é tão cauteloso quanto um che-

fe de Estado. Trouxe dos Estados Unidos seus
alimentos e até a água que bebe para con-
sumo aqui. E assim é por onde passa. 

Aumenta o som
Uma provocação a la brazuca. O

trompetista Fabiano Leitão apareceu na
frente da sede da Embaixada americana
em Brasília e tocou o  hino da Interna-
cional Socialista. 

Tropa de elite
A passagem do diretor da CIA por Bra-

sília, e todos os seus cuidados por segu-
rança, lembra o carinho que outro órgão,
o FBI, tem por seus cães. Quando John Ker-
ry visitou Brasília como Chefe de Estado, o
pastor alemão da polícia federal america-
na, farejador anti-bombas, só comia ervas
finas fervidas em água mineral (trazida dos
EUA, claro).

Só assistindo
O governador do DF, Ibaneis Rocha,

se vê cercado de pré-candidatos a vice
na sua chapa para a disputa do ano que
vem. Não há certeza de que Paco Brito
fica. Estão na fila as deputadas Celina
Leão e Bia Kicis, a ministra Flávia Ar-
ruda e o senador Reguffe. E dois secre-
tários já estão em campanha aberta: José
Humberto, de Governo, e André Cle-
mente, da Economia. Ibaneis segue num
silêncio de Buda.

Elefante na sala
A situação do deputado federal Túlio

Gadelha (PDT-PE) está estremecida no
partido e ele está disposto a deixar a le-
genda para a alegria do presidente es-
tadual Wolney Queiróz. Túlio tem diá-
logo suprapartidário e conversa até com
expoentes do PL local. 

Pesca mansa
O ex-deputado e ex-ministro pala-

ciano Carlos Marun, que deixou o con-
selho da Usina de Itaipu, lançou um
programa na internet. O “Pescador eco”
mostra ser bom de pesca. 

Ordem na costura
A ANTT informa que apura com a fá-

brica quantas jaquetas para fiscais foram
entregues com a Bandeira do Brasil cos-
turada invertida, com símbolo errado e
a palavra ‘Orden’. 

Aquela cena 
Há um mistério sobre o laudo da

morte do criminoso capturado Lázaro
Barbosa. Seu corpo estava quase nu,
envolto numa jaqueta da PM, quando foi
jogado no rabecão.

Até nas férias
O advogado Kakay está visita praia

paradisíaca de Los Cabos, no México, e
gritou Fora Bolsonaro do terraço de
uma casa que alugou. Também posou
com cartaz na areia.

Dayrel Godinho 

Em meio às intensificações
sobre quem deve compor a
chapa majoritária com o go-
vernador, Ronaldo Caiado (De-
mocratas), nas eleições de
2022 como candidato a vice-
governadoria e como candi-
dato a única cadeira do Sena-
do que estará em jogo, o se-
nador Vanderlan Cardoso
(PSD) deu mais uma sinaliza-
ção em apoio ao governador
durante a entrega de 210 ôni-
bus rurais escolares (ORE) pela
bancada goiana no Congresso
a 125 municípios goianos.   

Ao mesmo tempo que o se-
nador tenta retribuir o apoio
que o senador teve nas elei-
ções para a prefeitura de Goiâ-
nia, quando o senador con-
correu ao cargo, o pessedista
articula junto com o presi-
dente regional do partido, Vil-
ma Rocha, a entrada do parti-
do na base do governador jun-
to com a indicação do pré-
candidato ao senado, o ex-mi-
nistro da Fazenda Henrique
Meirelles (PSD), na chapa ma-
joritária. Indicação que é dis-
putada pelo Republicanos,
pelo MDB e pelo PSD.  

De acordo com o pessedis-
ta, o governador está “traba-

lhando dia e noite”, mesmo
sem ter anunciado candida-
tura à reeleição. "O governa-
dor está trabalhando para ser
candidato à reeleição, está
trabalhando muito para en-
tregar obras e benefícios com
uma ótima condução do Es-
tado”, destacou Vanderlan.  

O senador também citou
outros nomes caiadistas, como
o deputado estadual Bruno
Peixoto (MDB), a secretária
de Educação, Fátima Gavioli,
“que é a melhor do Brasil”, o
prefeito recém-filiado ao De-
mocratas, Naçoitan Leite (De-
mocratas), de Iporá, e o pre-
sidente da Associação Goiana
dos Municípios (AGM), Car-
lão da Fox (Democratas).  

Vanderlan sinaliza apoio à
adesão do Estado ao Regime
de Recuperação Fiscal que, se-
gundo ele, é importante para
Goiás. “O líder do Governo
[Bruno Peixoto] teve uma con-
dução muito importante na
luta pela aprovação do RRF,
que vai trazer diversos recur-
sos para o Estado de Goiás”, co-
mentou o pessedista.  

MDB 
O senador e pré-candidato

à reeleição Luiz do Carmo
(MDB) também ressaltou o

trabalho do democrata. É jus-
tamente o cargo do emede-
bista que está em jogo nas
eleições de 2022. O senador foi
eleito como primeiro suplente
na chapa do então senador
Ronaldo Caiado (Democratas),
nas eleições de 2014 e assumiu
o posto quando o governador
foi eleito, em 2018.  

De acordo com o emede-
bista, ele assumiu o senado
ao mesmo tempo que o go-
vernador assumiu um esta-
do que estava “impossível de
se governar”.  

“Observei o governador du-
rante três meses para saber
como que poderia substituí-lo
e encontrei um jeito de ser
um bom parlamentar”. “Ao
mesmo tempo o governador
está dando jeito no Estado,
que tem a melhor educação, o
melhor Ideb, os bandidos estão
saindo do Estado e aonde que
o governador vai, ele consegue
consertar”, destacou o eme-
debista que também está em
fase de formatação para con-
correr à reeleição. (Especial
para O Hoje)

Partidos negociam atuar juntos nas
eleições de 2022. PSD em Goiás,
comandado por Vilmar Rocha, diz que
aliança será decidida no ano que vem

Deputados debatem ações contra desinformação

Tão rápidas e destrutivas quanto o próprio coronavírus,
as notícias falsas (fake news) têm prestado um grande des-
serviço no enfrentamento à pandemia, enquanto, na con-
tramão, as campanhas de comunicação sobre a covid-19
caminham a passos lentos. Essa discrepância foi destaca-
da por senadores que debateram o assunto em reunião na
Comissão Temporária da Covid-19 (CTCOVID), nesta se-
gunda-feira (5).

Relator da comissão, o senador Wellington Fagundes
(PL-MT) ressaltou que o assunto é de imensa preocu-
pação para todos.

— O esclarecimento da população é fundamental,
principalmente nessa questão, que a cada dia tem in-
formações desencontradas. Essas informações, corretas
ou incorretas, podem salvar vidas ou contribuir para a
doença e a morte.

O senador destacou que a infodemia, definida como ex-
cesso de informação, torna difícil encontrar fontes idôneas,
o que colabora para a desinformação da sociedade. 

Diretor de mídias da Secretaria de Comunicação Social
(Secom) do Ministério das Comunicações, Ricardo de Frei-
tas Martins da Veiga afirmou que desde fevereiro de 2020
o governo federal investiu cerca de R$ 400 milhões em cam-
panhas anticovid. Além das verbas, comissões discutem
ações e projetos. (Câmara)

Fake news
prejudicam
combate à
pandemia

Vanderlan sinaliza apoio a Caiado
em evento com o governador 

Sigla do senador, no
entanto, ainda não
garantiu apoio a
reeleição e Caiado,
mas articulações
vem sendo
realizadas
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Breno Modesto

A Divisão de Acesso do
Campeonato Goiano já tem
data para começar. Com sete
participantes, três a mais em
relação ao último ano, a com-
petição teve seu início mar-
cado para o dia 03 de outubro.
No início da tarde da última
segunda-feira (5), o presiden-
te da Federação Goiana de
Futebol (FGF), André Pitta, ao
lado os representantes dos
sete clubes (Anapolina, Apa-
recida, Goiatuba, Goiânia, In-
humas, Morrinhos e Novo Ho-
rizonte) envolvidos na dispu-
ta, realizaram, através de uma
reunião virtual, o conselho
técnico que definiu todas as
diretrizes técnicas do cam-
peonato, que será finalizado
no dia 21 de novembro.

Ficou definido que, assim
como aconteceu em 2020, o
torneio será disputado em fase
única, com turno e returno,
onde todas as equipes se en-
frentarão, com cada uma fol-
gando duas vezes ao longo do
calendário. Ao término das 14
datas previstas, em regula-
mento, os dois primeiros co-
locados serão promovidos à
elite estadual do próximo ano
e o último será rebaixado à
Terceira Divisão de 2022.

Diferentemente das últi-
mas edições, não haverá mais
a regra que limitava o núme-

ro de, no mínimo, sete atletas
com idade inferior a 23 anos
em cada partida. Além disso,
ficou mantido o número de
cinco substituições disponí-
veis para cada clube, que pode
interromper o andamento das
partidas apenas três vezes
para realizar tais trocas.

Protocolos sanitários
Por conta da pandemia

causada pelo Novo Coronaví-
rus, ficou definido, inicial-
mente, que cada equipe será
obrigada a apresentar os tes-
tes de Covid-19 de cada um
dos 18 atletas relacionados
para cada jogo com até 48 ho-
ras de antecedência em rela-
ção ao início do confronto.
(Especial para O Hoje)

Após reunião
virtual, FGF
define todas as
diretrizes para a
realização da
competição

A Aparecidense conheceu
sua primeira derrota no Brasi-
leiro da Série D, no último sá-
bado (3), ao ser derrotado em
casa para a equipe do Porto Ve-
lho e deixou a liderança do gru-
po 5, encontrando se agora na
quarta posição.

A equipe que vinha de uma
sequência de vitórias em casa,
dominou boa parte das ações
do jogo diante do time rondo-
niense, mas não soube apro-
veitar as chances criadas e no
último lance do jogo foi sur-
preendido com um gol feito por
Bacas, do Porto Velho.

“O maior erro foi não fazer
o gol. Esse jogo foi um dos me-
lhores que a gente fez, princi-
palmente na parte técnica me-
lhoramos bastante em relação

ao jogo passado. Conseguimos
rodar a bola e o time adversá-
rio é bem fechado e caindo o
tempo todo. Vieram jogar no
contra-ataque, por uma bola,
agora a gente não conseguiu
por essa bola para dentro. En-
tão, se teve um erro foi isso e
isso que poderia ter facilitado o
jogo e se conseguíssemos fazer
o gol, as coisas seriam diferen-
tes”, disse Thiago Carvalho.

Antes líder do grupo 5, ago-
ra a Cidinha ocupa apenas a
quarta colocação, ainda dentro
da zona de classificação para a
segunda fase. Apesar do re-
sultado ruim, Thiago não vê
equipe jogando mal, mas que
deve ir em busca de reforços,
principalmente no setor ofen-
sivo, para que a equipe não

perca mais tantos gols como
vem perdendo ultimamente.

“Acredito que o time, na
minha visão, jogou bem, mas
não fez gol e o futebol é bola na
rede. Não conseguimos fazer os
gols e o time deles soube apro-
veitar a chance e fez no final. É
ruim? Claro, mas não posso
achar que tem que mudar tudo
porque perdeu. Temos que ver
o jogo e dentro disso fomos
bem, agora está faltando colo-
car essa bola para dentro e
precisamos de alguns refor-
ços e estamos conversando e
espero que consiga trazer al-
guns jogadores, para que de
fato possamos fortalecer o
time”, concluiu o treinador.
(Victor Pimenta, especial
para O Hoje)

A Divisão de Acesso do Campeonato Goiano tem seu início previsto para o dia 03 de outubro

Treinador também falou sobre possível chegada de reforços

Mais uma temporada
em Portugal. O Grêmio Aná-
polis confirmou em suas
redes sociais a renovação
de contrato do atacante
Gustavo Henrique junto ao
Penafiel, onde atuou na úl-
tima temporada à serviços
do clube português.

Natural de Edéia, o jo-
vem de 22 anos chegou ao
Grêmio Anápolis em 2018,
onde se destacou na equi-
pe e credenciou seu passa-
porte para o futebol por-
tuguês, jogando na equipe
Sub23 do Sporting Braga.
Então, retornou ao futebol
brasileiro, sendo vice-cam-
peão da Divisão de Acesso
pelo Anápolis, sendo o
principal nome da equipe
tricolor, fazendo seis gols e
dando cinco assistências
em onze partidas.

Retornou ao Grêmio
Anápolis em 2020, na dis-
puta do Goianão e com qua-
tro gols e duas assistências
em dez partidas, voltou a ser
sondado para retornar a
Portugal, dessa vez ao Pe-
nafiel. Uma temporada de
altos e baixos pelo clube
português e se firmando na
reta final dela, sendo im-
portante em jogos decisivos
do clube que quase con-
quistou o acesso a elite por-
tuguesa. Trinta e três jogos
ao todo e quatro gols feitos.

Assim, o Grêmio Aná-
polis voltou a emprestar
Gustavo Henrique ao Pe-

nafiel por mais uma tem-
porada, com opção de
compra. O clube português
anunciou em suas redes
sociais a renovação de con-
trato com o jovem brasi-
leiro, que se reapresentou
ao clube onde junto com
seus colegas dão início a
pré-temporada europeia.

O atacante que fez uma
excelente temporada re-
presentando o Penafiel,
comemorou em suas re-
des sociais a renovação
de contrato com o clube
português:

“Muito feliz em conti-
nuar vestindo essa camisa,
defendendo esse clube. Se-
guimos com a motivação
ainda maior. Me sinto em
casa! Vamos por mais”, dizia
a publicação de Gustavo
Henrique. (Victor Pimenta,
especial para O Hoje)

Grêmio Anápolis
renova empréstimo de
atacante ao Penafiel

FUTEBOL INTERNACIONAL

Thiago Carvalho admite erros em falta
de gols: “As coisas seriam diferentes”

APARECIDENSE

Douglas Monteiro/Vila Nova FC

Divisão de Acesso definida

Afonso Cardoso

Início: 03 de outubro
Fim: 21 de novembro

todos jogam contra todos em turno e returno
os dois melhores sobem e o último será rebaixado

Divisão De Acesso 2021

Natural de
Edéia, o
jovem de 22
anos chegou
ao Grêmio
Anápolis 
em 2018

AnApolinA 

ApArecidA

GoiAtubA

GoiâniA

inhumAs

morrinhos

novo horizonte



REFORÇOS

O elenco retornou para
Goiânia após a vitória sobre o
Grêmio no último fim de se-
mana, mas a diretoria do Atlé-
tico Goianiense segue contra-
tando. O rubro-negro acertou a
chegada do atacante Toró, que
estava no Sport, mas pertence
ao São Paulo, negocia a con-
tratação do meio-campista Ga-
briel, do CSA, e regularizou o
zagueiro Werley, que já pode fi-
car à disposição de Eduardo
Barroca na partida de ama-
nhã, contra o Sport. 

O Atlético Goianiense está
acertando a contratação do
atacante Toró, o jogador es-
tava emprestado pelo São
Paulo ao Sport, mas será re-
passado ao rubro-negro goia-
no. Na atual temporada, pelo
time pernambucano, o atle-
ta disputou 13 partidas e

marcou dois gols.
O atacante, de 22 anos,

entrou em campo pela última
vez no dia 23 de maio pelo
Campeonato Pernambucano
e não atuou pela Série A. O jo-
gador começou a temporada
como titular, mas perdeu es-
paço após as chegadas de
Neilton e Everaldo, que se
firmaram entre os titulares,
apesar disso, o atleta não
vem sendo relacionado pela
diretoria e então optou pela
rescisão e será emprestado
até o fim da temporada ao
Atlético Goianiense, com a
possibilidade de uma reno-
vação por mais tempo.

No setor ofensivo, Toró che-
ga para um setor que possui
Janderson, Arthur Gomes, An-
dré Luis, Pablo Dyego e Ronald
como opções, além de Natanael

que pode atuar improvisado.
Por ter mais de um mês sem
entrar em campo, o jogador
não tem previsão de estreia, já
que ainda precisa ser regula-
rizado pelo Atlético Goianien-
se para ficar à disposição de
Eduardo Barroca.

O treinador do rubro-ne-
gro pode contar com uma nova
opção para o setor defensivo na
próxima rodada da Série A. O
zagueiro Werley, de 32 anos, foi
regularizado e já está à dispo-
sição do comandante, que se
quiser pode contar com o atle-
ta já amanhã, às 19h15 (horá-
rio de Brasília), no estádio An-
tônio Accioly. A última vez que
o zagueiro entrou em campo
foi em janeiro de 2021, ainda
pela edição de 2020 do Cam-
peonato Brasileiro. (Felipe An-
dré, especial para O Hoje)
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No Sport, Toró realizou 13 partidas e marcou dois gols antes de deixar o Leão

Rubens Chiri / saopaulofc.net

Passadas nove das 38 ro-
dadas do Campeonato Bra-
sileiro da Série B, o Vila
Nova aparece na décima
segunda colocação na ta-
bela de classificação. Até
aqui, o Tigre conquistou 10
pontos, resultando numa
média de um pouco mais de
um ponto por partida. Po-
rém, o que mais chama a
atenção do torcedor vila-
novense neste início de ca-
minhada na Segundona é
um outro fator.

Dos 20 clubes que dis-
putam a competição, o Co-
lorado tem, ao lado de CSA,
Ponte Preta e Remo, o pior
ataque da segunda divisão.
Até aqui, foram apenas cin-
co bolas nas redes adversá-
rias. E isso se deve muito
por conta das últimas três
partidas que o time co-
mandado atualmente por
Higo Magalhães fez como
mandante. Diante de Cori-
tiba, Goiás e Ponte Preta, fo-
ram dois empates, uma der-
rota e nenhum gol marcado. 

Segundo o comandante,
os jogadores do ataque vi-
lanovense estão passando
por um momento difícil,
principalmente no mo-
mento das finalizações.
Para Higo, é necessário
continuar dando confiança
a eles para que o momen-
to ruim passe.

“É um momento difícil
que estamos passando,
principalmente em rela-
ção à definição para o gol.
Os atletas estão se sentindo
muito pressionados. Não
estamos conseguindo des-
lanchar na questão dos
gols. Precisamos continuar
passando confiança para
eles e acreditando que o
momento vai passar”, dis-
se Higo Magalhães.

Thiago Carleto
No início da noite de

ontem, a diretoria colorada
confirmou, através da as-
sessoria de imprensa da
equipe, o encerramento do
vínculo do lateral-esquerdo
Thiago Carleto com o Tigre.
Segundo o comunicado
emitido, o jogador chegou a
um acordo amigável com o
clube e teve seu contrato
rescindido. 

Contratado no início da
atual temporada, Carleto
esteve em campo pelo Vila
Nova em apenas três opor-
tunidades, sendo a última
delas no dia 04 de abril,
quando o Colorado en-
frentou o Goianésia, ainda
pelo Campeonato Goiano.
(Breno Modesto, especial
para O Hoje)

Tigre tem o pior 
ataque da Segundona

VILA NOVA

Felipe André

Após a vitória diante do
Grêmio, na noite do último
domingo (4), o Atlético Goia-
niense terá poucos dias para
trabalhar, já que volta aos gra-
mados amanhã. O rubro-negro
goiano recebe o Sport, às
19h15 (horário de Brasília),
no estádio Antônio Accioly. Os
atletas que não começaram a
partida contra o Tricolor Gaú-
cho treinaram ontem pela ma-
nhã e o elenco retornou à tar-
de, menos o treinador Eduar-
do Barroca que ministrou uma
aula do curso de Licença A da
CBF no Rio de Janeiro e retor-
na para aplicar o treinamento
hoje pela manhã.

Assim que chegar, Eduardo
Barroca vai ficar a par da si-
tuação do meio-campista João
Paulo. O treinador revelou que
o atleta já voltou a integrar os
treinos e está na transição,
existindo a possibilidade de
ser relacionado para o duelo
contra o Sport. Caso o atleta
ainda não reúna condições de
participar do jogo, a boa atua-
ção de Baralhas pode resultar
na permanência do esquema
com três volantes.

“Ainda não tenho convic-
ção que o João Paulo não vai
estar apto (para enfrentar o

Sport), pois ele já está trei-
nando em Goiânia, ainda não
tenho essa resposta. Ele é um
atleta muito importante para
a gente, mas eu não consigo
cravar com quais jogadores
vou iniciar a próxima partida,
preciso recuperar eles fisica-
mente, fazer as avaliações
médicas, olhar os que estão se
recuperando, assistir o jogo
contra o Grêmio, sem a emo-
ção, observar o material do
nosso próximo adversário e
então em conjunto com a co-
missão técnica, como temos
feitos sempre, o Atlético-GO
tem um corpo de trabalho
muito bom”, disse o treinador
Eduardo Barroca.

As únicas garantias que
Eduardo Barroca possui para

a próxima rodada, são os re-
tornos de Natanael e Jander-
son. Os jogadores receberam o
terceiro amarelo contra o Atlé-
tico-MG e estavam suspensos
para o duelo contra o Grêmio.
Caso o treinador decida man-
ter o esquema com três ata-
cantes, Natanael deve retornar
a sua posição de origem e com
isso Igor Cariús retorna ao
banco de reservas.

A principal dúvida se tor-
na o ataque atleticano. Art-
hur Gomes que iniciou a jo-
gada do gol de Lucão e André
Luís, pela ponta direita, fize-
ram bom jogo e foram elo-
giados nas redes sociais. O re-
torno de Janderson acirra
uma disputa pela beirada do
campo, que em breve vai

contar com Ronald, o jovem
atleta deixou o departamen-
to médico e iniciou a transi-
ção no gramado, podendo fi-
car à disposição de Eduardo
Barroca para os próximos jo-
gos, mas se mantém como
dúvida para enfrentar o
Sport.

A disputa entre os camisas
nove também promete per-
manecer acirrada para as pró-
ximas rodadas. Zé Roberto foi
titular em praticamente toda a
temporada, onde marcou nove
gols em 25 jogos, mas perdeu
espaço para Lucão, que dian-
te do Grêmio marcou o único
gol da partida que garantiu os
três pontos para o time goiano.

“O Zé Roberto é extrema-
mente importante para a nos-

sa equipe, ele completou nove
jogos em sequência e inician-
do a partida. O duelo contra o
Atlético-MG foi difícil para
ele, pois no primeiro tempo
ele jogou mais sem a bola do
que com ela, o que é uma ca-
racterística dele, então ele se
desgastou muito. O Lucão tem
uma característica diferente,
apesar de ser alto, ele ataca
bem as costas, diferente do Zé
que é mais pivô e bola no pé.
Entendi que contra o Grêmio
era um jogo que precisava
dessa característica e fiquei
muito feliz com a entrada do
Lucão e o Zé entrou com ati-
tude, ajudando a equipe. Fico
feliz com a competição inter-
na”, analisou Barroca. (Espe-
cial para O Hoje)

Vitória contra o
Grêmio levanta
possibilidades no
ataque, enquanto
Eduardo Barroca
pode contar 
com retorno de
três peças

DúviDAs para enfrentar o Sport

João Paulo, que sentiu uma lesão muscular, voltou a treinar e pode ser uma das novidades contra o Sport

Bruno Corsino/ACG

Atlético-GO contrata atacante, negocia
com meia e regulariza zagueiro

“É um momento
difícil que estamos
passando,
principalmente em
relação à definição
para o gol” disse
Higo Magalhães
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João Paulo Alexandre

Cerca de 423.827 títulos de
moradores de Goiânia estão
inseridos na Dívida Ativa da
Prefeitura da Capital, de acor-
do com a Secretaria Municipal
de Finanças (Sefin). São cerca
de R$ 8,3 bilhões que poderiam
estar dentro dos cofres públicos
municipais. Entre esses valores,
estão impostos, taxas, multas e
outros créditos. Grande parte
desses títulos são de dívidas su-
periores a R$ 100 mil. Para
tentar recuperar esses valo-
res, a prefeitura está dando
até 99% de desconto para que
os cidadãos possam quitar es-
ses débitos em aberto.

Além disso, o morador po-
derá dividir os valores em até
60 vezes sem juros, com redu-
ções de 70% a 90% nos juros e
multas e, ainda, sem a exigên-
cia dos 10% de entrada. As
oportunidades fazem parte do
Programa de Recuperação Fis-
cal (Refis) 2021, que começou
ontem (5) e vai se estender até
o próximo dia 2 de setembro. 

A Prefeitura não sabe
quanto pode arrecadar, mas
espera que, diante de condi-
ções tão facilitadas, a expec-
tativa é que ocorra grande
adesão. Para o pagamento à
vista, é preciso emitir no por-
tal do Executivo o Documento
Único de Arrecadação Muni-
cipal (Duam), que já é gerado
com desconto na multa e nos
juros decorrentes do atraso. 

Já as negociações para par-
celamento de débitos devem
ser realizadas nas redes do
Atende Fácil mediante agen-
damento antecipado no site
da Prefeitura. Nesse caso, os
descontos na multa e juros são
90% para parcelamentos em

até 20 vezes; de 80% de des-
conto para quem dividir entre
21 e 40 parcelas; e de 70% nas
negociações feitas entre 41 e 60
vezes. Para isso, o valor de
cada mensalidade não pode

ser inferior a R$ 100. 
Além disso, o Refis dispen-

sa o pagamento de 10% de en-
trada nos casos de reparcela-
mento de dívidas e a remissão
de 50% do débito principal em
relação às taxas de Licença
para feirantes, ambulantes,
para exercício de comércio ou
atividade eventual, para ocu-
pação de vias públicas, fun-
cionamento de estabeleci-
mentos comerciais, industriais
e prestadores de serviço. O be-
nefício também é abrangido
para a Taxa de Renovação
Anual de Cadastro de Permis-
sionário, paga pelos que atuam
no transporte escolar. 

“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”,
avalia o prefeito Rogério Cruz.

No Refis 2021, será possível
o cidadão regularizar débitos
relativos aos impostos Predial
e Territorial Urbano (IPTU/ITU),
Sobre Serviços (ISS) e Sobre
Transmissão de Imóveis (ISTI);
taxas; créditos não tributários,
como contratos, aluguéis, in-
denizações e restituições; além
de multas formais e adminis-
trativas, tipo as aplicadas pelo
Procon e pela Agência Munici-
pal do Meio Ambiente (Amma).
Entretanto, há uma exceção
para as multas de trânsito, cuja
regulamentação é Federal, e
em relação às que foram apli-
cadas por descumprimetno das
regras adotadas para contação
da pandemia do coronavírus. 

Vale lembrar que, no ano
passado, não houve adesão ao
Refis e a prefeitura de Goiânia

apenas aderiu à Semana Na-
cional da Conciliação, uma
ação organizada pelo Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) que
ocorre simultaneamente em
todo o país. Nela, no entanto, há
menor flexibilidade quanto às
condições de negociação da
dívida e maior restrição em re-
lação aos débitos que podem
ser negociados.

Recorde 
Apesar disso, no ano pas-

sado, houve recorde de pessoas
procurando a Semana Nacio-
nal de Conciliação. Foram cer-
ca de 7,2 mil p atendimentos
realizados pela Prefeitura de
Goiânia e houve a renegocia-
ção de cerca de R$ 109 mi-
lhões em débitos com o muni-
cípio. A maior fatia do mon-
tante negociado era relativa a
dívidas do Imposto Predial e
Territorial Urbano (IPTU). De
acordo com estimativa do Paço
Municipal, aproximadamente
R$ 61 milhões do total pactua-
do são referentes ao tributo, o
que representa 56% das nego-
ciações. Em seguida está o Im-
posto Sobre Serviços (ISS), com
cerca de 41,9% do montante to-
tal e R$ 45,6 milhões negocia-
dos. Os 2,1% restantes são re-
lacionados a multas e taxas
cobradas pela administração
municipal e foram responsá-
veis por R$ 2,28 milhões.

A Prefeitura de Goiânia ofe-
receu 80% de desconto no va-
lor de multas e juros para pa-
gamentos à vista e 70% para os
casos de parcelamento, efe-
tuados em até 40 prestações.
Foram negociadas dívidas ajui-
zadas e não ajuizadas com data
de vencimento igual ou ante-
rior ao dia 13 de novembro do
ano passado. 

O Programa de Recupera-
ção Fiscal (Refis) 2021 tam-
bém beneficiará os feirantes,
ambulantes, proprietários de
pit dogs, banca de revistas, ao
ter a remissão de 50% do dé-
bito principal em relação às ta-
xas de licença. O benefício
está no Art. 5° da Lei Comple-
mentar N° 340, de 29 de junho

de 2021. A oportunidade de ne-
gociação de débitos com a pre-
feitura de Goiânia se estende-
rá até o mês de setembro e
ofertará condições inéditas
para a negociação de dívidas.

“O benefício chega aos fei-
rantes em um ótimo momen-
to, já que a categoria tem so-
frido muito com a pandemia.

Com a remissão de 50% do va-
lor da dívida principal, os fei-
rantes poderão se restabelecer.
A retomada econômica irá
acontecer em nosso município
e o Refis será um aliado im-
portante nesse processo,” pon-
tua o titular da Sedec, Paulo
Henrique Rodrigues Silva. (Es-
pecial para O Hoje)

São 423.827 títulos que estão na Dívida Ativa e que podem ser renegociados com até 99% de desconto

Refis beneficia feirantes,
ambulantes e pit dogs

São cerca de R$ 8,3 bilhões que poderiam estar dentro dos cofres públicos municipais com o novo programa de refinanciamento de dívidas em Goiânia

Prefeitura pode arrecadar
até R$ 8,3 bi com o Refis  

Fotos: Jota Eurípedes

Prefeitura está
dando até 99% de
desconto para que os
cidadãos possam
quitar esses débitos
em aberto

confirA o que fAlA A letrA DA lei

Art. 5°. Além dos descontos pre-
vistos nos incisos i, ii, iii e iv do
art. 4º desta lei complementar,
fica autorizada a remissão de
50% (cinquenta por cento) do
valor principal para os débitos
vencidos advindos de:

i - taxa de licença para o exercí-
cio de comércio ou Atividade
eventual, Feirante, Feirante es-
pecial e Ambulante, prevista na
tabela v do Anexo i da lei no
5.040, de 1975 (código tributário
municipal - ctm);

ii - taxa de licença para ocupa-
ção de Áreas em vias e logra-
douros públicos, prevista na
tabela vi do Anexo i da lei no
5.040, de 1975 (código tributário
municipal - ctm);

iii - taxa de licença para Funcio-
namento de estabelecimentos
comerciais, industriais e presta-
dores de serviços, exceto os de
créditos e similares, prevista na
tabela i-A do Anexo i da lei no
5.040, de 1975 (código tributário
municipal - ctm).



Maiara Dal Bosco 

Segundo dados da Secreta-
ria de Saúde de Aparecida de
Goiânia, há pelo menos 12 li-
nhagens diferentes da Covid-
19 circulando no município,
que já conta com mais de 70
mil casos confirmados da doen-
ça. Entretanto, a variante in-
diana, também conhecida
como Delta, ainda não teria
sido identificada no municí-
pio, ao contrário da Capital
Goiânia, que registrou a cepa
em uma paciente de dezoito
anos no mês passado.  No mu-
nicípio, a predominância das
cepas encontradas são a va-
riante do Brasil (Gamma), da
África do Sul (Beta) e a origi-
nária do Reino Unido (Alfa). 

De acordo com a Secretaria
de Saúde de Aparecida de
Goiânia, até o último domingo
(04), o município realizou
316.792 testes de diagnóstico
de Covid-19. Os exames são do
tipo RT-PCR, que é considera-
do o padrão ouro para esse
diagnóstico.

Segundo dados da SMS de
Aparecida, já são 72.331 casos
confirmados de Covid-19. Des-
tes, há o registro de 1.422 óbi-
tos. No momento, segundo a
pasta, a cidade possui 806 casos
ativos, que estão hospitalizados
ou monitorados pela teleme-
dicina, oxímetros e exames.
De acordo com dados atuali-
zados na segunda-feira (05), a
taxa de ocupação de leitos de
UTI para tratamento da Covid-
19 na rede pública de saúde
está em 67%. Já na rede priva-
da, a ocupação é de 65%. 

Variante Delta
De acordo com o Médico In-

fectologista do Hospital An-
chieta de Brasília, Victor Ber-
tollo, a variante Delta, tam-
bém chamada de variante in-
diana, que já é encontrada no
Brasil, tem características se-
melhantes à variante brasilei-
ra. “Ela é um pouco mais trans-

missível e reduz a efetividade
das vacinas e também da imu-
nidade a uma infecção prévia.
Há o risco de terceira onda,
principalmente ligada a essa
nova variante. A vacina ainda
mantém uma efetividade, prin-
cipalmente na prevenção de
formas graves, mas reduz um
pouco sim a sua efetividade”,
explica o infectologista.

Na última semana, o Mi-
nistério da Saúde confirmou o
segundo caso de morte pro-
vocada pela variante Delta do
coronavírus no Brasil. Um ho-
mem indiano, de 54 anos, que
tripulava o navio chinês MVS
Shandong da ZMI, estava in-
ternado há mais de 50 dias em
um hospital da rede privada
de saúde de São Luís (MA).
Dois dias antes, a Secretaria de
Saúde do Paraná confirmou
aquele que seria o primeiro
óbito pela variante Delta do
coronavírus no país. A pa-

ciente tinha 42 anos e estava
gestante com 28 semanas. O
óbito da mulher foi registrado
no mês de abril, após cesárea
de emergência, que salvou a
vida do bebê. 

Vacinação 
Após o recebimento de mais

14.790 vacinas enviadas pelo
Ministério da Saúde e distri-
buídas pelo governo estadual,
sendo destinadas à aplicação
em primeira dose, Aparecida
de Goiânia avançou na imuni-
zação contra a Covid-19 ,  des-
de sábado (03), ampliou a imu-
nização para pessoas com 40
anos de idade ou mais sem co-
morbidades. 

Já com relação a aplicação
da segunda dose dos imuni-
zantes também segue normal-
mente desde ontem (05). Se-
gundo a pasta, quem já estiver
com o prazo adequado para re-
ceber o reforço deve procurar

o drive-thru do Aparecida
Shopping, das 8 às 17 horas.
Além disso, o serviço estará dis-
ponível nas UBS´s dos setores
Andrade Reis, Bairro Cardoso,
Jardim Olímpico, Jardim Flo-
rença e Veiga Jardim, das 8 às
17 horas. Para receber a se-
gunda dose da vacina não é ne-
cessário agendar. Basta apre-
sentar documento de identi-
dade, CPF e cartão de vacina-
ção. Se a segunda dose for do
imunizante Coronavac, a apli-
cação ocorre exclusivamente
no drive-thru do Aparecida
Shopping e na Central Munici-
pal de Imunização.  

Até o momento, Aparecida
já aplicou 207.003 doses de
vacina contra a Covid-19. Des-
tas, 53.816 referem-se à se-
gunda dose ou dose única, o
que representa um total de
12,73% da população total
imunizada no município. (Es-
pecial para O Hoje)

Município já
contabiliza 72.331
casos confirmados
da doença e 
1.422 óbitos 

Aparecida registra ao menos 12
linhagens diferentes de Covid
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A Prefeitura de Goiânia
inaugurou ontem (05), na Se-
cretaria Municipal de Desen-
volvimento Humano e Social
(SEDHS), o novo espaço da Cen-
tral de Óbitos. Localizado na
sede da Secretaria, na Rua 25-
A, Setor Aeroporto, em Goiânia,
a nova Central de Óbitos conta
agora com um espaço mais
aconchegante para servidores
e familiares que precisam de
atenção e respeito no momen-
to da dor após a perda de um
ente querido.

Segundo a Secretaria, a mu-
dança foi necessária visto que
antigamente a Central contava
com um espaço apertado e com
isso, devido ao alto fluxo, tor-
nava-se difícil que as pessoas ti-
vessem um espaço para aguar-
dar e até mesmo tivessem um
atendimento digno. Segundo a
pasta, o espaço foi criado pen-
sando no momento de chegada
das famílias, visando, sobretu-
do, o sentimento de acolhi-
mento. Além de contar com co-
res mais leves nos ambientes,
há ainda frases de motivação
pelos espaços, o que auxiliará os
familiares a se sentirem mais
tranquilizados ao entrarem e
permanecerem no local.  

Além dos ambientes pen-
sados para acolher, a Secreta-
ria também disponibilizará

uma televisão, tanto para as fa-
mílias quanto para os servido-
res, que passará informações
sobre direitos e outros assuntos
que possam auxiliar durante o
processo. Mais amplo, o local
conta com bebedouros, cadei-
ras e banheiro à disposição. De
acordo com a Secretaria, o Pre-
feito de Goiânia, Rogério Cruz,
e o Secretário Municipal de
Desenvolvimento Humano e
Social,  José Antônio da Silva
Netto, perceberam a necessi-
dade e a urgência de um tra-

tamento mais humanitário e
sensível à quem passa pelo lo-
cal. Segundo a SEDHS, são rea-
lizados mais de 2 mil atendi-
mentos por mês e o espaço
anterior era pequeno, aperta-
do e muitas famílias chega-
vam ainda de madrugada ao
local para aguardar.

De acordo com a pasta, os
serviços ofertados continuam os
mesmos, contudo, agora serão
realizados de maneira mais ágil
e com uma estrutura melhor.
Um cartório dentro do espaço

auxiliará as pessoas a organizar
toda a parte burocrática que a
situação pede, entretanto, de
forma mais rápida e segura.
Estiveram presentes na inau-
guração, o prefeito Rogério
Cruz, a primeira-dama Thelma
Cruz e o Secretário de Desen-
volvimento Humano e Social,
José Antônio da Silva Netto.

Logística
Visando garantir a trans-

parência e sistematização dos
serviços prestados a popula-
ção com relação aos óbitos
ocorridos, o município de
Goiânia optou pela implanta-
ção de uma Central de Óbitos,
na estrutura da Secretaria Mu-
nicipal de Desenvolvimento
Humano e Social (SEDHS), fato
que contribui para qualificar
e humanizar os serviços.

A logística da Central de
Óbitos na Semas possibilita a
efetivação da oferta do bene-
fício eventual de auxílio fune-
ral, na modalidade de presta-
ção de bens e serviços por
meio da isenção de taxas pú-
blicas, concessão de roupas e
urnas para o sepultamento do
corpo de pessoas provenientes
de famílias em situação de vul-
nerabilidade social ou indi-
gentes. (Maiara Dal Bosco,
Especial para O Hoje)

Nova Central de Óbitos é inaugurada pela Prefeitura
GOIÂNIA

Segundo a
Secretaria, a
mudança foi
necessária visto que
a Central contava
com um espaço
apertado

No município,
predomina as
variantes do Brasil
(Gamma), da África
do Sul (Beta) e a
originária do Reino
Unido (Alfa)



Daniell Alves

Com 2,1 mil profissionais
da imprensa de Goiânia já
imunizados com a primeira
dose da Covid-19, o Ministério
Público Federal (MPF) solici-
tou à Prefeitura da Capital
uma cópia do processo que in-
cluiu estes profissionais entre
os grupos prioritários de va-
cinação. Também foi solicita-
da a fundamentação científi-
ca que justifica a decisão. A Se-
cretaria Municipal de Saúde
(SMS) afirma que está elabo-
rando uma resposta. 

O documento do MPF diz
que a Comissão Intergestora Bi-
partite do Estado de Goiás (CIB-
GO) aprovou a destinação de
70% das doses de vacinas con-
tra o novo coronavírus recebi-
das para a imunização da po-
pulação em geral em ordem de-
crescente por idade, além de
outros 30% destinados aos gru-
pos prioritários já definidos
anteriormente pelo Plano Na-
cional de Operacionalização
da Vacinação contra a Covid-
19 (PNO). Após isso, a Comissão
teria determinado a distribui-
ção de imunizantes à popula-
ção geral e a grupos específicos
sem definição explicitada. 

Segundo a solicitação do
MPF, na mesma ocasião em

que estes grupos específicos
foram incluídos, foi divulgada
a decisão da Secretaria de Es-
tado de Saúde (SES) de incluir
os profissionais da imprensa de
forma prioritária. O docu-
mento foi encaminhado para o
titular da SMS de Goiânia, Dur-
val Pedroso. 

Em nota, a SMS confirma
que recebeu o questionamen-
to por parte do Ministério Pú-
blico Federal (MPF). “Diante

da importância dos profissio-
nais da imprensa na divulga-
ção de informações sobre a
pandemia em Goiânia, além da
inclusão da categoria no Plano
de Vacinação pelo Governo do
Estado, já está preparando uma
resposta”, diz o comunicado. 

Vacinação 
O atendimento aos profis-

sionais contemplou repórte-
res, fotógrafos, produtores

de redação, motoristas dos
veículos de reportagens, as-
sessores de imprensa e esta-
giários destas áreas que
atuam na linha de frente. O
número de pessoas atendi-
das ultrapassou a expectativa
inicial de 2 mil profissionais. 

“Precisamos reconhecer o
árduo trabalho destes traba-
lhadores para levar informa-
ção de credibilidade à popu-
lação, sem parar nenhum dia
ao longo da pandemia, nos
auxiliando também no com-
bate às fake news”, apontou
Durval Pedroso, secretário
municipal de saúde. “Parabe-
nizamos, também, nossas
equipes que desenvolveram
um trabalho organizado que,
apesar do  número de pes-
soas, fluiu normalmente ao
longo do dia”, prosseguiu. 

A ação específica para os
profissionais ocorreu no último
dia 29, mas aqueles que, por-
ventura, não puderam se vaci-
nar, poderão agendar seu aten-
dimento pelo aplicativo Pre-
feitura 24 horas mediante a
chegada de novas doses. Basta
fazer o cadastro pela ferra-
menta, assinalando a profis-
são correspondente. No entan-
to, ainda não há doses dispo-
níveis para esta categoria.  (Es-
pecial para O Hoje)
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Daniell Alves

Com cerca de 82% dos pro-
fissionais de educação da
rede estadual de Goiás imu-
nizados, as aulas presenciais
irão retornar no dia 2 de
agosto, conforme antecipou a
titular da Secretaria Estadual
de Educação (Seduc), Fátima
Gavioli. Segundo ela, parte
dos professores não quise-
ram se vacinar, mas isso não
impedirá o retorno presen-
cial, que pode ocorrer com
30% da capacidade e aumen-
tar de forma gradativa. 

Na próxima semana, a Seduc
deve divulgar o protocolo de
biossegurança para o retorno às
aulas na rede estadual. A previ-
são, de início, é que todos os ser-
vidores da educação devem re-
tornar às atividades presenciais
no dia dois de agosto. Os alunos
estarão na capacidade de 30% da
ocupação de cada unidade. São
em torno de 500 mil alunos ma-
triculados na rede estadual, de
acordo com o último levanta-
mento da pasta realizado em
março deste ano. 

A secretária informou que
o Estado já recebeu recursos
do Ministério da Educação
(MEC) para compra do mate-
rial para marcação das salas
de aulas e dos equipamentos
de proteção das pessoas en-
volvidas neste retorno. Se-
gundo ela, alguns professores
não quiseram se vacinar e
82% deles já receberam a pri-

meira dose. “Todos retorna-
rão dia 2 de agosto indepen-
dente de ter a primeira ou ne-
nhuma. Tem professor que,
infelizmente, não quis tomar
a primeira dose. Até setembro
todos estarão imunizados com
a 2ª dose”, diz. 

O retorno será gradual. “A
partir daí todas as crianças de-
vem voltar. Nós não vamos
simplesmente voltar às aulas.
Vamos fazer um controle tam-
bém com aquilo que é neces-
sário para uma testagem rápi-
da nos alunos”, ressalta o go-
vernador Ronaldo Caiado.

Outros sete estados e o
Distrito Federal também
retornam

Pelo menos sete estados
também devem retornar as
aulas presenciais em agosto,
além do Distrito Federal. Além

de Goiás, Ceará, Distrito Fede-
ral, Mato Grosso, Piauí e Rio
Grande do Norte já planejam
o retorno presencial das aulas.
São Paulo anunciou em junho
que deve ampliar o atendi-
mento presencial nas redes
estaduais. 

Para que o retorno seja
seguro, o estado adquiriu 3
milhões de testes de Covid-
19 que serão destinados aos
profissionais da educação e
aos estudantes. A aplicação
ocorre em parceria com as se-
cretarias municipais. As ações
envolverão o teste de casos
sintomáticos e dos que tive-
ram contato com dois ou mais
pessoas contaminadas, além
do monitoramento apelida-
do como "sentinela".

Novos ônibus
Com a proximidade da vol-

ta às aulas, Caiado entregou
ontem (5) 210 novos ônibus es-
colares. Os veículos foram ad-
quiridos por meio de recursos
de emendas parlamentares
apresentadas por deputados
federais e senadores repre-
sentantes de Goiás no Con-
gresso Nacional. 

Os veículos serão utiliza-
dos para o transporte de estu-
dantes em 125 municípios do
Estado. A expectativa é de que
seis mil alunos sejam atendi-
dos com a nova frota, que é
composta por três modelos
distintos. O ORE 1, com 176
unidades, tem capacidade para
29 pessoas. O ORE 2, com 10
modelos, recebe até 44 passa-
geiros. Por fim, o ORE 1 4×4,
um total de 24, conta com 29
poltronas, além de tração nas
quatro rodas. (Daniell Alves,
especial para O Hoje)

Na próxima
semana, a Seduc
deve divulgar o
protocolo de
biossegurança
para o retorno 
às aulas na 
rede estadual

Estado confirma retorno das aulas
presenciais para o dia 2 de agosto

MPF questiona vacinação dos profissionais da imprensa
PNI

A secretária
informou que o
Estado já recebeu
recursos do
Ministério da
Educação (MEC)
para compra do
material para
marcação das salas
de aulas e dos
equipamentos de
proteção das
pessoas envolvidas
neste retorno

Cerca de 2,1 mil
profissionais da
imprensa já
tomaram a 1ª dose



ohoje.com
GOIÂNIA, TERÇA-FEIRA, 6 DE JULHO DE 202112 n MUNDO

Equipes de resgate estão
ampliando as buscas por so-
breviventes, após os intensos
deslizamentos de terra que
ocorreram em uma cidade
turística na região central do
Japão durante o fim de se-
mana. Funcionários da ad-
ministração da cidade con-
firmaram quatros mortes e
80 pessoas desaparecidas.

Autoridades da província
de Shizuoka anunciaram que
a torrente de lama carregou
pelo menos 130 residências e
prédios na cidade de Atami
no sábado (3).

Informaram também que
três pessoas foram resgatadas
nesta segunda-feira (5), sem
ferimentos. No entanto, duas
pessoas tiveram morte con-
firmada no mesmo dia, ele-
vando para quatro o número
de mortos.

Ainda de acordo com as
autoridades, 215 pessoas têm
residência registrada na área
devastada. Até o momento,
foi confirmada a localização
de 135 moradores.

Algumas pessoas que vi-
vem no local lembram a an-
gústia dos últimos dias. “Eu
ouvi gritos vindos de muito
longe. Quando abri a porta,
só consegui ver a torrente.
Era como o inferno”., disse
um morador.

Outro afirmou que sua mãe
está desaparecida e que ia pro-
curar por ela em volta da casa.

Pessoas que participam do
resgate passavam cuidadosa-
mente de mão em mão um

bebê enrolado em um cober-
tor, até que chegasse a um
profissional de resgate. O bebê
e sua mãe haviam sido retira-
dos de um prédio que teve o
primeiro andar soterrado pela
lama. Ambos passavam bem,
sem grandes ferimentos.

A torrente de destroços
também interrompeu o abas-
tecimento de água e a passa-
gem nas ruas da cidade. Di-
versas pessoas foram forçadas
a deixar suas casas.

Riscos
A província de Shizuoka,

na região central do Japão,
continua a enfrentar o risco
de mais desastres. Um alerta
para deslizamentos continua
em vigor para a cidade de
Atami. Meteorologistas infor-
maram que, desde quarta-fei-
ra, já havia caído mais chuva
na província e no sul da região
de Kanto do que é normal-
mente esperado para todo o
mês de julho. (ABr)

Temporal que
atingiu o
arquipélago
nipónico afetou
sobretudo as
prefeituras de
Kanagawa e
shizuoka

Deslizamento no Japão deixa
pelo menos quatro mortos

A tempestade tropical Elsa
ganhou força na noite desse do-
mingo (4), quando seu centro
se aproximou  do centro-sul de
Cuba. O governo da ilha cari-
benha emitiu alertas de fura-
cão para as províncias de Cien-
fuegos e Matanzas.

O Centro Nacional de Fu-
racões dos Estados Unidos
(NHC) previu que o Elsa fica-
rá um pouco mais forte antes
de chegar a Cuba.

Mais cedo no domingo, o
Elsa chegou ao leste cubano,
açoitando palmeiras com ven-
tos intensos e causando chuvas
constantes em partes do litoral
sul. Sediado em Miami, o NHC
disse que dados de uma aero-
nave indicaram ventos contí-
nuos máximos de cerca de 100
quilômetros por hora e rajadas
mais fortes. No sábado, a enti-
dade rebaixou o Elsa, antes
classificado como furacão.

Um furacão é caracterizado
por ventos de ao menos 121
quilômetros por hora.

"Há muito vento e ondas de
um metro ou mais", disse Wil-
fredo Muñoz López, que aluga
quartos a turistas em Cabo Cruz,
por telefone. "Ninguém está
nas ruas. Todos estão em casa
ou em abrigos, já que acredita-
mos que ficará pior."

Meteorologistas locais es-
tão alertando para chuvas in-
tensas durante dias, e as piores
atingirão o centro e talvez o
oeste de Cuba. (ABr)

Tempestade Elsa ganha
força em direção a Cuba

CATÁSTROFE

A Agência
Meteorológica do
Japão alerta para o
risco de ocorrerem
mais inundações
devido às chuvas
torrenciais previstas

O governo de Cuba emitiu alertas de furacão 
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Junio Barreto lança clipe da música ‘Dois Corações Pertinhos’ que conta com a participação de Tika

Essência

AuSêNCIA SENTIDA
Lanna Oliveira

Após um hiato de sete anos
em sua carreira, o cantor e com-
positor pernambucano Junio
Barreto lançou no fim de 2020 o
single ‘Dois Corações Pertinhos’.
Para concluir o projeto, ele apre-
senta agora o clipe da música que
conta com a participação de Tika.
A produção marcou presença na
pré-estreia no festival ‘m-v-f- re-
loaded’ e foi selecionado para o
‘Contact Dance International
Film Festival’, no Canadá.  A can-
ção, delicada e melancólica, fala
sobre a ausência sentida com o
fim do amor.

Junio Barreto é um cantor e
compositor pernambucano ra-
dicado em São Paulo. Ele lançou
três álbuns e circulou com seus
shows pelo Brasil e Europa. In-
fluenciado pela literatura do país
e atento aos falares do agreste e
do sertão, suas composições já es-
tiveram nas vozes de Gal Costa,
Céu, Maria Rita, Roberta Sá, Na-
ção Zumbi, Lenine e outros. O ar-
tista também assinou canções
para teatro e cinema: ‘Os Sertões’,
do Teatro Oficina; ‘Febre do
Rato’, de Claudio Assis; ‘Árido
Movie’, de Lírio Ferreira, e ‘De-
serto Feliz’, de Paulo Caldas.

Entre seus anos de carreira,
Barreto dividiu o palco com gran-
des nomes da música brasileira
como João Donato, Lenine, Maria
Rita, Nação Zumbi, Otto, Jorge
Mautner, Tom Zé. Mas foi em
2011, quando lançou seu segun-
do disco solo, ‘Setembro’, pro-
duzido por Pupillo do grupo Na-
ção Zumbi, que ele marcou a
cultura nacional com sua arte. O
disco contou com participação de
Céu, Luisa Maita, Seu Jorge, Vítor
Araújo, Gustavo Ruiz, Apollo 9,
Orquestra Experimental de Cor-
das de Olinda, Mombojó, Fábio
Trummer e Marina de La Riva.

O cantor relembra em que

circunstância a música foi feita e
qual o intuito da música. “É um
single, a primeira música grava-
da de um disco de canções/bala-
das que sai no segundo semestre
de 2021. Escrita em agosto de
2020, em plena quarentena da
pandemia, em parceria com
Tika”, explica Junio. “É uma mú-
sica que fala dos tempos de ago-
ra; das perdas, da situação do
país, e de dois corações que ha-
bitam uma casa, e que ressignifi-
cam a dor do vazio que povoa na
existência dos objetos”, continua.

Sobre a participação de Tika,
ela se mostra satisfeita com o re-
sultado. “Foi natural que da mi-
nha admiração e afinidade com
Junio nascesse uma canção nossa.
Em ‘Dois Corações Pertinhos’, Ju-
nio chegou com a letra impecável
para nós dois musicarmos e apre-
sentarmos numa live em home-
nagem ao amado e saudoso ami-
go e músico Carranca. Depois de
alguns dias, estávamos no estúdio

produzindo a faixa com Otto e Ro-
vilson Pascoal. Com esse single, Ju-
nio segue potencializando sua
obra musical. Estou orgulhosa e
agradecida”, diz.

O registro audiovisual
Com direção da dupla Bárba-

ra Cunha e Mary Gatis, o clipe
traduz todo o sentimento de au-
sência e melancolia, sem per-
der a delicadeza. “Em 2018, Mary
e eu nos juntamos para pensar
processos do corpo, investigando
a interseção entre dança, música
e performance. Em dezembro
de 2020, nossa parceria rendeu
um prêmio no Sans Souci Festi-
val of Dance Cinema. Em cada
trabalho, propomos uma narra-
tiva singular, subjetiva, com sua
pulsão própria”, conta Bárbara
como foi a experiência. 

“Geralmente, o que acontece
no mercado, é que o artista con-
vida um diretor para fazer um
trabalho audiovisual em cima

da música. Como Junio Barreto é
um grande amigo e eu sabia que
a música estava perto de nascer,
eu decidi agir e propor uma in-
versão. Minha cabeça estava efer-
vescendo de vontade de criar
nesse ano de tanta inércia. Eu li-
guei e já avisei que Bárbara e eu
iríamos convidá-lo para uma pro-
posta criativa amorosa de um
filme para a música dele. E ele to-
pou na hora”, conta Mary. 

“Para o clipe de Junio Barre-
to, pensamos em um filme de su-
per oito, empoeirado, largado
em uma gaveta do passado. Por
isso, optamos pela narrativa em
preto e branco, onde um fantas-
ma revisita amantes que se per-
deram e se afastaram. A escolha
de Tony Reis para o elenco foi
fundamental para trazer a ener-
gia e a dor. Suave e paradoxal-
mente tão potente, como um
Orixá, sussurrando o amor que
morreu. Este trabalho foi costu-
rado com afeto, por amigos ex-
tremamente talentosos, em uma
equipe majoritariamente femi-
nina", completa Bárbara.

“O clipe foi um presente que
ganhei na vida. Dirigido, produ-
zido por uma família de amores
que eu ando e tenho em São
Paulo. Chamamos para o clipe o
ator do teatro Oficina, Tony Reis,
amigo querido, maravilhoso, e
Tika, parceira linda da canção.
Marília, fez a produção, e junta-
mos Bruna Valença e Renato
Stockler na fotografia, Eliza Mat-
ta, figurino, Hugo Sá, making of,
Douglas Mathias, arte, Cris Mal-
ta, make, Leandro Barros, luz,
Amanda Passavante, social mí-
dia, Carol Coelho, design, net,
Fabi Giraldes, Elis Artesanal ca-
tering, Letícia Tie, comunicação.
E todos os amigos que de forma
colaborativa, contribuíram para
que esse lindo clipe acontecesse”,
finaliza Junio. (Lanna Oliveira é
estagiária do jornal O Hoje)

O single foi lançado em 2020 e agora ganha um registro em audiovisual 
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Malhação - sonhos
Karina sonha com Pedro.

dandara convida seu coral para
cantar, e Pedro consegue se-
guir o som até o acampamen-
to. Joaquina insiste em se apro-
ximar de René. Paty sente ciú-
mes de duca. Henrique pede
que João saia de sua barraca
para ficar sozinho com Bianca,
e o menino avisa Gael. Bianca
sugere que Karina considere as
investidas de Pedro. Pedro
pede para ficar sozinho com
Karina. Gael percebe a distra-
ção da filha mais nova durante
os treinos. Pedro fica intimida-
do na frente de Karina.

Gênesis
Bachir é surpreendido pela

destreza de Hanna. Lia se emo-
ciona com a revelação de Yarin.
abimeleque faz uma aliança
com Isaque. Labão chora diante
de Lia. dez anos depois, Jacó dis-
cute com Esaú. Jacó fica des-
confortável com as palavras de
Isaque. Isaque e Rebeca se de-
cepcionam com Esaú. Lia e Jacó
sonham com um amor. nova
fase: Jacó. Esaú debocha de Jacó.
Jacó fica perplexo com a atitude
de Rebeca. Lia se decepciona
com Labão. Bêbado, Esaú tenta
caçar. Jacó engana seu pai. Ele é
abençoado por Isaque. 

a Vida da Gente
ana tenta tranquilizar sofia

durante o treino, enquanto Vi-
tória é dura com Cecília. Lau-
delino aceita ser sócio de Ro-
drigo em outro negócio. ma-
nuela agradece a maria por
seu apoio. dora se preocupa ao
saber que marcos pagou um
anúncio caro para divulgar a
agência. alice conta para Cíce-
ro e suzana sobre seu encontro
com sofia. ana e Lúcio falam
bem um do outro para sofia e
Celina. nanda convida manue-
la para sair.  Jonas almoça com
Ângela no shopping. Cris deixa
tiago no shopping. 

Coração indomável
tobias diz a alessandro que

quando menos esperar terá
sua filha de volta, e ele estra-
nha o comentário do mordo-
mo. no barco Cassino, Karim
ordena ao empregado que vá
buscar maria alessandra. otá-
vio diz a miguel que nunca vai
perdoá-lo por ter abandoando
maricruz a sua própria sorte.
“maria alessandra” diz a Karim
que nunca vai tratá-lo bem e
que ele não deveria se deixar
pisotear por uma mulher. Ka-
rim não leva em Coria ales-
sandra e lhe oferece um carro
de presente. Ela não aceita.

império
José alfredo obriga maria

marta a conversar com ele. Cris-
tina discute com Vicente. orvil-
le leva comida para salvador.
Victor pede que tuane vá outras
vezes jantar em sua casa. Cris-
tina não atende ao telefonema
de Fernando. Érika incentiva
Robertão a aceitar a proposta
de Giancarlo. maria Ísis se lem-
bra de seu simbólico casamen-
to no monte Roraima. José al-
fredo vasculha o quarto de ma-
ria marta à procura de seu dia-
mante rosa. du escuta a con-
versa entre maria marta e José
alfredo e conta para João Lucas. 

RESUMO
t

dE noVELas

Pagode
feminino
'Jogo de Aposta' abre divulgação 
do primeiro EP de Jacy, jovem
compositora e dona de uma 
voz marcante

Elysia Cardoso

Após apresentar a po-
tência da sua voz com dois
pot-pourri homenageando
grandes nomes do pagode e
do samba, Jecy lança seu
primeiro single autoral da
carreira pela Som Livre. A
romântica ‘Jogo de Aposta’
já está disponível em todas
as plataformas de strea-
ming com videoclipe no ca-
nal do YouTube da cantora.

A canção abre a divul-
gação do primeiro EP de
pagode de Jecy, um trabalho
de composições próprias
previsto para agosto. O vi-
deoclipe de ‘Jogo de Aposta’
também apresenta em pri-
meira mão o cenário do
projeto audiovisual, grava-
do ao vivo, somente com
banda, no Rio de Janeiro. A
produção é assinada pelo
empresário e produtor mu-
sical da cantora, Lincoln de
Lima, que também agencia
o cantor Ferrugem. 

Jecy fala sobre a com-
posição da música: "Me
inspirei em todas as pes-
soas que já se sentiram a
última opção de alguém.
Como lidar com a situa-
ção? Ninguém sabe, mas
ser dependente é ainda
pior. Acho que todo mundo
já se sentiu assim ou já vi-
veu algo parecido", conta.
Sobre o lançamento de seu
primeiro single, ela come-
mora: "Não consigo colocar
em palavras esse misto de
sentimentos… esperei tan-
to por esse momento… me
sinto abençoada e motiva-
da a fazer muito mais!".

Aposta da nova voz do
pagode feminino, a canto-
ra e compositora Jecy assi-
nou contrato com a Som
Livre em fevereiro deste
ano e lançou duas versões
de pot-pourri, homena-
geando grandes hits do pa-
gode e do samba. A canto-

ra escolheu seis músicas
especiais, que marcaram
gerações e até hoje seguem
fazendo sucesso na boca
do público. A performance
de Jecy inclui artistas como
Art Popular, Só Pra Con-
trariar, Exaltasamba, Xan-
de de Pilares, Maria Rita e
Mumuzinho, e pode ser
conferida nas plataformas
de streaming e no canal do
YouTube da cantora. 

Sobre seu primeiro EP
de composições inéditas, a
cantora se mostra ansiosa
para o lançamento: "Eu
amo compor, amo trans-
formar o que vejo, o que
sinto e o que imagino em
música. Digo sempre que
minhas composições não
são para mim e sim para o
mundo, porque em cada
lugar vão ter pessoas que
estão vivendo aquilo...Eu
não vejo a hora de lançar
este trabalho completo, con-
tando os dias!", declara.

Sobre a artista 
A artista de 26 anos os-

tenta uma voz marcante e
é a grande aposta da nova
geração feminina do pa-
gode. Jecy Calcanho, ou
apenas Jecy como adotou
seu nome artístico, fez da
música uma válvula de es-
cape para sua timidez na
adolescência. A partir da
primeira música, nunca
mais parou, descobriu que
o que antes era uma fuga
em sua rotina, na verdade
sempre foi sua vocação. 

Começou se apresentan-
do na igreja e nos grupos de
amigos até ser agenciada
por Lincoln de Lima e ter
suas composições na voz de
um de seus ídolos: Ferru-
gem. As faixas ‘Grita que
me ama’ e ‘Tão ausente’ pre-
sentes no lançamento do úl-
timo álbum do cantor, ‘Abre
Alas’, são de autoria de Jecy.
(Especial para O Hoje) 

Nova voz do pagode feminino, Jecy lança single autoral

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

NOTA AO LEITOR
t

Solange Bertão é
psicóloga, consultora
em Constelações
Sistêmicas, autora do
livro 'A lógica do
Destino' 

LIVRARIA
t

Mesmo com a trégua no
isolamento, a vida ainda não
voltou totalmente ao normal.
A pandemia ainda está aí e
pede cuidados. Encontros
constantes com amigos, co-
legas de trabalho ainda de-
vem ficar restritos. Isso, cla-
ro, tem consequências. As
pessoas se sentem tristes e ca-
rentes. De outro lado, há
quem ficava mais tempo lon-
ge da família e, com o traba-
lho em casa, passou a expe-
rimentar atritos e brigas. 

A técnica funciona da se-
guinte maneira: o ‘constela-
do’ conta seu problema para
o terapeuta (constelador). Ele
então escolhe as pessoas que
se voluntariam para repre-
sentar determinados papeis
na família do constelado. "A
partir daí, cria-se um campo
chamado fenomenológico,
no qual os participantes têm
sensações semelhantes da-
queles que estão represen-
tando", diz a psicóloga e cons-
teladora Solange Bertão.  

Para que os fundamentos
da Constelação Familiar al-
cançassem um público maior,
Solange escreveu o livro ‘A Ló-
gica do Destino’, no qual ela
explica o funcionamento des-
se sistema e sua origem e
apresenta casos reais de pes-
soas que passaram pela ex-
periência e que, com um novo
olhar sobre sua história, ti-
veram mudanças de pers-
pectiva e transformações con-
cretas em suas vidas. "A Cons-
telação traz uma compreen-
são profunda de que não há
escolhas erradas. Há escolhas
possíveis, dentro de uma his-
tória que começou muito an-

tes de nós", diz Solange.
Com a pandemia, a pro-

ximidade com a família ge-
rou atritos e carências e a
Constelação tem ajudado a
melhorar eventuais confli-
tos. "Quando se conhece a
origem desses atritos, eles
tendem a se dissipar aos pou-
cos. Não é mágica, é um au-
toconhecimento profundo,
que tem conexão com a his-
tória de cada um", diz a psi-
cóloga. A Constelação tem
ajudado também as pessoas

que perderam familiares e
amigos na pandemia e que
têm convivido com o luto. É
um alento nessa época difícil.

Sobre a autora
Solange Bertão é psicóloga

clínica há 35 anos e desde
2004 atua como consultora
em Constelações Sistêmicas
em São Paulo, Belo Horizon-
te, Rio de Janeiro e Portugal.
Formou-se com terapeutas da
equipe do alemão Bert Hel-
linger, criador do método.

Constelação Familiar
Psicóloga explica em livro como essa técnica atua 
e de que maneira cada um pode se tornar mais
próximo de si mesmo e da sua história
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Na próxima quarta-feira
(7), o Instituto do Patrimô-
nio Histórico e Artístico Na-
cional (Iphan), autarquia
federal vinculada à Secre-
taria Especial da Cultura
(Secult) e ao Ministério do
Turismo, promove evento
online para tratar do edital
da 34ª edição do Prêmio
Rodrigo Melo Franco de An-
drade. Ao vivo no canal do
Iphan no YouTube às 17h, a
Comissão Organizadora do
concurso vai detalhar os
principais pontos do con-
curso e esclarecer dúvidas
dos interessados em se ins-
crever na premiação.

Realizado desde 1987, o
Prêmio Rodrigo reconhece,
em nível nacional, ações de
excelência para preservação
e salvaguarda do Patrimônio
Cultural Brasileiro. “O evento
online para explicar pontos
importantes do edital é mais
uma das ações programadas
para tornar a premiação mais
acessível e alcançar um pú-
blico bem diversificado em to-
das as regiões do País”, expli-
ca a coordenadora-geral da
Comissão Organizadora, Sô-
nia Rapim.

Inscrições
O edital do concurso foi

lançado no dia 21 de junho.
Os interessados têm até 15 de
agosto para inscrever ações.
Esta edição conta com cate-
goria que vai destacar inicia-
tivas realizadas no contexto
da pandemia. Ao final, doze
ações serão reconhecidas em
nível nacional.

Poderão concorrer à pre-
miação de R$ 20 mil ações de-
senvolvidas no âmbito do poder
público, cooperativas e asso-

ciações formalizadas, redes e co-
letivos não formalizados, pes-
soas físicas, microempreende-
dor individual e microempresa.
Fundações e empresas privadas
poderão concorrer à menção
honrosa, segmento no qual não
há remuneração em espécie.

Histórico do Prêmio
O nome do prêmio é uma

homenagem ao advogado, jor-
nalista e escritor Rodrigo Melo
Franco de Andrade, nascido
em 1898, em Belo Horizonte

(MG). Entre 1934 e 1945, pe-
ríodo em que Gustavo Capa-
nema era ministro da Educa-
ção, Rodrigo integrou o grupo
formado por intelectuais e ar-
tistas herdeiros dos ideais da
Semana de 1922, quando se
tornou o maior responsável
pela consolidação jurídica do
tema Patrimônio Cultural no
Brasil. Em 1937 esteve à fren-
te da criação do Serviço do Pa-
trimônio Histórico e Artístico
Nacional (Sphan), atual Ip-
han, que presidiu por 30 anos.

Terça no Teatro 
o projeto 'terça no teatro'

realiza nesta terça-feira (6), às
20h, o show intimista da can-
tora mariana Froes. a live
será transmitida pelo canal
do teatro sEsI no Youtube e
terá tradução para libras. no
repertório, canções como
'sangue Latino', 'não Existe
amor em sP' e 'Girassóis de
Van Gogh' e músicas autorais
que já fazem sucesso nas
plataformas de streaming,
ultrapassando os milhões de
streams. o que mari espera
dessa apresentação é que
ela seja divertida e também
relaxante. Quando: terça-
feira (6). onde: (www.you-
tube.com/teatrosesigo).  Ho-
rário: 20h. 

Paiol Literário
a poeta e tradutora marília

Garcia participa do Paiol Lite-
rário de hoje (6), às 19h30. o
encontro é o segundo da dé-
cima temporada do projeto

realizado pelo jornal Rascu-
nho, com patrocínio do Itaú,
por meio da Lei Federal de In-
centivo à Cultura. até dezem-
bro, serão sete encontros
transmitidos ao vivo pelo ca-
nal no Youtube. a mediação
será do editor do Rascunho, o
jornalista e escritor Rogério
Pereira. o Paiol Literário é
realizado em Curitiba desde
2006 e já entrevistou 72 auto-
res brasileiros. Quando: terça-
feira (6). onde: Youtube (Paiol

Literário). Horário: 19h30.

Programa inédito 
nesta terça-feira (6), mar-

celo tas recebe no '#Provoca'
uma personalidade já co-
nhecida, e que neste último
ano se tornou ainda mais
presente. Gonzalo Vecina é o
convidado da edição que tra-
ta sobre o uso medicinal da
cannabis e a saúde para além
da pandemia. o programa
inédito vai ao ar a partir das

22h, na tV Cultura. Partindo
do cenário brasileiro atual, tas
questiona Vecina quanto à
relevância de um amparo uni-
versal de saúde pública, mais
especificamente o sus. Quan-
do: terça-feira (6). onde: tV
Cultura. Horário: 22h.

a série ideias
a série Ideias traz a trans-

missão ao vivo de debates so-
bre as principais questões
que tencionam a agenda so-
ciocultural e educativa atual.
Hoje (6), às 16h ocorre a pa-
lestra 'Vacina e saúde: con-
ceitos, dados estatísticos e
as conexões entre o indivíduo
e a sociedade'. o debate re-
flete sobre a importância da
vacina para o controle da
pandemia, das pesquisas, do
acompanhamento estatísti-
co e principalmente da si-
nergia entre as necessida-
des de cada indivíduo e o
bem-estar coletivo. Quando:
terça-feira (6). onde: (youtu-
be.com/sescsp). Horário: 16h. 

Projeto 'Terça no Teatro' apresenta Mariana Froes nesta terça

Evento online vai esclarecer dúvidas dos interessados 

AGENDA
t

CuLtuRaL HORÓSCOPO
t

Juliette, Claudia Leitte e
mais famosos fazem cor-
rente de oração por ana
Maria Braga

ana maria Braga contraiu
Covid-19 e deixou o palco do
'mais Você' nesta segunda (5),
mas garantiu: "Estou bem".
nas redes sociais, Juliette Frei-
re, Claudia Leitte, Rômulo Es-
trela e mais famosos se uniram
em uma corrente pela apre-
sentadora: "Estamos em ora-
ção", escreveu a vencedora do
‘BBB21’; "melhoras, aninha",
comentou mariano; "melho-
ras, meu amor", disse deborah
secco. Juliana Paiva, ana Fur-
tado e mais artistas se solida-
rizaram, desejando uma rápida
recuperação para ana maria.
(Igraínne marques, Purepeople)

ator trans de 'salve-se quem
puder' é atacado na web:
“não estava preparado”

o ator Bernardo de assis,
que é trans e interpreta Cata-
tau na novela ‘salve-se Quem
Puder’, desabafou sobre ata-
ques de ódio sofridos na in-
ternet. Bernardo protagonizou
o primeiro beijo entre um ho-
mem trans e uma mulher cis

na tV aberta. Ele contou que
os ataques que sofreu incluí-
ram ameaças de violência fí-
sica e aconteceram após o
dia do orgulho LGBtQIa+, no
dia 29 de junho. (Raphaela
Fernandes, Purepeople)

solange almeida desabafa
sobre aborto espontâneo
sofrido no fim de 2020

solange almeida conver-
sou com a colunista Fábia oli-
veira, do jornal 'o dia', e con-
tou que, mesmo aos 46 anos,
conseguiu engravidar em
2020. a cantora é casada com
monilton moura, de 29 anos,
e os dois decidiram tentar ter
um filho juntos em junho pas-
sado. Com cinco semanas de
gestação, porém, a artista so-

freu um aborto. solange já é
mãe de quatro, sendo a mais
nova nascida em 2013, ano
em que decidiu congelar os
próprios óvulos. a cantora
explicou que não descarta
fazer uma fertilização in vitro
(FIV) e que se surpreendeu
com a gravidez, mesmo ain-
da sendo fértil. (Igraínne mar-
ques, Purepeople)

CELEBRIDADES

Anna Mel, a mineira que está ganhan-
do o Brasil com a sua voz e talento foi des-
taque na live realizada pela prefeitura no
último sábado (2) em celebração aos 164
anos de Ubá, cidade natal da cantora.
Anna, muito honrada com o convite subiu
ao palco e cantou os maiores sucessos de
seu repertório. A jovem, que não se dedi-
ca a um repertório infantil, possui uma
grande maturidade artística, cantando
como gente grande. Apesar de ter apenas
15 anos, ela vem construindo uma carreira
admirável, trazendo em seu currículo di-
versas experiências ao lado de grandes no-
mes da música brasileira. (A Redação) 

Cantora Anna Mel foi destaque em live de
comemoração aos 164 anos de Ubá (MG)

ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

Hoje você pode aproveitar
muito a sua mente para ter boas
ideias, criar saídas criativas e se
concentrar. Pode ser preciso se
isolar um pouco para terminar
suas tarefas. Vai ser melhor e
você vai se estressar menos com
as interferências.

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

seu trabalho exige de você
muita flexibilidade e uma boa
dose de inteligência. Hoje, as coi-
sas podem não fluir, o que pode
ser cansativo. surgem proble-
mas e coisas pendentes a serem
resolvidas. mantenha a calma.

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

tome cuidado com o pessi-
mismo hoje. não veja só as coi-
sas ruins e as dificuldades; isso
pode ser o desafio na hora de to-
mar suas decisões, fazendo es-
colhas limitantes em vez de acre-
ditar e seguir em frente. Portan-
to perceba hoje suas escolhas,
mais do que nunca.

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

o dia favorece o isolamento e
a reflexão. Bom dia para avançar
nos estudos e tomar decisões di-
fíceis que estava procrastinando.
dia de perceber os entraves e ul-
trapassá-los, buscando ter mais
bom senso nas escolhas. aposte
em se cuidar mais no dia de hoje.

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

Hoje, você pode servir de
conselheiro dos amigos e ajudar
a trazer solução para os proble-
mas alheios. se fizer isso, pode-
rá ver os seus próprios por novas
perspectivas. Portanto o dia traz
soluções e o carinho das pessoas
próximas.

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

o dia traz avanços e progres-
sos. Pode surgir uma conversa
definitiva no trabalho. Problemas
podem ser sanados com uma boa
dose de comprometimento da sua
parte e uma dose de coragem de
fazer a ponte entre as pessoas.

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

ser ou não ser? Eis a questão.
Pode parecer uma piada, mas
hoje a sua mente divaga e você
pode estar com profundas crises
existenciais e até filosóficas, ques-
tionando a vida, suas escolhas,
tudo! tome cuidado com a ten-
dência a achar tudo sem graça.

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

Pode ser preciso sacrificar
alguma coisa que gostaria mui-
to nesta semana. Pode ser um
convite de trabalho que deixará
você na dúvida, pode ser um
evento social que, por causa dos
deveres ou da família, não po-
derão ser cumpridos.

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

a vida vai ficar mais restrita a
trabalho neste dia. muita coisa
existe para ser resolvida e, se
conseguir manter a calma e o
olhar atento aos detalhes, con-
seguirá ter bastante produtivi-
dade, resolvendo os incêndios
conforme eles aparecem.

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

o dia pode trazer muita carga
de trabalho, cobranças e respon-
sabilidades financeiras. tudo isso
pode desgastar e te levar a um es-
tado de irritação. Convém pedir aju-
da, se necessário, delegando e
não assumindo o controle de tudo.

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

tome cuidado com a sua saú-
de, busque ser mais flexível e
olhar para as coisas com mais le-
veza. muito da sua irritação e da
sua indignação acabam trazendo
mais carga ainda ao momento
presente. o diálogo pode ser
seu aliado hoje.

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

o dia vai parecer um furacão
que passa atropelando tudo. Vai
ser difícil compreender e orga-
nizar as coisas neste dia, que vai
ser estranho. o desafio será con-
fiar no processo e deixar as coi-
sas fluírem. Vale a pena observar
e silenciar.

Iphan detalha edital de premiação que reconhece

ações na área do Patrimônio Cultural



EsTREia

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

EM CaRTaZ

Velozes & Furiosos 9 (F9 the
Fast saga, 2021, Eua). duração:
2h23min. direção: Justin Lin.
Elenco: Vin diesel, michelle Ro-
driguez, Jordana Brewster. Gê-
nero: ação. Em Velozes & Fu-
riosos 9, dominic toretto (Vin
diesel) e Letty (michelle Rodri-
guez) vivem uma vida pacata ao
lado de seu filho Brian. mas eles
logo são ameaçados pelo pas-
sado de dom: seu irmão desa-
parecido Jakob ( John Cena).

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

Invocação do Mal 3: A Or-

dem do Demônio (the Con-
juring: the devil made me do
It, 2021, Eua). duração:
1h52min. direção: michael
Chaves. Elenco: Patrick Wil-
son, Vera Farmiga, Ruairi
o'Connor. Gênero: terror. In-
vocação do mal 3: a ordem do
demônio revela uma história
assustadora de terror, assas-
sinato 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 arqui-
vos, começa com uma luta
pela alma de um garoto, de-
pois os leva para além de tudo
o que já haviam visto antes,
para marcar a primeira vez na
história dos Estados unidos
que um suspeito de assassi-
nato alega ter tido uma pos-
sessão demoníaca como de-
fesa. Cineflix aparecida:
14h35, 17h, 19h25, 21h50.

tCINEMA

Em ‘Croods 2: Uma
Nova Era’, em busca
de um habitat
seguro, os Croods
descobrem um
paraíso 
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Elysia Cardoso

A Coordenação de Artes
Visuais da Escola do Futuro
de Goiás em Artes Basileu
França está com mais uma ex-
posição virtual, lançada na
última semana, e que seguirá
até o mês de agosto. A mostra
‘Narrativas Visuais – entre o
imaginário e o real, o simbó-
lico’ pode ser visitada no per-
fil da Galeria de Arte Virtual
Basileu França, no Instagram
@galeriadeartebf.

A exposição apresenta pro-
duções autorais das forman-
das do Curso Técnico de Artes
Visuais, cuja proposta é a for-
mação de artistas visuais, ca-
pacitando-os para o desen-
volvimento de projetos e pro-
duções artísticas, com utili-
zação de diferentes aborda-
gens e técnicas na área. A cu-
radoria é da coordenadora
de Artes Visuais do Basileu
França, Gisele Jacinto, e da
ilustradora e professora Polly
Duarte. Já a montagem é do
artista plástico Carlos Catini.  

‘Narrativas Visuais – entre
o imaginário e o real, o sim-
bólico’ é composta por um
grupo heterogêneo de mu-
lheres que, apesar de se inte-
ressarem por técnicas, su-
portes e temas distintos - ora
norteados pelas realidades
subjetivas, individual e cole-
tiva, ora pelo imaginário pro-
duzido nestes campos objeti-
vos e subjetivos, têm em co-
mum o fato de lançarem-se no
campo das representações,
materializando em suas obras
as questões que as movem,
criando, portanto, narrativas
visuais muito singulares. 

Nesse sentido, é possível
conferir, na mostra, temas que
abordam o universo feminino,
a natureza, a melancolia e a li-

teratura, por meio da pintura,
colagem, gravura, fotografia e
escultura, que encaminham as
construções e pesquisas de cada
artista. A aluna Vanessa Souza,
de nome artístico, Van, confec-
cionou peças utilizando as téc-
nicas de colagem analógica, ca-
rimbo, linha, entre outras. “As
imagens foram todas retiradas
de jornais, revistas e livros doa-
dos. Nenhum material foi im-
presso com o intuito de compor
as peças”, revela.   

As obras 
No total, a artista produziu

15 peças. Nove são da série ‘A
História Recontada por Mu-
lheres’, que retrata a ressig-
nificação e a inclusão das mu-
lheres em histórias reconhe-
cidas por elas mesmas, mas
que as exclui. E seis são da sé-
rie ‘Mergulho’, produzida por
meio do convite da professo-
ra Polly Duarte à Van, de
olhar para si mesma. Nesta sé-
rie a aluna retrata, em cola-
gens, algumas transições, o
TDAH (Transtorno do Déficit
de Atenção com Hiperativi-
dade) e o caminho percorrido
até o momento na jornada
do autoconhecimento.

Por sua vez, a psicóloga,
psicanalista e fotógrafa, que
também é aluna do Curso
Técnico de Artes Visuais, Lu-
cila Piva, selecionou cinco
obras para a exposição. Todas
remetem ao tema da melan-
colia, ao qual tem se dedicado
por meio de pesquisas, de-
senvolvendo-os, em caráter
experimental objetivamente,
a partir da formação como fo-
tógrafa e, mais sistematica-
mente, sobre outros supor-
tes durante o curso.   

Dentre as peças expostas,
estão um tríptico fotográfico,
que inclui a Série ‘Rastros Vi-

suais Melancólicos’, objeto de
estudo do Trabalho de Con-
clusão de Curso (TCC) da ar-
tista no Basileu França. De
acordo com Lucila Piva, o tra-
balho propõe o pensamento de
estados e posições melancóli-
cos, “advindos da condição
humana e das demandas so-
cioculturais, objetivas e sub-

jetivamente constituídas, que
tanto podem ser moduladas
por situações pontuais, e nos
fazer avançar, ou mesmo nos
lançar a estados de extrema
impotência e de desamparo,
manifestados, por exemplo,
em quadros depressivos le-
ves, moderados ou gravíssi-
mos. (Especial para O Hoje) 

Exposição enriquece Galeria 
Virtual do Basileu França, trabalhos
apresentados foram produzidos
pelos alunos do Curso Técnico 
de Artes Visuais

Entre o imaginário e o real

Lançada
recentemente
exposição visual
seguirá até agosto,
na Galeria de Arte
Virtual Basileu
França 



Nathan Sampaio

A pesquisa O impacto da
pandemia de coronavírus nos
pequenos negócios realizada
pelo Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (Sebrae) revelou que
aproximadamente 31% das
empresas precisaram adequar
seu modelo de funcionamento
e estrutura para manter a saú-
de financeira e evitar gastos
com espaço físico e locações de
imóveis durante a crise sani-
tária. Cerca de 58,9% precisa-
ram encerrar as atividades
temporariamente, o que cor-
responde a 10,1 milhões de
empresas. A maioria precisou
romper contratos de alugueis
como forma emergencial de
contenção de gastos.

O reflexo disso foi o aumen-
to da procura das empresas por
escritórios compartilhados, com
foco em redução de gastos e
adaptação do negócio ao novo
formato de trabalho híbrido.
Escolher o ambiente profissio-
nal que melhor funciona para
seu estilo de vida é a tendên-
cia que apareceu na pesquisa
da JLL, empresa do mercado
imobiliário para escritórios,
com dois mil profissionais pelo
mundo. Apenas 10% dos en-
trevistados querem voltar ao

escritório em tempo integral.
E 24% trabalhariam remota-
mente para sempre. Os ou-
tros 66%? Esses querem a fle-
xibilidade para escolher o es-
paço que melhor funciona
para seu estilo de vida. 

“É o começo da era do am-
biente de trabalho personali-
zado”, afirma Silvana de Oli-
veira, empresária e fundadora
do Hub Cerrado, em Goiânia. O
mundo do novo modelo híbri-
do mal começou e já se prova
complexo. Mas não deveria ser
uma surpresa que um terceiro
espaço — que não é nem o es-
critório e nem a casa — apare-
ça como preferência para 40%
dos entrevistados pela JLL.

Oportunidade 
em meio à crise

“Inauguramos o espaço no
dia 1º de julho de 2019. E em
13 de março de 2020, Goiânia
entrou em seu primeiro lock-
down devido à Covid-19. Des-
ses 24 meses de Hub Cerrado,
apenas oito meses foram sem
pandemia”, revela Silvana.
De acordo com a empresária,
a pandemia chegou em um
momento delicado, quando
o segmento imobiliário pro-
jetava um mercado promis-
sor para 2020. 

O Hub Cerrado, localizado
em frente ao Parque Cascavel,
em Goiânia, é um desses ce-
nários empreendedores ne-

cessários para que o Brasil dê
um passo à frente. A ideia do
espaço compartilhado é criar
um lugar onde o encontro
entre grandes, pequenas e
médias empresas, universi-
dades e centros de pesquisa,
investidores, startups e ace-
leradoras seja possível. 

“A necessidade de se rein-
ventar perante ao cenário foi
crucial para a retomada dos
negócios. Em meio à crise e,
consequentemente, ao lock-
down, paralisamos o Hub com
uma queda substancial de
clientes. Em seguida, obede-
cendo todas as restrições im-
postas, porém ainda vivendo
o pânico de uma doença des-
conhecida, ajustamos nossas
ações a uma realidade com-
pletamente nova,” conta. 

Mesmo perdendo cerca de
90% dos clientes, em decor-
rência da pandemia, a equipe
não desanimou e enxergou
no cenário caótico a oportu-
nidade de seguir em frente.
“Sentimos, no início deste ano,
a alta demanda de locais que
pudessem receber as empre-
sas e profissionais que preci-
saram entregar suas salas co-
merciais, e agora necessita-
riam de um novo espaço para
retomada de suas atividades”,
revela, lembrando que o em-
preendimento completa ape-
nas dois anos em julho.

Trabalho híbrido
Segundo Silvana, empre-

sas de pequeno, médio e gran-

de porte vem reconhecendo e
aderindo cada vez mais à essa
mudança, entendendo como
uma opção vantajosa que en-
trega flexibilidade, baixo cus-
to, estrutura completa com
internet de qualidade, salas
privativas, salas de reuniões,
entre muitos outros benefí-
cios que chegam como solu-
ção aos empresários neste
momento de adaptação. 

O modelo oferece uma
perspectiva de longo prazo,
por também atender à nova
realidade do trabalho em for-
mato híbrido, que consiste
na frequência do funcionário
no ambiente físico menos ve-
zes por semana e em rodízio.
“Assim, a empresa pode ter
um escritório menor, gerando
economia e um fluxo de tra-
balho mais flexível para equi-
pe”, considera Silvana.

E isso com redução de cus-
tos, com estrutura física para
empresas de qualquer porte,
localização estratégica e am-
bientes criativos, já que, de
pequenas empresas a grandes
corporações, um dos efeitos
colaterais da pandemia da Co-
vid-19 foi a necessidade de
readequação e adoção do tra-
balho remoto. Os contratos va-
riam de acordo com a neces-
sidade do cliente. Isso tudo
em uma ampla área verde, es-
túdio de vídeo, salas diferen-
ciadas com mobília completa,
ergonômica, acesso à internet
e moderna área de convivên-
cia. (Especial para O Hoje)
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Negócios

Após impacto da
pandemia, cerca de
30% de empresas
deste porte preci-
saram se adequar

Coworking gera 
economia para empresas

Grupos de pequeno,
médio e grande
porte vem
reconhecendo e
aderindo cada vez
mais à essa
mudança








