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

s   31º C  
t  12º C
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Alta de gasolina reduz
em 20% o consumo

Os consumidores sofreram, mais uma vez, com o aumento dos preços dos combustíveis após
novo aumento que foi anunciado na última segunda-feira (5) pela Petrobras. O aumento foi
de R$ 0,16 e R$ 0,10 por litro da gasolina e diesel, respectivamente. Cidades 9

Sinalização será
concluída em 3
meses, diz Paço
O plano de sinalização nas
ruas de Goiânia deve ser con-
cluído até outubro deste ano,
adiantou o secretário munici-
pal de Mobilidade, Horácio
Mello, em entrevista coletiva
realizada ontem (6).  
Cidades 11

Decreto reduz
restrições em
bares de Goiânia
Prefeitura de Goiânia publicou
decreto que determina as re-
gras para o funcionamento das
atividades essenciais e não es-
senciais na Capital. Documento
aumenta quantidade de músi-
cos permitidas em bares.
Cidades 11

Goiás abaixo da
média nacional
de vacinação
contra Covid-19
Dados da Secretaria de Estado da Saúde (SES) apontam que 33,64%
dos goianos estão imunizados com a 1ª dose da vacina contra a Co-
vid-19. O Estado aplicou 2.3 milhões doses de imunizantes no to-
tal. Em relação à 2ª dose, ou doses únicas, foram imunizados
10,82% da população, o que representa 769 mil goianos. No país,
a média de aplicação da primeira dose é de  36,59% da população
e 12,92% em relação a aplicação da 2ª dose. Cidades 10

Wesley Costa

Exportação goiana
bate record, mas
saldo encolhe
As exportações realizadas no
primeiro semestre deste ano
atingiram seu nível mais elevado
em toda a série histórica, supe-
rando ligeiramente US$ 4,760 bi
no período e crescendo 14,35%
frente aos primeiros seis meses
do ano passado. Economia 4 
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Leia nas CoLunas

Xadrez: Deputado “alimenta”
CEI da Câmara sobre investi-
gação da Enel. 
Política 2

Esplanada: Articulação de An-
dré Mendonça no STF fica nas
mãos dos neopentecostais.
Política 6

Leitura: Livro infantil de Isa-
bel Cintra chega ao Brasil com
lições de representatividade.
Essência 14

Aava Santiago
defende legado
do PSDB
Vereadora e presidente do dire-
tório do PSDB em Goiânia, Aava
Santiago defende o legado e a
reoxigenação da sigla após vo-
tação pífia nas eleições munici-
pais. Partido deve procurar se ali-
nhar a centro-esquerda em bus-
ca de novos ares. 
Política 5

Atlético-Go
recebe o Sport no
Antônio Accioly
Rubro-negro goiano recebe o
time pernambucano que vive
crise interna e não vai contar
com quatro jogadores; o Dragão,
por sua vez, conta com o retor-
no de dois jogadores, mas vive
indefinição por João Paulo, que
já voltou a treinar.
Esportes 8

Essência

Dia Mundial do Chocolate traz reflexão sobre
crescimento do consumo do doce no mundo 
Essência 13

MC Daleste é lembrado
como um dos precursores
do funk ostentação
Essência 16

TV Brasil exibe nova
temporada do programa
Agro Nacional
Essência 14

Jota Eurípedes



A servidora do Ministério da Saúde Regina Célia Silva
Oliveira, fiscal do contrato para a aquisição da vacina Co-
vaxin, afirmou à CPI da Pandemia nesta terça-feira (6) que
a negociação com a fabricante indiana Bharat Biotech não
foi atípica. Nas quase sete horas de depoimento, ela tam-
bém negou a existência de pagamento antecipado e disse
nunca ter sido beneficiada por apadrinhamento político
para exercer seu cargo. 

As explicações da servidora, no entanto, não con-
venceram oposicionistas e alguns senadores conside-
rados independentes, que alegaram haver, sim, irregu-
laridades em todo o procedimento de negociação. A se-
nadora Simone Tebet (MDB-MS) classificou o depoimento
como confuso e disse não ter dúvida da existência de um
contrato "fraudulento e com desvio de finalidade". O se-
nador Rogério Carvalho (PT-SE) quis saber a quem a tes-
temunha estava protegendo, "dado o diversionismo e a
memória seletiva da depoente".

O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coe-
lho (MDB-PE), por sua vez, defendeu a necessidade de novo
testemunho do servidor do Ministério da Saúde Luis Ri-
cardo Miranda, o qual, segundo ele, mentiu à CPI, conforme
documentação encaminhada ao colegiado. O parlamentar
disse que apresentaria requerimento para nova convo-
cação.  Agência Senado
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Fiscal nega
irregularidade
na compra 
da Covaxin

O governador Ronaldo
Caiado anunciou investimen-
tos de R$ 9 milhões para equi-
par o Hospital Municipal de
Palmeiras de Goiás durante
vistoria às obras na unidade,
nesta terça-feira (06/07), dia
em que o município comple-
ta seu 116º aniversário. O
projeto prevê capacidade
para 64 leitos, sendo 10 Uni-
dades de Terapia Intensiva
(UTIs), com atendimento a 40
municípios do Oeste goiano.
“Aqui tem um projeto com-
patível com aquilo que dese-
jamos: saúde de qualidade
para o cidadão que recorre ao
SUS se sentir respeitado”, afir-
mou o governador. 

Caiado assumiu o com-
promisso de destinar o valor
necessário para colocar o hos-
pital em funcionamento após
a conclusão da obra. “Junto
com deputados estaduais e
deputados federais que estão
aqui, esses R$ 9 milhões eu as-
sumo”, anunciou. 

O prefeito de Palmeiras de
Goiás, Vando Vitor, destacou o
potencial da estrutura. “Nós
contamos muito com o apoio
do governador para equipar-
mos esse hospital”, declarou, ao

reforçar que o projeto pode
comportar um centro cardio-
lógico para a região. Esse é o
primeiro hospital municipal
de Palmeiras de Goiás. Segun-
do a prefeitura, a unidade,
construída em uma área de
4.300 m², contará ainda com
três centros cirúrgicos e um
centro de especialidades. O in-
vestimento total para a cons-
trução é de cerca de R$ 16 mi-
lhões. Os recursos são prove-
nientes do Ministério da Saúde. 

O titular da Secretaria de Es-
tado de Saúde, Ismael Alexan-
drino, endossou a importância
do estabelecimento e de par-
cerias com os municípios para
progredir na regionalização
da saúde. “É desta forma que
entregaremos a saúde do Es-
tado: regionalizada, com aten-
dimento digno, humano e sus-
tentável”, pontuou.

Padrão de qualidade
A construção da nova uni-

dade hospitalar começou no
início de 2020, com previsão
de entrega em março de 2022.
O governador conheceu as
novas instalações. “Vocês não
podem imaginar o padrão
desse hospital. Quero cum-

primentar a construtora. O
nível de refrigeração, o isola-
mento térmico, a estrutura
das enfermarias e do centro
cirúrgico não são brincadei-
ra”, enalteceu Caiado.

Ao também manifestar
apoio ao projeto do governa-
dor em prover recursos para a
unidade, o presidente da As-
sembleia Legislativa, Lissauer
Vieira, colocou a bancada goia-
na à disposição do projeto mu-
nicipal. “Compromisso do go-
vernador Ronaldo Caiado é
compromisso que será cum-
prido. A palavra dele tem peso,
nós sabemos disso e com cer-
teza esse recurso será garan-
tido para equipar, revitalizar
e prestar um bom serviço à co-

munidade”, defendeu.
“Sei que você já aceitou o

desafio do prefeito e recebeu
a incumbência do governa-
dor Ronaldo Caiado para po-
dermos equipar esse hospi-
tal”, declarou o secretário de
Estado de Indústria, Comércio
e Serviço, José Vitti, ao dialogar
com Ismael Alexandrino sobre
a missão de habilitar o hospi-
tal para o funcionamento.

Já o deputado federal De-
legado Waldir Soares acredi-
ta que o avanço vem em mo-
mento estratégico. “Na pan-
demia, estamos vendo o quan-
to é importante esse centro
[de saúde]”, disse. “Hoje tive-
mos a luz, a realidade de que
logo o hospital irá se concre-

tizar”, assinalou a presidente
da Câmara Municipal de Pal-
meiras de Goiás, Taís Lopes,
ao ponderar que subsidiar
equipamentos e insumos é
tão importante quanto a cons-
trução do prédio.

Em momento de homena-
gem, o governador recebeu do
prefeito uma placa com alusão
à data festiva do município.
Ainda durante a solenidade,
uma oração foi conduzida pelo
pároco da Paróquia Divino Es-
pírito Santos do município de
Palmeiras, Welliton Elias da
Costa. “Estou muito grato por
estar aqui comemorando esses
116 anos de luta, sofrimento e
também de vitórias do nosso
município”, afirmou.

O projeto prevê capacidade para 64 leitos, sendo 10 leitos de Unidades de Tratamento Intensivo

Município completou 116 anos nesta
terça-feira (06/07). Unidade de saúde
em construção tem capacidade para 
64 leitos e espaço para centro cirúrgico

Deputado “alimenta” CEI da
Câmara sobre investigação da Enel 

Para colaborar com a Comissão Especial de
Inquérito criada pela Câmara de Goiânia,
para investigar a Enel Distribuidora de ener-
gia, o deputado Henrique Arantes (MDB) en-
tregou aos seus membros o relatório da CPI
que ele presidiu na Assembleia Legislativa.
“Faço essa contribuição ao Parlamento mu-
nicipal de Goiânia, para que
possam apuar irregulari-
dades cometidas pela
Enel na nossa capital”,
explica Arantes. De pos-
se do documento, con-
cluído em dezembro de
2019, Mauro Rubem
(PT), que pre-
side a CEI,
e Ronil-
son Reis
(Podemos), o
relator, agora
vão se debruçar
sobre o que os deputa-
dos levantaram
da companhia.  

Sinal  
Ainda sobre a agenda conjunta do gover-

nador Ronaldo Caiado (DEM) e Daniel Vilela
(MDB), em Aruanã, o deputado Francisco Oli-
veira (PSDB) resumiu: “Conversa boa sobre o
futuro de Goiás”. 

Para o futuro
Uma semana depois de a Alego aprovar

projeto do governador, de transferência de
duas glebas de terra à Codego anexas ao Distri-
to Agroindustrial de Anápolis, o prefeito Roberto
Naves (PP) já se reuniu com a diretoria do órgão
para discutir projetos para a área. 

Gazeta 
Sem quórum em plenário, o vereador Clécio

Alves (MDB) sequer abriu a sessão de ontem, na
Câmara de Goiânia. Tudo por conta de eventual
mudança nas cadeiras do plenário. 

Indireta 
Ao comentar, em tom de ironia, que o

DEM vai lançar a pré-candidatura presi-
dencial de Henrique Mandetta, o deputa-
do Major Vitor Hugo (PSL), indaga se isso
iria impactar nas eleições em Goiás. Seria
pela amizade do ex-ministro da Saúde
com Ronaldo Caiado? 

Toma lá  
Em outra ponta, Mandetta centra o go-

verno Bolsonaro. Para ele, cai a desculpa de
que o problema na Saúde era logística.
“Transparece o tráfico de interesses escusos,
típicos do toma lá dá cá de que este gover-
no dizia combater”. 

Favelão  
Seguidores do governador do Distrito Fe-

deral, Ibaneis Rocha (MDB) não viram van-
tagem quando ele falou da sanção da lei que
trata de regularização fundiária urbana. Di-
zem ver a favelização de Brasília. 

Na ativa 
Mesmo tendo sido defenestrada da admi-

nistração do populoso distrito Jardim Ingá, pelo
prefeito de Luziânia, Diego Sogatto (DEM), a
vice-prefeita Ana Lúcia Silva (DEM) segue ca-
minho solo. Ele teve tête-à-tête com o deputado
Francisco Júnior (PSD), em Brasília.  

Segue ação 
O Tribunal Regional Eleitoral cassou

sentença que extinguia ação de investiga-
ção contra José Alves Vieira, prefeito de
Goiatuba, José Alves Vieira (PP). Por abu-
so de poder econômico.  

2 Sobre trocar de presidente da Petro-
bras, o deputado Elias Vaz (PSB) pontua
que não deu certo. O preço dos combustí-
veis está nas alturas. 
2 Ronaldo Caiado cumpre agenda hoje
em Anápolis, para a entrega a revitaliza-
ção da unidade do Vapt Vupt do Anas-
hopping, às 9h. 

CURTAS
t

Venceslau Pimentel | xadrez@ohoje.com.br

Xadrez

Governo anuncia R$ 9 milhões
para hospital de Palmeiras

Regina Célia é fiscal de compras no Ministério da Saúde
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Sua casa a um click; as
vantagens da automação 

Fábio Lima

O planejamento ou planeamento é uma fer-
ramenta que possibilita analisar e perceber a
realidade, prever ações, recursos e caminhos
para atingir um resultado futuro desejado, de-
finindo as ações sequenciais ou não para que se
complete um processo, sendo, portanto, uma fer-
ramenta pensada, racionalmente que garante
ações que aumentam chancCes de êxito.

Como ingredientes para um bom planeja-
mento, ajudar a consolidar ou confirmar a ma-
turidade da ideia, ajudar a entender
o nível de detalhe, opções e alter-
nativas ajudando assim em um me-
lhor alinhamento com o desejo ini-
cial, com os recursos disponíveis, as
expectativas dos envolvidos.

Até aqui o descritivo aponta
para a importância do planeja-
mento em todos as áreas da vida e
não apenas em gestão empresarial.

Um item fundamental para de-
finição de plano é ter um objetivo
futuro claro, uma meta, o grande
ponto que impede bons planeja-
mento é não ter esta clareza de
meta futura, outro ponto é confun-
dir intenção com meta.

Intenção apenas um desejo ao
começar a planejar para realizar,
apenas após virar meta, e começar
o processo de serem traçados os processos e ta-
refas para atingir o objetivo almejado.

Uma vez definidos os objetivos um grande
benefício de um bom plano é ajudar a manter
o foco e assim ter melhor eficiência no uso dos
recursos para alcance das metas, garantindo
constâncias das ações e disciplina na execu-
ção das tarefas.

Mas atenção, alcançar resultados das tarefas
não garante alcance e realização dos objetivos,
importante vencer todas as etapas, assim como
em um jogo de vídeo game, necessário vencer to-
das as etapas e saber que próximo etapa pode ser
ainda mais desafiadora, mas que faz parte do
processo de preparação para o grande final.

Por isso importante definir os indicadores
para medir o quanto o planejamento está sendo
seguido e ajustado para cumprimento das tare-
fas, e o quanto está próximo das metas.

Comunicar objetivos e metas é fundamental
para que ações, energia e atenção sejam dire-
cionadas na realização, grande parte dos mo-
tivos de não execução de plano de forma ade-
quada é não investir corretamente na comu-
nicação dos objetivos aos envolvidos e no caso
das empresas as equipes.

Tomar as melhores decisões nos melhores
momentos de forma pensada e
identificando recursos necessá-
rios evitando decisões com base
em emoção ou euforia, que po-
dem não ser concretizadas e ge-
rar frustração.

Ganhou relevância e ponto de
reforço dentro do mundo empre-
sarial por sua importância em de-
finir longevidade e fator de su-
cesso do negócio.

Por não ter planejamento cor-
reto e completo, alguns novos em-
preendedores acabam passando
por várias dificuldades nos meses
iniciais de abertura do negócio.

Além de ter ideias, encontrar
um ponto comercial e conhecer os
custos, e todos os passos para al-
cance dos resultados empresariais

é essencial planejar o futuro da empresa , que
ainda ajuda a evitar riscos futuros, a elaboração
do plano de negócio é
indispensável.

Para empresas
pequenas e médias e
até pessoas com
poucos recursos, in-
vestir em planeja-
mento é fundamen-
tal pois estas em-
presas raramente
dispõem de recursos
para se recuperar de
eventuais erros.

Lorrayne Christina Coelho Faria

O uso da tecnologia para facilitar a vida coti-
diana não é novidade para ninguém. No Brasil, são
300 mil exemplares de um total de 60 milhões de
residências que contam com algum tipo de auto-
mação. E isso, é só o começo. De acordo com a As-
sociação Brasileira de Automação Residencial e
Predial (Aureside), o uso de disposi-
tivos para casas inteligentes deverá
crescer uma média de 20% até 2023.

A Internet das Coisas ou IoT, do in-
glês Internet of Things, ganha cada
vez mais espaço. O tema se refere,
basicamente, a uma rede de objetos
conectados à internet para facilitar
atividades cotidianas por meio de
tecnologia para troca de dados e in-
formações. Assim, sua funcionali-
dade se torna cada vez mais presente
no mundo. A automação residencial
surgiu na década de 70, nos Estados
Unidos, e é responsável por conectar
as tecnologias existentes na casa,
tornando-a cada vez mais prática e
facilitando as atividades cotidianas.

Pulseiras responsáveis por cole-
tar dados sobre a saúde, carros que
informam itens que precisam ser
trocados ou revisados antes de uma viagem, lu-
zes da casa que podem ser ligadas e desligadas
com um simples comando no celular. Esses são
alguns exemplos da Internet das Coisas, que co-
necta itens utilizados cotidianamente a uma
rede mundial de computadores, tornando o dia-
a-dia cada vez mais prático.

Assim, as casas inteligentes, ou domóticas,
ganham cada vez mais adeptos. Esse tipo de re-
sidência consegue proporcionar mais confor-
to e tranquilidade, além de sua tecnologia
ser uma grande aliada na economia de ener-
gia. Não é de surpreender que já existam es-
pecialistas que afirmam que uma casa com óti-
mos padrões de eficiência pode ter um con-
sumo de energia 80% inferior ao das casas tra-

dicionais, conseguindo também uma redução
de 40% no consumo de água.

O hábito de deixar luzes acesas e equipa-
mentos eletrônicos ligados em ambiente onde
não tem ninguém, por exemplo, são respon-
sáveis por encarecer a conta de luz que vem
no fim do mês. Então, por que não utilizar a
tecnologia a nosso favor e ainda ter uma

casa mais sustentável, não é mes-
mo? Com a automação residencial
isso é possível. 

A instalação de sensores que ati-
vam a luz de um ambiente apenas
quando reconhecem a presença de
alguém, a programação de equipa-
mentos e lâmpadas para que liguem
e desliguem em horários determi-
nados, o acionamento de ar condi-
cionado e sistemas de som em pe-
ríodos específicos. Todos esses fato-
res auxiliam na diminuição do des-
perdício em casa e ainda ajudam o
planeta, pois torna sua residência
mais sustentável. 

A comodidade e o conforto para
os moradores da casa também es-
tão entre as vantagens da auto-
mação residencial. Conectando ar
condicionado, lâmpadas, ferra-

mentas de irrigação, persianas e até lareira, é
possível ligar, desligar e programar diversas
áreas da sua casa apenas com comandos em
smartphones ou até
mesmo com coman-
dos de voz. A segu-
rança também é um
dos benefícios. Isso
porque, por meio de
aplicativos de câme-
ra e trancas eletrôni-
cas é possível visua-
lizar e controlar o
que está acontecen-
do dentro e fora da
sua residência.

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO

Lorrayne Christina Coe-
lho Faria, engenheira ele-
tricista, especialista em
automação

Fábio Lima, que é con-
sultor empresarial e
CEO da Light Consulting
& Coaching

Ônibus lotados
Os terminais e os próprios ônibus conti-

nuam lotados e a Companhia Metropolitana de
Transporte Coletivo (CMTC) não tem uma ação
de imediato para resolver este problema. O
ideal seria que novas frotas de veículos fossem
adicionadas, principalmente àquelas que pos-
suem maior demanda, como é o caso dos ôni-
bus que passam pela Região Noroeste da Ca-
pital. Muitos de nós precisamos ir trabalhar nos
dias úteis, mas temos que ficar mais de duas
horas nos pontos de ônibus esperando. A po-
pulação está sendo a mais prejudicada, uma
vez que não pode ter passageiros em pé. Além
disso, todos estão mais expostos ao Coronaví-
rus. Os patrões não querem saber e após o es-
calonamento de horário não houve uma mu-
dança significativa e nem vai ter se não hou-
ver mais ônibus circulando. 

Gleice Anacleto
Goiânia

Cruzadas
Encontrei meu passatempo favorito pra ma-

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

Giovana Marçal
Goiânia
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Aqui tem um

projeto compatível

com aquilo que
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O governador Ronaldo Caiado anun-
ciou investimentos de R$ 9 milhões
para equipar o Hospital Municipal de
Palmeiras de Goiás durante vistoria
às obras na unidade, nesta terça-
feira (06/07), dia em que o município
completa seu 116º aniversário. 

Planejamento, será 
que não é pra mim? 
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O brasileiro
não é um

bom
planejador

de longo
prazo e a
história

mostra isso

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

Luiz Antonio

@ohoje
“Está é a vergonhosa lei do Brasil, na ver-
dade vindo de quem faz tá dentro do es-
perado”, comentou o internauta sobre o
caso da apresentadora do Cidade Alerta
em Goiás.

Pedro Augusto

@jornalohoje
Covid-19: pesquisadores identificaram ao
menos 25 casos da nova variante em SP e
RJ. A variante P5 tem a mesma estrutura da
cepa original, mas apresenta variações na
'coroa' do vírus. Os dados são da Rede Co-
rona-Ômica do Rio de Janeiro.
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As exportações realizadas a partir de
Goiás no primeiro semestre deste ano atin-
giram seu nível mais elevado em toda a sé-
rie histórica, superando ligeiramente US$
4,760 bilhões no período e crescendo 14,35%
frente aos primeiros seis meses do ano pas-
sado, quando haviam alcançado US$ 4,163
bilhões. O crescimento observado, no en-
tanto, esteve perigosamente concentrado
em apenas três classes de produtos, a saber,
soja e derivados, carne bovina congelada e
ouro. Somados, os três segmentos realizaram
exportações no valor de US$ 3,352 bilhões
entre janeiro e junho deste ano, respon-
dendo por 70,4% das vendas externas totais
do Estado, frente a US$ 2,874 bilhões no mes-
mo intervalo de 2020, numa lata de 16,62%.
O acréscimo registrado pelo grupo respon-
deu por 79,93% do aumento acumulado pe-
las exportações totais.

Esse incremento, no entanto, não foi su-
ficiente para fazer frente ao salto experi-
mentado pelas importações, explicado em
boa parte pela escalada nas compras de
energia importada da Argentina e do Uru-
guai. As compras externas experimentaram
um salto de 47,92% no semestre, saindo de
US$ 1,604 bilhão no ano passado para US$
2,373 bilhões neste ano – ou seja, um avan-
ço equivalente a US$ 768,676 milhões a mais,
o que se compara ao acréscimo acumulado
pelas exportações, próximo a US$ 597,507
milhões. Embora não tenham batido re-
corde, as compras externas foram as maio-

res para o período desde 2013.
O resultado foi uma retração de 6,69% no

superávit comercial (exportações menos im-
portações), que baixou de US$ 2,559 bilhões
no acumulado entre janeiro e junho do ano
passado para pouco menos de US$ 2,388 bi-
lhões neste ano, num recuo de US$ 171,169 mi-
lhões.O Estado continua extremamente de-
pendente da China, que respondeu por 85,42%
de todo o saldo comercial nos seis primeiros
meses deste ano, mesmo perdendo algum es-
paço na ponta das exportações.

Dependência persistente
A balança comercial entre Goiás e China

mostra exportações de US$ 2,358 bilhões na
primeira metade deste ano, correspondendo
a 49,53% das vendas externas totais. No mes-
mo período do ano passado, essa participação
havia sido de 53,0% com as vendas goianas
para aquele mercado da Ásia atingindo algu-
ma coisa ligeiramente inferior a US$ 2,207 bi-
lhões. Entre 2020 e este ano, portanto, o avan-
ço ficou limitado a 6,85%. As importações de
produtos goianos pelos chineses cresceram
48,68%, saltando de US$ 214,029 milhões para
US$ 318,208 milhões (dos quais perto de
54,0% referentes a compras de veículos, pro-
dutos químicos orgânicos e adubos). O saldo
comercial avançou discretamente, saindo de
US$ 1,992 bilhão para US$ 2,039 bilhões (mais
2,36%), mas foi o suficiente para elevar a par-
ticipação chinesa no superávit goiano de
77,87% para aqueles 85,42%.

2 As compras de energia
importada, segundo dados
do antigo Ministério da In-
dústria, Comércio Exterior e
Serviços, saíram de US$
10,987 milhõespara US$
515,532 milhões, num salto de
4.592% na comparação entre
o primeiro semestre de 2020
e igual intervalo deste ano.
Daquele total, a Argentina
respondeu por 91,53%, o que
significou importações de US$
471,878 milhões (61,2 vezes
mais o valor gasto pelo Esta-
do na primeira metade do
ano passado para comprar
energia dos argentinos).
2 A alta nas compras de
energia importada respon-
deu por 65,65% do cresci-
mento das importações totais
realizadas pelo Estado en-
tre janeiro e junho deste ano
e o mesmo período de 2020,
ainda que sua participação
no total importado tenha
sido de 21,73%. A questão é
que os volumes e valores
importados em 2020 e nos
anos anteriores haviam sido
muito baixos e mesmo irre-
levantes quando considera-
dos em relação ao total im-
portado pelo Estado. Apenas
para reforçar o argumento,
no primeiro semestre do ano
passado, as compras de ener-
gia representaram 0,68% das
importações totais.
2 Excluídas as operações de

compra de energia da Ar-
gentina e do Uruguai, o res-
tante das importações apre-
sentou crescimento ainda re-
levante, subindo 16,58% fren-
te ao primeiro semestre de
2020, avançando de US$ 1,593
bilhão para US$ 1,857 bilhão.
Pouco mais de metade desse
incremento pode ser expli-
cado pelo aumento de 34,66%
nas importações de adubos e
fertilizantes, que subiram de
US$ 242,923 milhões para
US$ 327,112 milhões, e pela
alta de 36,48% nas compras
de veículos, tratores, suas
partes e acessórios. Neste
caso, as importações avança-
ram de US$ 137,984 milhões
para 188,323 milhões.
2 A variação, ainda que pa-
rece vigorosa, reflete os bai-
xos valores registrados no
ano passado, quando a pro-
dução de veículos – aqui e no
restante do País – havia che-
gado literalmente ao fundo do
poço. Na comparação com
2019, as compras externas
no setor chegaram a despen-
car 38,5% no primeiro se-
mestre do ano passado. Os
números deste ano ainda
mostram redução de 16,1%
em relação aos seis meses
iniciais de 2019.
2As importações de produtos
farmacêuticos, concentradas
na Alemanha, Suíça, Irlanda e
Estados Unidos, sofreram baixa

de 7,45% neste ano e encolhe-
ram de US$ 639,869 milhões
para US$ 590,367 milhões. O
dado parece coerente com os
resultados da produção do se-
tor no Estado, que vinham em
baixa. Mas também refletem os
números mais elevados regis-
trados em 2020, quando ha-
viam crescido 15,3% diante de
igual período do ano anterior.
2 No prato das exporta-
ções, os embarques de soja
em grão responderam por
45,65% do total, praticamen-
te a mesma fatia registrada
no semestre inicial de 2020
(45,43%). De fato, as vendas
externas do grão cresceram
em linha com a média de
todo o setor exportador, com
alta de 14,92%, saindo de US$
1,891 bilhão para US$ 2,173
bilhões. As exportações de
óleo de soja e ouro, no en-
tanto, experimentaram saltos
muito além da média, subin-
do 89,78% no primeiro caso
(de US$ 60,606 milhões para
US$ 115,015 milhões) e
52,64% no segundo (de US$
125,512 milhões para US$
191,587 milhões).
2 O apetite chinês ajudou
a turbinar as exportações
de carne bovina congelada,
que cresceram 13,35% (de
US$ 446,844 milhões para
US$ 506,514 milhões, dos
quais 71,60% tiveram a Chi-
na como destino).

Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

Exportação goiana atinge recorde,
mas saldo comercial encolhe 6,9%

Impulsionada pela nova rodada de pagamentos do
auxílio emergencial e pela alta recente nos juros, a apli-
cação financeira mais tradicional dos brasileiros re-
gistrou o melhor desempenho do ano. Em junho, os bra-
sileiros depositaram R$ 7,09 bilhões a mais do que sa-
caram na caderneta de poupança, informou hoje (6) o
Banco Central (BC).

Apesar do desempenho positivo, a captação é inferior
à registrada em junho do ano passado. Naquele mês, os bra-
sileiros tinham depositado R$ 20,53 bilhões a mais do que
tinham retirado da poupança.

Com o desempenho de junho, a poupança acumula re-
tirada líquida de R$ 16,53 bilhões nos seis primeiros me-
ses do ano. Essa é a maior retirada acumulada para o pri-
meiro semestre desde 2016, quando os saques tinham su-
perado os depósitos em R$
42,61 bilhões.

O principal responsá-
vel pelo resultado positivo
na poupança foi a reto-
mada do pagamento do
auxílio emergencial. A
Caixa Econômica Federal
depositou o dinheiro em
contas poupança digitais,
que acumulam rendi-
mentos. Nesta rodada, o
benefício paga parcelas
de R$ 150, R$ 250 e R$ 375
por mês, dependendo da
família do beneficiário.

No ano passado, a pou-
pança tinha captado R$
166,31 bilhões em recursos,
o maior valor anual da sé-
rie histórica. Além do de-
pósito do auxílio emergen-
cial nas contas poupança
digitais ao longo de oito
meses em 2020, a instabili-
dade no mercado de títulos
públicos nas fases mais
agudas da pandemia de co-
vid-19 atraiu o interesse
na poupança, mesmo com
a aplicação rendendo me-
nos que a inflação.

Rendimento
Com rendimento de

70% da Taxa Selic (juros
básicos da economia), a
poupança rendeu apenas
1,6% nos 12 meses termi-
nados em junho, segundo
o Banco Central. No mes-
mo período, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo-15 (IPCA-15), considerado prévia da inflação, atin-
giu 8,13%. O IPCA cheio de junho será divulgado na pró-
xima quinta-feira (8) pelo Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE).

A perda de rendimento da poupança está atrelada a dois
fatores. O primeiro são os juros baixos. Atualmente a taxa
Selic (juros básicos da economia) está em 4,25% ao ano, de-
pois de ficar em 2% ao ano, no menor nível da história, en-
tre agosto de 2020 e março de 2021. O segundo fator foi a
alta nos preços dos alimentos e do dólar, que impacta a in-
flação desde o segundo semestre do ano passado. Mesmo
assim, as recentes elevações na Selic estão voltando a atrair
o interesse do brasileiro na caderneta.

Para este ano, o boletim Focus, pesquisa com institui-
ções financeiras divulgada pelo Banco Central, prevê in-
flação oficial de 6,07% pelo IPCA. Com a atual fórmula, a
poupança renderia pouco menos de 2,975% este ano, caso
a Selic permaneça em 4,25% durante todo o ano. O ren-
dimento pode ser um pouco maior caso o Banco Central
aumente a taxa Selic nas próximas reuniões do Comitê de
Política Monetária. (ABr)

Depósitos superaram retiradas em R$ 7,09 bilhões

Atividade industrial cai em maio, mas
está acima do nível pré-pandemia

BALANÇO
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Poupança
registra maior
captação
líquida do 
ano em junho

A atividade industrial en-
colheu em maio, com queda
nas horas trabalhadas e na
utilização da capacidade ins-
talada, informou a Confede-
ração Nacional da Indústria
(CNI). Segundo a pesquisa In-
dicadores Industriais, apesar
da queda na produção, o ní-
vel de atividade continua su-
perior ao de fevereiro de
2020, antes do início da pan-
demia de covid-19.

Em maio o número de ho-
ras trabalhadas na produção

caiu 1,8% em relação a abril.
Essa estatística desconsidera
efeitos sazonais (oscilações tí-
picas de determinadas épo-
cas do ano). Como a CNI revi-
sou os números de meses an-
teriores, esse representa o se-
gundo mês seguido de enco-
lhimento no indicador.

Os dados de março e de
abril foram revisados para
baixo. Em vez de crescimen-
to de 1,1%, o número de ho-
ras trabalhadas ficou estável
em março. Em abril, o indi-

cador passou a registrar que-
da de 1,3%, em vez de cres-
cimento de 0,7%. Dessa for-
ma, a CNI passou a conside-
rar que as horas trabalhadas
mostram tendência de queda
em 2021. Apesar disso, o in-
dicador continua um pouco
acima do registrado em fe-
vereiro do ano passado.

O faturamento real da in-
dústria de transformação au-
mentou 0,7% entre abril e maio
de 2021, na série livre de efei-
tos sazonais. (ABr)

Para este ano, o

boletim Focus,

pesquisa com

instituições

financeiras

divulgada pelo

Banco Central,

prevê inflação

oficial de 6,07%

pelo IPCA
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Samuel Straioto

A vereadora Aava Santiago
assumiu o comando do Dire-
tório do PSDB, em Goiânia.
Ela é a primeira mulher a ocu-
par a função. Aava terá a mis-
são de recuperar um partido
que teve uma votação pífia nas
eleições para prefeito em 2020,
e que ainda carrega desgastes
das administrações estaduais
do chamado Tempo Novo.
Para a nova presidente, a re-
construção por maior proxi-
midade com a comunidade,
além de ouvir e entender os
anseios da população. 

A dirigente partidária
compartilha da posição do
ex-governador Marconi Pe-
rillo de que a legenda não
pode ter vergonha de sua his-
tória e apresentar à popula-
ção um trabalho social, por
meio dos programas desen-
volvidos. Aava relatou que
tem um histórico de constru-
ção dentro do PSDB, e desta-
ca que há uma construção de
agenda visando o fortaleci-
mento das instituições, espe-
cialmente às ligadas à Educa-
ção e de combate às desi-
gualdades. “Com base na
agenda social democrata, to-
pei a missão de assumir o
partido. O PSDB em Goiás se
contrapõe ao Caiadismo e ain-
da ao Bolsonarismo. “Nosso
partido se opõe ao Caiadismo
e ao Bolsonarismo, eles são
iguais. Nós estamos em outro
caminho”, disse.

De acordo com Aava San-
tiago, o PSDB não pode ter
vergonha de suas origens.
Ela ressaltou que o partido
tem como legado os progra-
mas sociais. A presidente do
PSDB Goiânia argumentou
que a família dela foi bene-
ficiada com políticas públicas
em um momento de instabi-
lidade, com a morte do pai.
Ela argumenta que é impor-
tante ajudar as famílias a te-
rem estabilidade, por meio
das ações sociais propostas
pela Social Democracia. “A
Renda Cidadã salvou minha
família da fome”. Aava disse
que o partido não se pode se
envergonhar das políticas so-
ciais que ajudou a construir.

“A gente precisa falar sobre
isso”, destacou Aava.

Quanto ao fraco desempe-
nho nas eleições do ano pas-
sado, Aava Santiago relata
que o momento era difícil,
mas que foi importante o par-
tido tomar posição e lançar
candidato a prefeito na oca-
sião, marcando posição no
debate político. O candidato
do partido foi o deputado es-
tadual Talles Barreto que teve
menos de 1% dos votos. 

Ela disse que a polarização
entre Vanderlan Cardoso e
Maguito Vilela acabou atra-
palhando não apenas Talles
Barreto, mas outros nomes
de pessoas com mandato e
que tinham capilaridade po-
lítica, como: Virmondes Cru-
vinel, Elias Vaz e Dra Cristina.
“Já tínhamos uma noção que
seria muito difícil. “O partido
teve coragem de colocar can-
didatura própria e mostrar
sua posição” Aava Santiago
relatou que é importante que
o partido atenda os anseios da
comunidade não apenas na
época eleitoral.

Com votação
baixa nas eleições
2020 na capital,
nova presidente
do partido tenta
reverter quadro
negativo da
legenda

Aava Santiago defende legado
para reoxigenação do PSDB

Aava Santiago 

chega ao comando

do PSDB em Goiânia

e deve buscar uma

alinhamento maior

com a esquerda e

centro-esquerda

para oxigenar 

a sigla

Alinhamento com o Paço
Questionada sobre um alinhamen-

to com o Paço Municipal, Aava San-
tiago relatou que tem liberdade e que
tem procurado adotar uma postura in-
dependente. Ela argumentou que al-
guns projetos como a nova formatação
do Renda Família, o prefeito Rogério
Cruz acabou acatando sugestões dela.”
Como sou a única parlamentar do
partido em Goiânia, recebi total auto-
nomia para me relacionar com o Paço
e tenho feito isso. Meu mandato é in-
dependente. O prefeito mandou pra cá
o Renda Família e acrescentando mais
beneficiários. A minha postura é de co-
laboração, mas também de indepen-
dência”, disse. Doria

Na tarde do próximo sábado (10),
está prevista a vinda para Goiânia do
governador de São Paulo, João Doria.
Ele inicia trabalho de visitas nas dife-
rentes regiões do país, no sentido de
buscar apoio para as prévias do PSDB
para presidente da República. Aava
Santiago avalia que pensa diferente de

Doria em diversos aspectos, mas que
é preciso ouvi-lo, assim como os outros
nomes que poderão disputar o cargo
de presidente pelo partido. Aava des-
taca que tem trabalhado para a re-
cepção de João Doria.

“Eu acho importantíssimo que os
presidenciáveis do partido queiram
conversar com Goiás. Isso mostra a
relevância do PSDB goiano e goia-
niense em nível nacional, porque ao
contrário do que muitos destacam as
derrotas eleitorais que não são ca-
pazes de desidratar as conquistas. Es-
tamos falando de um estado perifé-
rico politicamente, mas que tem his-
tórico de entregas, como foi o Bolsa
Família, em que os programas sociais
goianos serviram de base parra esta
ação. Particularmente tenho diver-
gência quanto a agenda política de
João Doria. Partido político que não
tem dono. Estou na linha de frente
para recebê-lo”, disse a parlamentar.
(Especial para O Hoje)

Apesar do alinhamento com a prefeitura, Aava diz que seu mandato é indepentende

Conceito 
Freemium

O mesmo adotado pelos grandes jornais neste conceito em todo o mundo

Distribuição dirigida com alto conteúdo editorial
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Esplanada
Leandro Mazzini | reportagem@colunaesplanada.com.br

Lavando as mãos
O presidente Jair Bolsonaro deixou

nas mãos dos líderes neopentecostais o
lobby no Senado para aprovação do AGU
André Mendonça ao Supremo Tribunal
Federal. Não vai interferir junto à base
governista. Prometeu indicar um ‘ter-
rivelmente evangélico’ para atender à
bancada cristã, e só. A missão agora é
com a bancada evangélica, os donos das
igrejas que o apadrinham. Eles têm
mais poucos dias para as visitas aos ga-
binetes, antes da aposentadoria do mi-
nistro Marco Aurélio Mello.

Mais um
Enquanto Mendonça continua com

rejeição de parte do Senado, ganha
corpo um plano B para o presidente: a
indicação do juiz Mirko Giannotte.

Reza &amp; toga
Giannotte é evangélico, membro da

Igreja Batista, e com um diferencial:
chancelado pela Associação Nacional
dos Magistrados Estaduais.

Ainda indeciso
Após flerte com Patriota, PMB, PRTB

e Progressistas, Bolsonaro voltou a dar
mais atenção ao convite do PTB para se
filiar. E segue a novela.

Verticalização
Em tempo, Bolsonaro não está

preocupado com as negociações para
palanques estaduais. Seu foco é for-
talecer a ala bolsonarista no Con-
gresso Nacional.

Cabidão
A TV Escola, que sucumbiu sob tu-

tela do Ministério da Educação, con-
forme noticiamos, está de migração
para a Empresa Brasil de Comunicação
– com o mesmo orçamento, com outro
nome (a definir), mas com o propósito
bem diferente do ensino pelas telas. A
conferir a programação pré-eleitoral.

Segue o teste
Institutos de pesquisa que já fazem son-

dagens nacionais nesta semana incluíram o
nome do governador gaúcho Eduardo Leite
(PSDB), com prioridade nos formulários, em
confronto em cenários só com Bolsonaro ou
com Lula da Silva.

Confirmação de leitura
Veja o perigo de resolver contratos de

trabalho às pressas, ou sem a devida aten-
ção e respeito: um patrão terá de indenizar
em R$ 5 mil uma ex-empregada doméstica
demitida por ele por mensagem de what-
sapp, em 2016, numa mensagem bem ‘seca’.
Não tem recurso, foi decisão do Tribunal Su-
perior do Trabalho.

É só na fé
E por falar em condenação, um pastor da

Igreja Universal do Reino de Deus perdeu
ação de indenização por danos morais e ma-
teriais por ser obrigado a pedir dinheiro aos
fiéis – o que, na sua visão, não configuraria
uma tarefa acordada. Ele também diz que foi
obrigado a fazer vasectomia após se casar.

Green avança
Os Estados Unidos emitem em média

300 mil novos green cards por ano, e estes
números irão se intensificar nos próximos
meses. Apenas no primeiro trimestre de
2021, já foram computados mais de 110 mil
novos pedidos, número nunca antes regis-
trado neste período no país. Os dados são de
Felipe Alexandre, jurídico da AG Immigra-
tion, para a Coluna.

Mercado respira
O industrial brasileiro está um pouco

mais otimista apesar das restrições da pan-
demia, mesmo que tímidas. A intenção de
lançar produtos pela indústria cresceu 18,5%
no 1º trimestre, em relação ao mesmo pe-
ríodo do ano passado, de acordo com o Índice
de Atividade Industrial da Associação Bra-
sileira de Automação-GS1 Brasil. No acu-
mulado de 12 meses, o índice apresenta
crescimento de 13,1%.

O prefeito de Goiânia, Ro-
gério Cruz (Republicanos),
anunciou nesta terça-feira, 6, a
instalação de um posto drive-
thru 24 horas, no Paço Muni-
cipal, no próximo final de se-
mana, para atender às pes-
soas que, por algum tipo de im-
pedimento, não têm tempo de
comparecer aos postos de va-
cinação contra a Covid-19.

A projeção desse sistema
de imunização foi feita duran-
te live transmitida pelas redes
sociais da Prefeitura de Goiâ-
nia. “Esse serviço será desti-
nado, principalmente, para
aquelas pessoas que não têm
tempo durante o dia, de pro-
curar um local de imunização.
Nosso desejo é instalar um pos-
to de vacinação em volta do
Paço Municipal”, reforçou.

“Vamos arrumar uma es-
trutura muito boa, para que,
durante 24 horas, as pessoas
possam vir aqui para ser imu-
nizadas, na modalidade drive-
thru, com instalação de tendas.
Contaremos com o apoio da
Guarda Civil Metropolitana,
da Polícia Militar do Estado, e
da Secretaria de Mobilidade
Urbana, que irá orientar os
motoristas”, frisou.

Rogério Cruz revelou que
a Prefeitura instalou o sistema
de imunização no final de se-

mana que passou, mas que
não foi possível, porque não
chegou a quantidade de doses
suficientes contra a Covid-
19 para tal ação. “Mas acre-
ditamos que no próximo final
de semana, com a quantidade
de doses que está para chega
a Goiânia, provavelmente fa-
remos esse serviço de drive-
thru especial, de 24 horas,
sem necessidade de cadas-
tramento”, pontuou.

Para tanto, o prefeito disse
que irá anunciar nas redes so-
ciais da Prefeitura, para que
todos possam ter conheci-
mento do drive-thru 24 horas
no Paço, com a chegada de do-
ses de imunizantes.

O balanço de vacinação de
Goiânia aponta para aplicação
total geral de 795.789 doses,
com 37,25% dos vacinados com
a primeira dose, e 14,28% com
o reforço. De dose única, o per-
centual é de 0,94%. Porcenta-
gem de imunizantes é de
15,23%. São 899.443 doses re-
cebidas e 795.789 aplicadas,
com porcentagem de doses
aplicadas chegando a 88,47%.

Com a primeira dose, a va-
cinação é a seguinte: idosos
institucionalizados: 823; idosos
acamados: 3.399, demais idosos
(a partir de 60 anos): 198.715.
Total de idosos: 202.937.

Demais grupos prioritá-
rios: trabalhadores da Saúde:
94.609; segurança e salva-
mento: 8.762; pessoas com co-
morbidades: 102.610; traba-
lhadores da Educação: 29.043;
pessoas em situação de rua:

269; população privada de li-
berdade: 18; trabalhadores
do transporte aéreo: 1.586;
gestantes e puérperas: 3.034;
caminhoneiros: 90; povos in-
dígenas: 35; trabalhadores da
limpeza urbana: 75; traba-
lhadores do transporte coleti-
vo rodoviário: 202; trabalha-
dor Industrial: 8.507; cons-
trução: 185; lactantes: 768;
trabalhadores da imprensa:
2.182; população geral:
109.973. Total da primeira
dose: 564.885.

Dose única
Já em relação à segunda

dose, a vacinação chegou aos
seguintes números: idosos ins-
titucionalizados: 789; idosos
acamados: 3.054; demais idosos
(a partir de 60 anos): 150.940.

Total de idosos: 154.783.
Dos grupos prioritários, tra-

balhadores da Saúde: 58.894;
segurança e salvamento: 2.564;
pessoas com comorbidades:
186; trabalhadores da Educa-
ção: 57; população privada de
liberdade: 11; gestantes e puér-
peras: 5; trabalhadores do
Transporte Aéreo: 3. População
geral: 90. Total de segunda
dose: 216.593.

Até esta terça-feira, foram
imunizados com dose única
14.311 pessoas, entre idosos,
trabalhadores da saúde, da
educação, de segurança e sal-
vamento, com comorbidades,
transporte coletivo rodoviário,
pessoal da limpeza, caminho-
neiros, trabalhadores indus-
triais, gestantes, puérperas e
lactante. (ABr)

Sistema foi instalado no Paço Municipal,
mas a quantidade de doses recebidas
não foi suficiente para a implementação

Base do governo votou contrário a proposta

A Câmara dos Deputados aprovou, por 425 votos a 15,
o texto-base do Projeto de Lei 12/21, do Senado, que per-
mite ao governo federal quebrar a patente para produ-
zir medicamentos e vacinas nos casos de emergência na-
cional ou internacional. O Governo Federal é contrário
à proposta, o líder na Câmara, Ricardo Barros (PP), se po-
sicionou contrário à medida.

O texto do relator Aécio Neves (PSB-MG) diz que a li-
cença compulsória será temporária e não exclusiva. O de-
putado diz que a quebra de patente não poderá trazer
prejuízo aos direitos do titular do medicamento ou do
imunizante. Assim, de acordo com a matéria, o detentor
da patente receberá o valor de 1,5% do preço líquido de
venda do produto associado.

Segundo o relatório, caberá ao Poder Executivo rea-
lizar, no prazo de 30 dias, prorrogável por igual pe-
ríodo, a avaliação individualizada das tecnologias “e
somente concederá a licença compulsória, de forma
não exclusiva, para produtores que possuam capaci-
dade técnica e econômica comprovadas para a pro-
dução do objeto da patente”.

O relator ainda inseriu um dispositivo que reconhe-
ce ao Congresso Nacional a prerrogativa, por meio da edi-
ção de lei ordinária, de iniciar o processo de concessão
da licença compulsória. (ABr)

Texto da quebra
de patentes 
de vacinas 
é aprovado

Goiânia inicia drive-thru 24h
no próximo final de semana

Falta de doses

impediu

implementação do

servio no último

final de semana,

apesar da estrutura

já estar montada
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O Atlético Goianiense en-
cerrou no último sábado sua
primeira participação no Cam-
peonato Brasileiro Sub-17. O
clube, por estar entre os 20
mais bem ranqueados pela
CBF, conquistou as vagas no
torneio nacional na categoria
sub-17 e também no sub-20. Na
Copa do Brasil, apenas o cam-
peão estadual disputou, o que
aconteceu com o time goiano
no sub-20. Com oito pontos so-
mados, o Dragão terminou na
oitava colocação e não avançou
para a fase final, mas nem por
isso o treinador Augusto Fassi-
na saiu chateado. 

“Por ser uma primeira par-
ticipação, eu saio satisfeito
porque a gente viu que o cam-
peonato foi definido por deta-
lhes. O jogo contra o Bahia, es-
tava teoricamente bem dispu-
tado, mas tomamos um gol
aos 49 minutos (do segundo
tempo), o duelo contra o São
Paulo por mais que sofremos
quatro, quando estava apenas
1 a 0, criamos e tivemos quatro
chances de gols, estávamos
próximos do empate, mas to-
mamos outro gol e desenca-
deou o placar elástico. Contra
o Botafogo, no Rio de Janeiro,
dominamos no primeiro tem-

po, perdemos gols e no segun-
do eles cresceram e marca-
ram duas vezes, contra o Amé-
rica-MG a mesma coisa”, ana-
lisou Augusto Fassina.

O rubro-negro venceu o
Grêmio, fora de casa, e o Fla-
mengo, em Goiânia. Foi justa-
mente para o time goiano, a
primeira, e única, derrota dos
cariocas no torneio. Apesar
disso, a equipe goiana levan-
do em consideração os dois
grupos, somou mais pontos
que Botafogo, Sport, Fortaleza,
Ceará e Chapecoense, mas
apenas os quatro primeiros de
cada chave avançam.

“Uma categoria que é mui-
to igual, foi bem disputada.

Em momento algum perde-
mos um jogo em que fomos en-
volvidos 100% pelo adversário,
muito pelo contrário, tivemos
chances em todos os jogos.
Agora vamos refletir, torcer
para que possamos ter a vaga
no próximo ano, vamos nos or-
ganizar para o Campeonato
Goiano, mas de modo geral
fico satisfeito com a dedicação
da equipe”, completou Fassina.

Agora, o rubro-negro volta
suas atenções para o Campeo-
nato Goiano Sub-17, que tem
data-base para começar no dia
14 de agosto. O torneio define
o clube que vai disputar a Copa
do Brasil da categoria. (Felipe
André, especial para O Hoje)

Técnico se diz “satisfeito” com
campanha do Atlético-GO no Sub-17

CATEGORIA DE BASE
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Augusto Fassina orientando o elenco do Atlético Goianiense

Bruno Corsino/Atlético-GO A tarde desta terça-feira
(6), foi de apresentação no
Goiás Esporte Clube. O clu-
be esmeraldino que estava
em negociações com um la-
teral-esquerdo, apresentou
de forma oficial Artur, que
estava recentemente de-
fendendo as cores do Brasil
de Pelotas, na Série B.

“Só quero agradecer a
oportunidade que o Goiás
tem me dado por estar ves-
tindo essa camisa. Agra-
decer também a comissão
técnica, a diretoria e estou
muito honrado por estar
vestindo esse manto”, dis-
se o mais novo reforço.

Natural de Abel Figuei-
redo (PR), Artur se desta-
cou pelo JV Lideral-MA na
Copinha, chamando a
atenção do Internacional.
Após quatro anos pelo clu-
be colorado, ele passou
por Ponte Preta, Criciúma
e duas passagens no Brasil
de Pelotas, onde estava re-
centemente, jogando treze
partidas na temporada
2021. Ainda tem no currí-
culo passagens no futebol
da Ucrânia e Azerbaijão. 

No Brasil de Pelotas
desde março deste ano, o
lateral atuou em treze par-

tidas pelo clube gaúcho,
sendo seis delas na Série B.
Para que o atleta não com-
pletasse a sétima partida,
ele ficou ausente no último
jogo, para que a negocia-
ção com o Goiás aconte-
cesse. Segundo o repórter
Fernando Monassa, da Rá-
dio Pelotense 620, a equipe
esmeraldina pagou cerca
de R$ 100 mil pela libera-
ção do atleta.

“Foi uma opção a ser fei-
ta na minha vida e fico feliz
pelo Goiás ter demonstrado
o interesse. Venho de um
salto completamente dife-
rente, eu que estava no Bra-
sil de Pelotas e lá a situação
é completamente oposta a
que o Goiás está tendo ago-
ra que é brigando pelo aces-
so e o objetivo do clube é
esse. Vamos brigar, correr
juntos e estou muito feliz
por essa oportunidade e es-
pero muito ajudar ainda
mais o clube a buscar esse
acesso”, ressaltou Artur.

O Goiás volta a campo na
próxima sexta-feira (9),
quando recebe o líder Náu-
tico, no estádio Hailé Pi-
nheiro, às 21h30, horário de
Brasília. (Victor Pimenta,
em especial para O Hoje)

Lateral-esquerdo Artur é
oficialmente apresentado

GOIÁS

Felipe André

Com quatro vitórias em
oito jogos, o Atlético Goia-
niense triunfou no último fim
de semana, quando bateu o
Grêmio, no Rio Grande do
Sul. O rubro-negro, quatro
dias depois, agora tem o due-
lo contra o Sport, hoje, às
19h15 (horário de Brasília), no
estádio Antônio Accioly. Dife-
rentemente do time goiano, os
pernambucanos começam a
rodada na beira da zona do
rebaixamento, com seis pon-
tos somados.

“O Sport é uma equipe que
tem muito bons jogadores do
meio para frente, com capaci-
dade de decisão. É só ver a his-
tória de Thiago Neves, André,
Neilton e Everaldo, atletas com
histórico muito bom na pri-
meira divisão. Um time que se
manteve na elite no ano pas-
sado, fez um bom campeonato.
O Umberto (Louzer) dispensa
comentários, um treinador
campeão da Série B, que eu res-
peito bastante. Vamos jogar no
nosso limite para ser competi-
tivos, trabalhar tentando dar o
maior desenvolvimento para as
individualidades dos nossos jo-
gadores e coletivamente eles
têm se entregado bastante”,
analisou Eduardo Barroca an-
tes do duelo.

A única vitória do Sport na
competição, aconteceu na
quarta rodada, justamente so-
bre o Grêmio, o último ad-
versário do Atlético Goia-
niense. O rubro-negro, que
desembarcou em Goiânia na

última segunda-feira (5), dis-
putou quatro partidas como
mandante, onde conseguiu
duas vitórias, sobre São Pau-
lo e Fluminense, empatou com
o Fortaleza e foi derrotado
pelo Red Bull Bragantino.

Para esse duelo, o treina-
dor Eduardo Barroca volta a
contar com dois jogadores
que estavam suspensos na úl-
tima rodada. Natanael e Jan-
derson ficam à disposição do
treinador, o primeiro deve re-
tomar a titularidade e como
lateral-esquerdo, diferente-
mente das últimas rodadas
quando estava atuando im-
provisado no ataque. Já o ata-
cante que está emprestado
pelo Corinthians, vai enfren-
tar a concorrência de André
Luis, que foi bem no duelo
diante do Grêmio.

Para essa partida, o co-
mandante começa a contar
com o zagueiro Werley. O jo-
gador, que está sem atuar des-
de janeiro, estava aprimoran-
do a parte física nas últimas se-
manas, foi regularizado e
anunciado de maneira oficial
pelo clube, e agora fica à es-
pera de Eduardo Barroca para
poder estrear. No meio-campo,

João Paulo segue sendo uma
incógnita, pois apesar de ter
voltado aos treinamentos, foi
ausência nos últimos três jogos
e deve ficar apenas como op-
ção no banco de reservas.

Caso João Paulo não reúna
condições de jogo, o meio-
campo deve ser o mesmo na
vitória diante do Grêmio, com
Baralhas entre os titulares. Na
disputa pela camisa 9 do ru-
bro-negro, Lucão permanece
como titular após iniciar a
partida diante do Tricolor Gaú-
cho e ter marcado o primeiro
gol com a camisa do Atlético
Goianiense, justamente o ten-
to que garantiu os três pontos.

“Venho trabalhando para
isso (ser titular), indepen-
dente se vou começar ou não,
estou no dia a dia treinando
para dar o meu melhor. Se for
da opção do Eduardo Barroca
me colocar para estar entre os
titulares, vou ajudar o elenco
a buscar a vitória”, disse o ata-
cante Lucão.

Sport
Em má fase, o time per-

nambucano tem o pior ataque
da Série A. Foram apenas qua-
tro gols marcados em nove jo-

gos, sendo dois apenas na es-
treia com o empate diante do
Internacional. De lá para cá,
balançou as redes na vitória
sobre o Grêmio e na derrota
para o Corinthians. São três
partidas consecutivas sem
marcar.

“A gente tem procurado
melhorar e aumentar esse nú-
mero de finalizações, justa-
mente com essas criações. Ti-
vemos a possibilidade de fi-
nalizar (contra o Palmeiras) e
faltou esse capricho, mas é
continuar trabalhando que
tenho certeza que, pela capa-

cidade desses atletas, essa
bola logo logo começará a en-
trar. É dar essa confiança, dar
essa segurança a eles”, disse
Umberto Louzer sobre a seca
do ataque do Sport.

Umberto Louzer não vai
poder contar com o atacante
Paulinho Moccelin, que está
suspenso pelo terceiro ama-
relo. O Leão da Ilha ainda
tem Sander e Maidana em
recuperação no departamen-
to médico, enquanto Patric
cumpre isolamento após tes-
tar positivo para Covid-19.
(Especial para O Hoje)

Atlético-GO, após
vencer o Grêmio,
recebe o Sport no
estádio Antônio
Accioly; goianos
vivem boa fase,
enquanto
pernambucanos
estão próximos 
do Z4

Em situAçõEs diferentes

Lucão, que marcou o primeiro gol com a camisa do Atlético-GO na última rodada, deve permanecer como titular

Bruno Corsino/ACG

Data: 7 de julho, 2021; Horário: 19h15 (de Brasília); Local: Es-
tádio Antônio Accioly, em Goiânia-GO; Árbitro: Leo Simão Ho-
landa (CE); Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e
Cleberson do Nascimento Leite (CE); VAR: Pathrice Wallace Cor-
rêa Maia (RJ)

t
TÉCNiCA

Atlético-GO: Fernando Mi-
guel; Dudu, Oliveira, Éder e
Natanael; Willian Maranhão,
Gabriel Baralhas e Marlon
Freitas; Arthur Gomes, André
Luis ( Janderson) e Lucão
Técnico: Eduardo Barroca

Sport: Mailson; Hayner,
Rafael Thyere, Sabino e
Júnior Tavares; Zé Weli-
son, Marcão Silva e Thia-
go Neves; Neilton, Eve-
raldo e André
Técnico: Umberto Louzer

xAtlético-GO Sport

FICHA
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João Paulo Alexandre 

Os consumidores sofre-
ram, mais uma vez, com o au-
mento dos preços dos com-
bustíveis após novo aumento
que foi anunciado na última
segunda-feira (5) pela Petro-
bras. Os preços da gasolina e
diesel, agora, passaram por
reajuste de R$ 0,16 e R$ 0,10
por litro, respectivamente.
Esses valores são repassados
das refinarias às distribuido-
ras. Mesmo repassando esses
valores, os postos de com-
bustíveis já registram queda
de 20% nas vendas. 

O presidente do Sindicato
do Comércio Varejista de De-
rivados de Petróleo no Estado
de Goiás (Sindiposto), Már-
cio Andrade, afirma que os
anúncios dos aumentos tam-
bém pegam a categoria de
surpresa. “É muito preocu-
pante mais uma aumento nes-
se momento pois os postos es-
tão passando por muita difi-
culdade. As vendas caíram
20% se comparado com a pré-
pandemia. E ninguém está
preparado para pagar mais
caro por algo tão essencial
como combustível”, pontua. 

Márcio explica que os pre-
ços que são fixados nos postos
de combustíveis não são de-
terminados pelo sindicato. “É
importante que a sociedade
saiba que os proprietários
têm total autonomia para de-
cidirem quais serão os preços
fixados. Eles levam em razão
vários fatores: localidade, con-
corrência. Um exemplo é que
os preços de postos localiza-
dos nos setores Bueno e Ma-
ristas são mais caros do que
um de um posto de bairros
mais afastados”, destaca. 

O presidente explica que
não há um levantamento de
quantos postos fecharam dian-
te das dificuldades enfrentadas
durante a pandemia. “A cons-
trução de um posto de com-

bustível não tem como alterar.
Ele sempre será um posto de
combustível. A gente nota uma
rotativa de empresário. Além
disso, os empresários estão
tendo dificuldades de capitali-
zar e sempre estão buscando
novas formas de captar re-
cursos financeiros para ad-
quirir o produto”, reforça.

Com isso, segundo Márcio,
cada vez que há o aumento de
preços para revenda, aumen-
ta mais a necessidade de se
conseguir ainda mais capital
para ser injetado nos estabe-
lecimentos.“Para manter os
seus estoques para atender o
consumidor e as demais des-
pesas, como o pagamento de
funcionários e impostos. Al-
guns postos já reduziram o
quadro de colaboradores para
tentarem sobreviver a esse
período”, destaca. 

O presidente critica o fato
de que a classe não contou
com o auxílio ou incentivo
por parte do governo esta-
dual. “A gente sempre teve
que se virar por conta própria.
Não contamos nem com in-

centivo fiscal ou financeiro
para poder atravessar essa
pandemia. Isso acaba sendo
ruim pois querendo não hou-
ve redução do ICMS para a
gente”, finaliza.

Em março deste ano, o go-
vernador Ronaldo Caiado afir-
mou, através das redes sociais,
que Goiás não contaria com ne-
nhum tipo de aumento do
ICMS. “Eu desautorizo qual-
quer aumento de ICMS em
Goiás. Ainda mais durante um
período tão difícil vivido por
nossos trabalhadores. Aqui não
vão ter! Em Goiás não aumen-
tamos ICMS há anos! E não
vou admitir isso”, publicou.

Autuações 
O Hoje andou por postos

da cidade e notou que alguns
já vendem a gasolina de 5,98
e o diesel já é comercializado
4,50. No último mês de maio,
o Procon Goiás notificou 58
postos de gasolina e autuou
quatro numa ação realizada
contra o aumento abusivo do
preço dos combustíveis. O ór-
gão visitou estabelecimentos

em Goiânia, Aparecida e Se-
nador Canedo entre os dias 1º
e 14 de maio. Entre as infra-
ções constatadas estava a
prestação incorreta de infor-
mações quanto à diferença
percentual entre o valor do li-
tro da gasolina e do etanol.

Segundo o Procon, os 58
postos notificados tiveram que
apresentar notas fiscais de
compra e venda de cada se-
mana, desde janeiro até a pri-
meira semana de maio/2021,
bem como planilha de custos
e outros documentos que pos-
sam justificar a possível ele-
vação do preço. Os preços dos
combustíveis ao consumidor
são definidos em regime de li-
vre mercado, considerando
fatores como: custos de aqui-
sição do produto, margem lí-
quida de remuneração, des-
pesas operacionais, impostos
incidentes e padrão de con-
corrência de cada mercado

Os estabelecimentos tiveram
um prazo de até dez dias para
apresentarem os documentos
solicitados neste PAIP – Proces-
so Administrativo de Investiga-

ção Preliminar. Após análise
pela Gerência de Pesquisa e
Cálculo, caso seja constatado o
abuso, a empresa responderá a
um processo administrativo
sancionatório cuja multa pode
variar de R$ 680,00 a R$
10.200.000,00, observando uma
dosimetria que leva em consi-
deração o porte econômico da
empresa, seu faturamento e
ainda a gravidade da infração.

Conforme o superinten-
dente do Procon Goiás, Alex
Augusto Vaz Rodrigues, a fis-
calização tem como objetivo a
apuração do aumento, que
ocorre em plena safra da
cana-de-açúcar. “Precisamos
saber a justificativa desse au-
mento nas bombas até mesmo
para esclarecermos os con-
sumidores”, diz.

Já no último mês de junho,
os Procon Goiás realizou a vi-
sita em mais postos de com-
bustíveis juntamente com a
Delegacia Estadual de Repres-
são a Crimes contra o Consu-
midor (Decon). Pela primeira
vez, a estratégia adotada foi di-
ferente: além da Gerência de
Fiscalização, uma equipe da
Gerência de Pesquisa e Cálcu-
lo do Procon Goiás participou
in loco das visitas e solicitou a
documentação fiscal. O posto
pode ser autuado imediata-
mente, caso seja constatada
prática de preço abusivo.

Como feito rotineiramente,
serão realizados os testes de
quantidade e de qualidade, a
fim de verificar se o consumi-
dor está sendo lesado nas
bombas, além do cumpri-
mento da legislação por parte
dos empresários. Também
será fiscalizado o cumpri-
mento do Decreto Federal
10.634, que trata da divulgação
dos preços. A Polícia Civil, por
meio da Decon, irá analisar
eventual prática do crime de
propaganda enganosa e outras
condutas ilícitas envolvendo
as relações de consumo.

Equipe de fiscalização do
Procon Goiás notificou, no úl-
timo mês, usinas de bicom-
bustível (álcool anidro e Etanol
Hidratado) localizadas em di-
versos municípios, tais como
Inhumas, Jandaia e Edéia.

A ação é resultado dos des-
dobramentos da operação
realizada na semana passada
pelo Procon Goiás em parce-
ria com a Polícia Civil, por
meio da Delegacia do Consu-
midor (Decon), em postos de
Goiânia e distribuidoras lo-

calizadas em Goiânia e em Se-
nador Canedo. Com o intuito
de apurar os últimos aumen-
tos nos preços do combustível,
a fiscalização do órgão tem
percorrido estabelecimentos
em todo o estado.

Algumas usinas serão no-
tificadas por meio de ofícios
enviados pelos Correios. As
empresas terão o prazo de até
dez dias úteis contados a par-
tir do recebimento para apre-
sentar ao órgão as seguintes
documentações:

a)Relatório de custos para
a produção do etanol nas sa-
fras de 2019, 2020 e 2021;

b)Relação de insumos e res-
pectivas notas fiscais dos anos
2019, 2020, 2021;

c)Custo de produção de 1
hectare de cana de açúcar;

d)Custo de produção de 1 li-
tro de biocombustível nos
anos de 2019, 2020 e 2021;

e)Produção média de eta-
nol por hectare de cana;

f)Relatório do preço mé-
dio de venda do litro de álcool

anidro e etanol hidratado pra
distribuidoras dentro e fora do
estado de Goiás para os pe-
ríodo de 2019, 2020 e 2021;

g) Relatório quantitativo
total da produção de álcool
anidro e etanol hidratado dos
períodos de 2019, 2020 e 2021;

h) Apresentação de notas
fiscais de vendas, sendo o mí-
nimo de 10 notas fiscais por
mês, para distribuidoras do
estado de Goiás referente ao
período de 2019, 2020 e 2021.

A não entrega dos docu-

mentos solicitados e a compro-
vação de majoração abusiva
implicará na autuação do esta-
belecimento. O valor da multa
pode chegar a R$ 10,2 milhões.

“O Procon Goiás cumprirá
sua função institucional de
defender os consumidores
goianos. Por isso, esta opera-
ção só acabará quando en-
contrarmos respostas para a
população”, endossa o supe-
rintendente do Procon Goiás,
Alex Augusto Vaz Rodrigues.
(Especial para O Hoje)

Gasolina já pode ser encontrada de 5,98 e diesel a 4,50 em diferentes postos da Capital

Procon notifica usinas de biocombustível no interior

Sindiposto afirma que não tem interferência dos sindicatos nos valores

Postos já vendem a gasolina de 5,98 e o diesel a 4,50

Mesmo com altos preços, postos
registram queda de 20% nas vendas 
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O orçamento dos goianos fi-
cará cada vez mais apertado no
que depender dos aumentos de
itens essenciais como o gás de
cozinha e a energia elétrica. No
caso do gás, a Petrobras anun-
ciou, no início desta semana, o
sexto reajuste em 2021 no pre-
ço do produto, que ficou cerca
de 5,9% mais caro nas refina-
rias. Este aumento, que já é sen-
tido por quem utiliza o item,
afeta, também, para quem re-
vende o produto, que é de pri-
meira necessidade.

Zenildo Dias, Presidente
do Sindicato das Empresas
Revendedoras de Gás da Re-
gião Centro-Oeste (Sinergás),
explica que com o aumento,
que já é o sexto praticado so-
mente em 2021, o gás, que já
era encontrado entre R$ 95,00
a R$ 110,00 no Estado, agora já
pode ser encontrado entre R$
105,00 a R$ 120,00. “Está difí-
cil para o consumidor e tam-
bém para quem revende. A
procura pelo gás de cozinha já
caiu 20%. As vendas caíram
demais”, afirma.

Para ele, uma alternativa ao
consumidor é a pesquisa de

preço. “A dica para o consumi-
dor é pesquisar, e se atentar
para comprar um gás que seja
de boa qualidade, de um re-
vendedor autorizado, que te-
nha nota fiscal do produto. É
preciso ter atenção”, alerta.

Energia
Já no caso da energia, na úl-

tima semana, a Agência Na-
cional de Energia Elétrica
(Aneel) aprovou o índice de
reajuste do valor da bandeira
tarifária a ser pago pelos con-

sumidores. O custo da bandei-
ra vermelha 2, o mais alto do
sistema, aumenta de R$ 6,24
para R$ 9,49 para cada 100
kwh (quilowatt-hora) consu-
midos – um reajuste de 52% so-
bre o valor que já vinha sendo
cobrado desde o último mês ju-
nho. A agência prevê que esse
reajuste siga em vigor até pelo
menos novembro, devido ao
baixo índice de chuvas em boa
parte do país e a consequente
queda do nível dos reservató-
rios hídricos.

O economista Aurélio Tron-
coso, professor e coordena-
dor do Centro de Pesquisas do
Mestrado da UNIALFA explica
que este aumento se deve ao
uso das termelétricas na ge-
ração de energia, já que estas
possuem um custo operacio-
nal mais alto do que as hidre-
létricas. Para o especialista,
uma medida que o Governo
Estadual poderia tomar para
auxiliar a população seria di-
minuir o Imposto sobre Cir-
culação de Mercadorias e Ser-
viços (ICMS) pago pelo consu-
midor em produtos como ele-
trodomésticos, alimentos, ser-

viços de comunicação e trans-
porte intermunicipal e inte-
restadual, entre outros. En-
tretanto, como isso dificil-
mente será feito pelo Estado, o
economista recomenda que
as pessoas comecem a econo-
mizar energia desde já. “Ações
simples podem fazer a dife-
rença, como evitar de ligar o
aparelho de ar condicionado,
salvo quando for necessário,
não abrir e fechar a geladeira
o tempo inteiro, utilizar o fer-
ro de passar roupa uma vez
por semana, não demorar
mais do que 5 minutos ao to-
mar banho”, afirma. 

Segundo ele, outra dica im-
portante é trocar equipamen-
tos elétricos por produtos que
tenham menor consumo de
energia, além de trocar lâm-
padas incandescentes por led
ou mesmo por energia solar, no
caso dos chuveiros. “Na mi-
nha casa já consegui reduzir a
conta de luz em cerca de 20%
com a adoção destas medidas
cotidianas, e espero reduzir
ainda mais”, finaliza Aurélio.
(Maiara Dal Bosco, Especial
para O Hoje)

Maiara Dal Bosco

Segundo dados da Secreta-
ria Estadual de Saúde de Goiás
(SES-GO), 33,64% dos goianos
estão imunizados com uma
dose da vacina contra a Covid-
19. Isto significa que o Estado
aplicou 2.392.764 doses de imu-
nizantes. Já com relação à se-
gunda dose, ou à imunização
em dose única, estão comple-
tamente imunizados 10,82%
da população estadual, o que
representa 769.636 goianos. Os
índices em Goiás estão abaixo
da média nacional de vacina-
ção para o novo coronavírus, já
que, referente à primeira dose,
36,59% dos brasileiros estão
imunizados e, referente à se-
gunda dose, ou dose única,
12,92% da população brasilei-
ra foi vacinada.

A situação em Goiânia é
um pouco melhor. De acordo
com a Secretaria Municipal de
Saúde, já foram aplicadas
795.789 doses de vacinas con-
tra a Covid-19. Destas, 564.885
referem-se à primeira dose, o
que representa 37,25% dos
goianienses imunizados. Com
relação à segunda dose, foram
aplicadas 216.5936 vacinas.
Outras 14.311, referentes à
imunização em dose única,
também foram aplicadas no
município. Com isso, a por-
centagem de goianienses com
a imunização completa é de
15,23%.  No momento, a Capi-
tal está vacinando pessoas sem
comorbidades a partir de 44

anos e grupos prioritários.
Em Aparecida de Goiânia,

segundo levantamento da Se-
cretaria Municipal de Saúde
de Aparecida de Goiânia
(SMS) atualizado na última
segunda-feira (05), já foramm
aplicadas 221.226 doses de
vacinas contra a Covid-19,
desde 20 de janeiro deste ano,
quando se iniciou a vacinação.
Desse total, 166.827 doses são
referentes à primeira dose e
48.500 como segunda. Isso sig-
nifica que 39,4% da população
adulta da cidade já recebeu ao
menos uma dose do imuni-
zante e 13% já recebeu a imu-
nização completa com as duas
doses, totalizando 54.699 pes-
soas. Aparecida está imuni-
zando atualmente todas as
pessoas com 40 anos de idade
ou mais, independentemente
da condição ou de comorbi-
dade, bem como os grupos
prioritários do Programa Na-
cional de Imunizações (PNI).  

A coordenadora de Imuni-
zação da SMS, Renata Cordei-
ro, informa que, até o mo-
mento, Aparecida já recebeu,
para a primeira aplicação,
176.232 doses, e, para a se-
gunda, 67.400. Quanto à dose
única, foram 6.300, totalizan-
do 249.932. “Hoje temos 4.870
disponíveis para a primeira
aplicação e 11.700 para a se-
gunda. Vacinamos em ritmo
acelerado, com planejamento
técnico e monitoramento
constante dos trabalhos, e à
medida que chegam novas re-
messas vamos ampliando a
faixa etária para aumentar-
mos a cobertura vacinal em
toda Aparecida”, garante ela.

O secretário de Saúde
Alessandro Magalhães, além
de frisar que as pessoas de-
vem manter os cuidados pre-
ventivos mesmo após a imu-
nização integral, ainda re-
força a importância da vaci-
nação: “Temos uma estrutura

preparada para proteger a
população, profissionais trei-
nados e mobilizados para
acolher e imunizar as pessoas
com presteza e eficiência.
Aproveitem essa chance, se-
jam responsáveis, vacinem-
se na hora certa, conscienti-
zem parentes e amigos dessa
necessidade e fiquem atentos
à data da segunda dose, com
exceção dos que receberam a
vacina de dose única. Digo e
repito a cada um: a vacina
salva vidas, então não perca
tempo quando chegar a sua
vez”, pontuou.

Casos
De acordo com a SES-GO,

Goiás já registra 687.208 casos
do novo coronavírus. Destes,
há o registro de 657.024 pes-
soas recuperadas e 19.485 óbi-
tos confirmados. No Estado,
há  501.316 casos suspeitos em
investigação. Já foram des-
cartados 291.431 casos. A

doença tem taxa de letalidade
de 2,84% no Estado. Há 358
óbitos suspeitos que estão em
investigação. 

As mulheres ainda são as
mais infectadas pela doença,
representando 53,19% dos ca-
sos confirmados. Já os ho-
mens registram 46,81%. Além
disso, há 501.511 casos sus-
peitos. A faixa etária dos 30 a
39 anos é a maioria dos in-
fectados, com 157.708 casos.
Em seguida, vem os de 20 a 29
anos, com 136.465; de 40 a 49
anos, com 132.790; de 540 a 59
anos, com 95.810. A faixa etá-
ria com o menor número de
confirmações é de acima de 80
anos, com 12.982 positivados.

Já com relação ao recebi-
mento de vacinas, o Estado de
Goiás já recebeu 4.301.100 doses
de imunizantes, sendo 1.508.580
da CoronaVac, 2.280.220 da As-
traZeneca, 462.150 da Pfizer e
148.900 da Janssen.  (Especial
para O Hoje)

Apenas 10,82% da
população goiana
recebeu as duas
doses da
vacina.Goiânia e
Aparecida de
Goiânia aparecem
acima das médias
estadual e nacional  

O custo da bandeira vermelha 2, aumenta de R$ 6,24 para R$ 9,49 

Goiás está abaixo da média
nacional de imunização

Aumento obriga consumidor a economizar
GÁS E ENERGIA
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A situação em Goiânia é um pouco melhor. De acordo com a SMS, já foram aplicadas 795.789 doses de vacinas contra a Covid



A Prefeitura de Goiânia
publicou um novo decreto
que determina as regras para
o funcionamento das ativida-
des essenciais e não essen-
ciais na Capital. Como medida
obrigatória de enfrentamento
da pandemia provocada pela
Covid-19, o novo documento
traz os mesmos horários de
funcionamento das ativida-
des econômicas, conforme
quadro abaixo. A única alte-
ração fica por conta da quan-
tidade de integrantes músi-
cos que poderão se apresentar
em bares e restaurantes, pas-
sando de 2 para 4 pessoas.

De acordo com o secretário
de Governo, Arthur Bernardes,
a manutenção das regras do
decreto só é possível por con-
ta do avanço da vacinação e
uma leve queda nos números
de ocupação de leitos nos hos-
pitais. “O prefeito Rogério Cruz
tem sido muito sensível com
todos os entes envolvidos com
relação aos decretos para o se-
tor produtivo. Ele prioriza a
vida de cada goianiense, mas
sem deixar de lado também a

vida econômica da nossa Ca-
pital. As taxas de ocupação
de leitos, que já ultrapassaram
90%, hoje estão na casa dos
75% para UTI e abaixo de 70%
para enfermaria. Esse é o re-
sultado da vacinação que
avança cada dia mais e a cons-
cientização da maioria da po-
pulação”, afirma Bernardes. O
novo decreto tem validade de
7 a 20 de julho de 2021. 

O último documento de
flexibilização na Capital foi no
último mês. Entre as novida-

des, o aumento da capacidade
máxima em estabelecimen-
tos de ensino de 30% para
50%, em todos os níveis (in-
fantil, fundamental, médio e
superior). Também ficou au-
torizado o uso de som mecâ-
nico nesse tipo de estabeleci-
mento, bem como a apresen-
tação de música ao vivo limi-
tada a dois integrantes, além
do número de pessoas por
mesa ter subido de cinco para
seis ocupantes. (Daniell Al-
ves, especial para O Hoje)
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Daniell Alves

O plano de sinalização nas
ruas de Goiânia deve ser con-
cluído até outubro deste ano,
adiantou o secretário muni-
cipal de Mobilidade, Horácio
Mello, em entrevista coletiva
realizada ontem (6). Enquan-
to isso, a recomendação é que
os condutores redobrem os
cuidados nas vias que ainda
não estão sinalizadas de for-
ma adequada. 

São cerca de 630 quilôme-
tros de vias para receberem os
serviços. “Para a sinalização ter
chegado antes, as ruas teriam
que ser fechadas. Não tem
como fechar 200 quilômetros
de rua na cidade. O asfalto é fei-
to em três etapas. Após a mi-
croesfera será feita a sinaliza-
ção. Nos espaços urbanos,
quando se asfalta, é necessário
esperar. Pintar a rua no mesmo
dia é jogar dinheiro fora”, ex-
plicou o secretário. 

Aqueles locais que ainda
não possuem sinalização, a re-
comendação é para se ter aten-
ção redobrada. “Quem se ha-
bilitou sabe que, em ruas não
sinalizadas, a atenção deve
ser maior. Nós temos mais de
250 mil multas aplicadas esse
ano por excesso de velocidade
em ruas sinalizadas”, disse. A
previsão da pasta  é que meio
milhão de multas sejam apli-
cadas até o final do ano. 

Conta própria 
Em alguns bairros que já es-

tão asfaltados há meses, mo-
radores resolveram realizar

a sinalização por conta pró-
pria. Contudo, Horácio alerta
que a prioridade é nas ruas que
têm maior circulação. “As ruas
mais adensadas, com maior
movimentação e maior núme-
ro de pedestres são prioritárias

neste primeiro momento após
o asfalto. A sinalização vai che-
gar em todas as ruas”, infor-
mou. “Quando você faz a sina-
lização por conta própria é
um ato errado. Existem normas
para isso. Isso pode provocar
acidentes”, alertou. Para esta
quarta-feira (7), estão previstos
serviços de sinalização em 12
pontos de Goiânia. 

Manutenção
Na última segunda-feira

(5), foi realizado o trabalho de
manutenção em diversas vias
da cidade. Equipe de ilumi-
nação pública da Secretaria
Municipal de Infraestrutura
Urbana (Seinfra) realizou ser-
viços nos setores Buena Vista,
Parque Nova Esperança e ou-
tros bairros, de acordo com a
demanda da população.

Já o Projeto 630, de re-
construção asfáltica, atuou
na Alameda das Rosas (Setor
Oeste), Rua T-47 (Setor Bue-
no), Alameda Flamboyant (Se-

tor Itatiaia), avenidas New
York e Juiz de Fora (Jardim
Novo Mundo) e Rua Fleming-
ton e Av. Marechal Deodoro
(Jardim Planalto).

A limpeza nas bocas de lobo
foi realizada nos setores Sul, Ci-
dade Jardim, Pedro Ludovico,
Vila Pedroso, Residencial So-
nho Dourado, Recanto das Mi-
nas Gerais, Residencial Dezopi,
Jardim Curitiba, Vila Maria Dil-
ce, Santos Dumont, Veredas
dos Buritis e Jardim Europa.

A Seinfra também mantém
equipes cuidando de galerias
de água pluvial, contenção de
erosões e terraplanagem es-
palhados pela capital. 

Orientações
A Polícia Rodoviária Federal

(PRF) alerta sobre o que deve
ser feito para reduzir o risco de
acidentes no trânsito: respeitar
os limites de velocidade, man-
ter distância de segurança em
relação aos demais veículos, ul-
trapassar apenas quando hou-

ver plenas condições de segu-
rança e não desviar a atenção
do trânsito. A corporação tam-
bém orienta os usuários das ro-
dovias, mesmo antes de via-
gens curtas, a fazer uma revi-
são preventiva do veículo, o
que inclui a checagem dos
pneus, do sistema de ilumina-
ção, dos equipamentos obri-
gatórios, do nível do óleo e do
radiador, entre outros itens.

Em qualquer caso de au-
tuação, o motorista pode ve-
rificar a validade do registro
da infração. A contestação
das penalidades aplicadas é
direito de todo motorista, in-
dependentemente da gravi-
dade da infração cometida.
Para saber se a autuação foi
registrada de forma válida, o
condutor deve entrar com re-
curso. Para recorrer da mul-
ta aplicada pela Lei Seca, o
motorista recebe, inclusive,
um prazo específico que cons-
ta na notificação de autuação.
(Especial para O Hoje)

Motoristas devem
redobrar a atenção
para evitar
acidentes em ruas
não sinalizadas

Também ficou autorizado o uso de som mecânico 

Sinalização viária de Goiânia
deve ser concluída em três meses

Novo decreto amplia quantidade de músicos
BARES E RESTAURANTES

São cerca 630

quilômetros que irão

receber os serviços

de sinalização

Fique por dentro

Confira o que mudou:
autorizada a apresentação de música ao vivo, limitada a qua-
tro integrantes, no máximo, desde que o espaço de apresen-
tação permita o distanciamento de 2,25 m² entre eles, e
respeitados os limites de volume sonoro máximo permitidos
na legislação própria;

HorÁrioS de funCionamenTo:
- Comércio, galerias centros comerciais:  9 às 17 horas
- estabelecimentos de serviços: 12 às 20 horas 
- Bares, restaurantes, pit dogs, food trucks e congêneres: 11

às 23 horas
- Shopping center e congêneres: 10 às 22 horas
- Salões de beleza e barbearias: 12 às 21 horas
- distribuidoras de bebidas e lojas de conveniência: 8 às 22

horas
- Lanchonetes: 6 às 20 horas
- aos estabelecimentos autorizados a funcionar durante 24

(vinte e quatro) horas, nos termos da legislação vigente, não
se aplica o disposto no item 3 deste anexo, recomendadas
trocas de turnos de maneira a não sobrecarregar o trans-
porte público coletivo urbano no âmbito do município de
Goiânia, preferencialmente fora dos horários de pico.
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Antes de seres extrater-
restres, a primeira experiên-
cia de comunicação humana
com outra espécie poderá ser
atingida no mar, com um pro-
jeto que se propõe a decifrar
a linguagem das baleias ca-
chalotes, começando por ouvi-
las atentamente.

Em entrevista em Lisboa,
onde participa da Cúpula Glo-
bal da Exploração, o biólogo
marinho israelense Dan Tcher-
nov afirmou que "o começo
dessa aventura" será instalar
uma rede de três boias nas Ca-
raíbas, equipadas com "o dis-
positivo de audição mais mo-
derno que se conhece".

"O principal objetivo é co-
municar ou, pelo menos, ten-
tar decifrar a comunicação
desses magníficos mamíferos,
nos seus próprios termos".
Tchernov lembrou que em
tentativas anteriores, "os seres
humanos buscaram com-
preender ou até se comunicar
bilateralmente com outras es-
pécies, mas usando língua ges-
tual ou de outro tipo".

No projeto que coordena,
que deverá ter resultados no
período de cinco a sete anos, o
método será "escutar primei-
ro os sons que fazem, tentar
recolher informação suficien-
te para decifrar o código que
utilizam e, eventualmente, ten-
tar comunicar".

Nas boias, que serão fun-
deadas ao largo do estado in-
sular de Dominica, serão mon-
tados "dispositivos acústicos
modificados que fornecerão
a localização dos animais, para
que se saiba quem emite sons
e recolher quantidades enor-
mes de dados".

Se correr bem a coleta de

dados, que precisa ainda de
informação sobre o compor-
tamento dessas baleias e o
contexto em que ocorre a co-
municação, a fase seguinte
será utilizar inteligência arti-
ficial para os processar, com
intervenção de vários campos
científicos, como criptógra-
fos e linguistas.

Tchernov admite que, em úl-
tima análise, poderá não ser
possível "falar" com baleias,
mas mesmo que o fim da ex-
periência não seja aquele com
que sonha a equipe internacio-
nal de cientistas envolvida, po-
derá se chegar a novas conclu-
sões sobre o mundo acústico
dos mamíferos subaquáticos.

"Conhecer as suas intera-
ções internas, o seu compor-
tamento, o seu mundo, mu-
dará a nossa visão e o modo
como tratamos o oceano e o
nosso planeta", afirma.

Para Dan Tchernov, da Uni-
versidade de Haifa, por trás do
projeto, no entanto, está a von-

tade real de "quebrar a bar-
reira interespécies". 

"Vamos imaginar que con-
seguimos. Que profundo en-
tendimento, que nova visão do
mundo teremos se conseguir-
mos essa ligação", acrescenta
o cientista, que reconhece que
mesmo que os humanos con-
sigam entender e expressar-
se de modo a comunicar com
baleias cachalotes, a conversa
terá que ultrapassar a barrei-
ra dos dois universos absolu-
tamente diferentes das espé-
cies em jogo.

"O mundo [dos cachalotes]
é um mundo acústico. E é tão
diferente [do dos humanos]. Se
quisermos falar sobre palada-
res, eles só conhecem dois: sal-
gado ou não. Não sei sobre o
que conseguiremos comuni-
car, mas faremos um esforço".

O projeto Ceti (Iniciativa
de Tradução de Cetáceos, na si-
gla em inglês) poderá tam-
bém servir como "ponto de
partida" para a comunicação

com outras espécies com
quem os seres humanos pos-
sam se encontrar no âmbito da
exploração espacial.

"Um teste, um treino antes
de encontrarmos outras civili-
zações. Temos aqui uma civili-
zação enorme, que só agora co-
meçamos a entender. Depois,
poderemos usá-lo para exami-
nar o que acontecerá no espa-
ço profundo, não no nosso tem-
po de vida, mas daqui a cente-
nas de anos. Estamos num pro-
cesso de construção", afirma.

Participam do projeto cien-
tistas das universidades de
Harvard, Berkeley, Massa-
chussetts Institute of Techno-
logy, Imperial College de Lon-
dres e Universidade de Haifa.

A Cúpula Global da Explo-
ração vai até sexta-feira na
Gare Marítima de Alcântara,
em Lisboa, e no Teatro Micae-
lense, em Ponta Delgada, com
sessões presenciais e virtuais
que podem ser acompanhadas
no site da reunião.  (ABr)

Trabalho é
coordenado pelo
biólogo marinho
israelense Dan
Tchernov

Projeto quer pôr humanos 
a conversar com cachalotes

Um avião com 28 passagei-
ros caiu ontem (6) no extremo
leste da Rússia, informaram
agentes de resgate, segundo
agências de notícias russas.

O Antonov An-26, de duas
turboélices, ia da capital regio-
nal Petropavlovsk-Kamchatsky
a Palana, um vilarejo ao norte
da península de Kamchatka,
quando perdeu contato com o
controle de tráfego, disse o Mi-
nistério de Emergências.

A agência de notícias In-
terfax relatou que se acredita
que o avião tenha caído em um
penhasco, quando se prepara-
va para pousar em condições
de baixa visibilidade.

A agência de aviação civil
russa confirmou que o local da
queda do avião foi encontrado
depois que o Ministério de
Emergências enviou um heli-
cóptero e mobilizou equipes
terrestres para procurarem a
aeronave desaparecida.

Havia 22 passageiros e seis
tripulantes a bordo, disse o
ministério. Olga Mokhireva, a
prefeita de Palana, estava entre
os passageiros, disseram auto-
ridades municipais, informou

a agência de notícias Tass.
O clima na área estava ne-

buloso no momento em que o
avião desapareceu. A Tass dis-
se que a aeronave envolvida es-
tava em uso desde 1982.

Os padrões de segurança
aérea da Rússia melhora-
ram nos últimos anos, mas
os acidentes, especialmente
com aviões antigos em re-
giões remotas, não são in-
comuns. (ABr)

Avião com 28 passageiros
cai no leste da Rússia

QUEDA

O cachalote é um

animal marinho,

facilmente

reconhecido pela

enorme cabeça

quadrada e o

maxilar inferior

estreito. Esse

mamífero chega

a 20 metros de

comprimento

Segundo equipes

de busca, não há

possibilidade de

sobreviventes

A tempestade tropical Elsa estava sobre o Estreito da
Flórida na manhã desta terça-feira (6), e deve seguir
rumo ao litoral oeste do estado norte-americano depois
de despejar chuvas fortes em Cuba. O Centro Nacional
de Furacões dos Estados Unidos (NHC) informou, em seu
último boletim, que o centro do Elsa estava se moven-
do na direção norte-noroeste, a quase 19 quilômetros por
hora (km/h). Dados de satélite indicavam ventos contí-
nuos máximos de quase 95 km/h) e rajadas mais fortes.
"Algum fortalecimento adicional está previsto até esta
noite antes de o Elsa seguir Flórida adentro", acrescen-
tou o NHC, sediado em Miami. (ABr)

EXPRESSA
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Elysia Cardoso

Nesta quarta-feira (7), co-
memora-se o Dia Mundial do
Chocolate, um dos alimentos
mais consumidos e aprecia-
dos arredor do mundo. Não se
sabe ao certo o porquê da es-
colha da data, mas acredita-
se que seja referente ao re-
gistro histórico da entrada
do chocolate na Europa, ain-
da no século 15. Mas de qual-
quer forma é mais uma boa
desculpa para apreciar esta
delícia vinda do cacau.

O consumo do chocolate
cresceu 1,5% em 2020, na com-
paração com o ano anterior,
chegando a 82,6% dos lares em
todo o país. As vendas fora de
casa, apesar da pandemia, au-
mentaram 9,3%, elevando de
7,5 para 8,2 a média de visitas
do consumidor às lojas para
comprar o produto. Os núme-
ros foram levantados pelo Ins-
tituto Kantar, por encomenda
da Associação Brasileira da
Indústria de Chocolates,
Amendoim e Balas (Abicab).

A nutricionista Carolina
Fernandes Nobre, que atende
no centro clínico do Órion
Complex, em Goiânia, tran-
quiliza os chocólatras. Ela afir-
ma que é possível consumir o
alimento de forma saudável e
dá uma dica valiosa: em suma,
o mais importante é observar
a composição com mais cacau
e menos açúcar.  “A dica para
fazer a boa escolha é conferir
os ingredientes indicados na
embalagem, eles são lista-
dos começando pelos que es-
tão em maior quantidade
para os que têm menos”, re-
vela a especialista. 

O grande problema, segun-
do ela, é exagerar no consumo
daqueles que são mais gordu-
rosos, por isso é importante ter
o controle, destaca a nutricio-

nista. A profissional explica
que, hoje no mercado, temos
várias opções de chocolates
com ingredientes mais saudá-
veis, que podem até entrar em
uma dieta balanceada. “O cho-
colate branco, por exemplo, é
feito com maior teor de man-
teiga de cacau. A melhor com-
posição é quando tem mais
cacau, que é o melhor ingre-
diente. Dessa forma, os choco-
lates a partir de 70% de cacau
são os melhores para serem
consumidos”, ensina.

Paladar
Carolina Nobre sabe que

quem gosta dos chocolates
mais adocicados, como o bran-
co e o ao leite, muitas vezes tem
dificuldade em comer aque-
les que possuem um teor maior
de cacau e dá mais uma dica.
“É importante as pessoas adap-

tarem o paladar, pois o sabor
desses chocolates é bem dife-
rente. A mudança pode ser
gradual, ela passa do ao leite
para um meio amargo, depois
para o amargo e assim por
diante”, conta a nutricionista.

A especialista orienta ainda
sobre a quantidade ideal para
se consumir por dia. “Do cho-
colate branco e ao leite, o ideal
é ingerir apenas um ou dois
quadradinhos de uma barra;
já a partir de 70% até três
quadradinhos”, afirma. Já para
quem tem dificuldade de con-
trolar o consumo, o truque é
não comprar uma barra gran-
de, compre uma pequena, as-
sim a tentação é menor.

Saúde conjugada 
ao prazer 

O chocolate vicia e apaixo-
na muitos com o seu sabor e

sensação que ele agrega. Isso
ocorre devido a um de seus
componentes básicos, o ami-
noácido feniletilamina, pre-
cursor da serotonina, subs-
tância que o ser humano fa-
brica em situações de felici-
dade.  Essa substância, tam-
bém conhecida como hormô-
nio da felicidade, encontra-se
diminuída nas tristezas e de-
pressões, e tem sua produção
aumentada quando se conso-
me o chocolate.

O nome científico do cacau,
Theobromacacao, quer dizer
‘elixir dos deuses’. Uma lenda
Maia diz que foram entidades
divinas teriam dado o chocolate
à humanidade. Isso talvez ex-
plique um pouco do fascínio e
da sensação de bem-estar que
esse alimento proporciona às
pessoas.   Alguns resistem e pre-
ferem se privar do consumo
desse alimento, alegando que
pode causar espinhas e outras
doenças relacionadas à inges-
tão excessiva de açúcar e gor-
dura, outros não veem a hora
de apreciar um pedaço de cho-
colate, visando suas proprie-
dades antioxidantes e promo-
toras de bem-estar.

O cacau, por si só, é real-
mente benéfico, pois é rico
empolifenóis, substâncias que,
se consumidas com frequência,
possuem uma série de benefí-
cios à saúde, incluindo pode-
rosa ação antioxidante e pre-
ventiva da formação de radi-
cais e efeito protetor contra
os danos ao DNA das células. O
problema é que, mesmo com os
avanços da indústria sobre a
produção do chocolate, o pro-
cessamento das sementes de
cacau para transformá-las na
guloseima pode levar a perda
variável dos compostos fenóli-
cos e, consequentemente, dos
efeitos benéficos do ingre-
diente. (Especial para O Hoje) 

Hoje é celebrado o Dia Mundial do Chocolate, que traz 
sabor e saúde se consumido em dosagem certa

Essência

Uma delícia afetiva

Especialista dá

dicas valiosas

para o consumo

do alimento em

celebração ao

Dia Mundial do

Chocolate
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Malhação - sonhos 
Karina fica frustrada com

Pedro, que tenta se explicar
para a namorada. Nat pede
para entrar no esquema de
Lobão e Heideguer. Joaquina
encontra a luva com o pen-
drive de Alan. Henrique e
Duca fazem fotos com Bianca.
Sol diz a Bete que Dalva lhe
protegeu e expulsou Simplício
de sua casa. Cobra pede que
Jade assuma o namoro para
Lucrécia. Nando sugere que
Vicki e Sol promovam uma
batalha musical.

Gênesis
Esaú debocha de Jacó. Jacó

fica perplexo com a atitude de
Rebeca. Lia se decepciona
com Labão. Bêbado, Esaú ten-
ta caçar. Jacó engana seu pai.
Ele é abençoado por isaque.
Esaú descobre que o pai foi
enganado e urra de raiva.
Akia dá uma sugestão mali-
ciosa a Esaú. Rebeca pede
perdão a isaque. Lia sente
as palavras ditas por Raquel.
Rebeca pede para Jacó se
afastar de Esaú. Jacó é sur-
preendido por Esaú. 

a Vida da Gente 
Rodrigo fica encantado ao

ver Manuela arrumada para
sair. Lourenço diz que lutará
pela guarda de Tiago. Lúcio
tenta tranquilizar Ana. Manu
fica ofendida ao ouvir co-
mentário de Nanda sobre
Ana. Marcos se preocupa com
Sofia. Moema convence iná a
conversar com Laudelino.
Mas Laudelino cai em arma-
dilha e piora a sua situação
com iná. Eva se irrita com o
desempenho de Sofia. Ana
conforta Sofia. 

Coração indomável 
Teobaldo diz a Aracely que

vai comprar a passagem de
avião para que viaje para a
capital e pede a ela que o avi-
se. Confuso, com tudo que ou-
viu, Otávio diz a José Antonio
que não sabe em quem acre-
ditar e que só quer ouvir a ver-
dade dos lábios de Maricruz.
Tony diz a Raiza que vai con-
vencer Teobaldo a dar um sus-
to em 'Maria Alessandra'. Ape-
sar dos argumentos de Mari-
cruz, ela está decidida a ir em-
bora por bem ou por mal.

império
Reginaldo pede a Antoni-

nho para apresentá-lo ao Co-
mendador. Maria Clara e José
Pedro são hostis com Cristi-
na. Érika confidencia para
Téo que Robertão procurou
Giancarlo sobre um emprego
e o blogueiro liga para o pu-
blicitário. O porteiro cobra de
Leonardo as cotas atrasadas
do condomínio. Orville re-
preende Carmem. Maria
Marta marca um encontro
com Maurílio. José Alfredo
procura Maurílio. 

RESUMO
t

DE NOVELAS

Criatividade 
e bom humor
A mostra ‘Combater ficção com
ficção’ exibe ao público imagens,
vídeos e textos do acervo do
Instagram @newmemeseum

Lanna Oliveira

Os memes são o resul-
tado de um povo criativo e
bem humorado, qualida-
des inegáveis dos brasi-
leiros. Pensando nessa
prática art[istica, o Sesc
Pompeia promove a mos-
tra ‘Combater ficção com
ficção’, que está em cartaz
no ambiente digital. O pro-
jeto exibe ao público pos-
tagens de imagens, vídeos
e textos do acervo do Ins-
tagram @newmemeseum,
perfil anônimo criado no
final de julho de 2020 que
aborda, com humor e iro-
nia, situações da arte e do
campo cultural brasileiro.
O acesso pode ser feito
por meio do site
anexa.sescsp.org.br/oficio.

Uma das principais mo-
tivações da criação do per-
fil foi o desejo de refletir,
com humor e ironia, os
mecanismos adotados
para sobreviver no/ao
mundo da arte. “Frequen-
temente os memes cria-
dos versam sobre expe-
riências pessoais e, nesse
sentido, talvez o perfil seja
um exercício de autocríti-
ca, pois é importante cri-
ticar os problemas e in-
justiças do contexto ao
qual estamos inseridos,
mas também é importan-
te reconhecer e criticar os
nossos gestos que contri-
buem para a manutenção
desse contexto”, afirma
Clarissa Diniz, pesquisa-
dora em artes visuais.

A mostra dá continui-
dade ao projeto 'Ofício:',
iniciado em 2019 com o
propósito de apresentar e
investigar práticas do fa-
zer artístico. Dessa vez, o
Sesc Pompeia oferece ao
público quatro mostras di-
gitais de artistas que ex-
ploram o uso da internet

como suporte para a pro-
dução de suas obras, sen-
do ‘Combater ficção com
ficção’ a primeira delas. O
conjunto de obras com-
põe o 'Ofício:web' e será
disponibilizado pelo am-
biente virtual, espaço pro-
posto pelo Sesc Pompeia
dedicado a essas experi-
mentações artísticas.

As próximas mostras
são assinadas pelas cria-
doras digitais Roberta Car-
valho, de 17 de julho a 27
de setembro, Aleta Valen-
te, de 28 de setembro a 8
de novembro e Raquel Ko-
gan, de 9 de novembro a
20 de dezembro. Faz par-
te da função social da arte
convocar, sair às ruas,
hackear, ficcionalizar e
experimentar a lingua-
gem. Ao conceder visibili-
dade a tais manobras de
desestabilização, o Sesc
contribui para o processo
socioeducativo de forma
crítica e investigativa, pro-
piciando novas esferas pú-
blicas de discussão.

O Sesc Pompeia se ex-
pande para o ambiente vir-
tual, para estimular a cons-
trução do pensamento em
relação ao universo das
artes visuais. Ampliando,
assim, o acesso às ações da
instituição. Com a pers-
pectiva de repensar e ex-
pandir as potencialidades
advindas da arte em um
momento em que a circu-
lação de imagens e a co-
municação ocorrem tam-
bém mediadas por telas
digitais, ele propõe inicia-
tivas que motivam a ex-
perimentação de lingua-
gens artísticas proporcio-
nando diálogos entre ar-
tistas, curadores, pesqui-
sadores, educadores e pú-
blico como um todo. (Lan-
na Oliveira é estagiária
do jornal O Hoje)

Memes são tema da nova exposição online do Sesc Pompeia A coluna Estillo voltará a ser publicada neste espaço logo que atravessada a Pandemia do Coronavírus. 

NOTA AO LEITOR
t

LIVRARIA
t

Além das mensagens de
amor, coragem e perseve-
rança dos clássicos contos
de fadas, o protagonista de
‘O Pequeno Grande Alfaiate’
se apresenta ao público in-
fantil com um objetivo a
mais: representar as crian-
ças pretas que nunca se en-
xergaram nas produções do
gênero. A proposta é da co-
leção da escritora paulista
Isabel Cintra, que vive atual-
mente em Estocolmo, capi-
tal da Suécia.

Publicada inicialmente
em inglês e ilustrada por
Zeka Cintra, irmão da auto-
ra, a produção exibe rai-
nhas e princesas com seus
poderosos blacks e tudo que
eles simbolizam. Apesar de
estar sutilmente represen-
tado nas narrativas, o ra-
cismo não é a temática cen-
tral dos enredos. “Quero
que as crianças pretas ve-
jam que também podem ser
as rainhas, princesas e pro-
tagonistas de qualquer his-
tória”, explica a autora.

Em ‘O Pequeno Grande
Alfaiate’, o pequeno Akim
mostra ao pai Jafar, e tam-
bém para todos os peque-
nos leitores, que é preciso
muita coragem e otimismo
para enfrentar os desafios
da vida. Isabel lançou seu
primeiro livro em 2015 e,
até o momento, são sete tí-
tulos publicados, todos com
o apoio do talento nato do
irmão. Tem participado de
produções e eventos que
divulgam a literatura em
língua portuguesa fora do
Brasil, especialmente na Eu-
ropa, em cidades como
Frankfurt, Paris e Londres.
Além da coleção de contos
de fadas, é autora de ‘Corvo-
Correio’, também lançada
na Angola.

A autora
Paulista de São Joaquim

da Barra, Isabel Cintra acre-
dita no poder dos livros em
mudar pessoas, bem como
na importância da repre-
sentatividade estar presente
em sua escrita. É autora de
Bem-vindo à cidade, Lisboa,
2016, participou da I Anto-
logia Internacional do Mu-
lherio das Letras – Contos e
Poesias, do IV Sarau da Paz –
Ausburg, 2018 e, com o con-
to Corvo-Correio, esteve en-
tre os premiados do Prêmio
Off Flip de Literatura 2017,
em Paraty (RJ). Atualmente
vive em Estocolmo, Suécia.

Personagens pretos 
nos contos de fadas
Publicado em janeiro nos Estados Unidos, 
lançamento infantil da escritora Isabel Cintra 
chega ao Brasil com lições de representatividade

Isabel Cintra lançou seu primeiro
livro em 2015 e, até o momento,

são sete títulos publicados
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Nesta quarta-feira (7),
o programa ‘Agro Nacio-
nal’ dá sequência à repor-
tagem seriada sobre os ca-
fés especiais Robustas
Amazônicos, em Rondônia,
revelando a força e a sen-
sibilidade das mulheres na
produção e o legado dessa
cultura para as próximas
gerações. A atração da TV
Brasil, que aborda ques-
tões do campo e do agro-
negócio, vai ao ar às 6h30.

Com apresentação da jor-
nalista Priscila Rangel, o pro-
grama também exibe a se-
gunda parte da 'Agro Entre-
vista' com a Ministra da Agri-
cultura, Pecuária e Abaste-
cimento, Tereza Cristina. Du-
rante a conversa com o re-
pórter Roberto Camargo, ela
fala sobre sustentabilidade
no agronegócio e o papel do
Brasil na produção mundial
de alimentos. 

O ‘Agro Nacional’ mos-
tra, ainda, uma ideia simples
e criativa que ajuda no alei-
tamento artificial de cordei-

ros. A edição desta quarta
traz também uma matéria
sobre uma fazenda de gado
totalmente auto suficiente
e que usa a produção de si-
lagem como um dos seus
grandes trunfos.  

Sobre o programa
O ‘Agro Nacional’ traz o

universo do campo hoje
para a telinha. Com entre-
vistas, reportagens e dados
atualizados, a produção da
TV Brasil aborda temas que
envolvem a cultura rural

de maneira simples e com
linguagem acessível a to-
dos os públicos.

Em quadros variados, a
atração da emissora pública
exibe matérias da Empresa
Brasileira de Pesquisa Agro-
pecuária (Embrapa), de par-
ceiros como o canal Vale
Agrícola e das emissoras afi-
liadas que integram a Rede
Nacional de Comunicação
Pública (RNCP).  

Com uma perspectiva
que abrange as peculiarida-
des das diferentes regiões

do Brasil, o programa discu-
te assuntos diversos como
tecnologia 4.0, alimentos or-
gânicos, economia baseada
no agronegócio, gastrono-
mia, sustentabilidade e tam-
bém aspectos sobre a cultu-
ra e a produção agrícola.

O programa ainda des-
taca as agendas dos princi-
pais eventos do setor que
movimenta milhões de
reais no país. O ‘Agro Na-
cional’ também mostra os
índices e tabelas de preços
que regulam o mercado
produtor brasileiro.

Acompanhe a programa-
ção da TV Brasil pelo canal
aberto, TV por assinatura e
parabólica. Sintonize: tvbra-
sil.ebc.com.br/comosintoni-
zar. Seus programas favori-
tos estão no TV Brasil Play,
pelo site play.ebc.com.br ou
por aplicativo no smartpho-
ne. O app pode ser baixado
gratuitamente e está dispo-
nível para Android e iOS.
Assista também pela WebTV:
tvbrasil.ebc.com.br/webtv.

TV Brasil exibe nova temporada
do programa Agro Nacional

Dia Mundial do Chocolate
Apenas nesta quarta-fei-

ra (7), Dia Mundial do Cho-
colate, cliente que comprar
três cookies clássicos sabo-
res chocolate no Mr. Che-
ney, ganha uma surpresa.
Quem escolher entre as op-
ções de Chocolate Chips,
Triple Chocolate, Double
Chocolate, White Chocolate
Chips, ganha um Cinnamon
Roll na versão ganache de
chocolate com Flakes de
chocolate belga Callebaut.
O Mr. Cheney é uma rede
de franquias de cookies ti-
picamente americanos fun-
dada no Brasil em 2005 e
está localizada dentro do
Shopping Flamboyant.
Quando: Quarta-feira (7),
Onde: Av. Deputado Jamel
Cecílio, Nº 3300, Setor Jar-
dim Goiás – Goiânia. Horá-
rio: 10h às 22h.

Líder de impacto
A mLearn, startup espe-

cializada em aprendizagem
móvel, realiza a live ‘Três Pas-
sos para Liderar com Foco
em Resultados’ nesta quarta-

feira (7), a partir das 18h,
pelo instagram da platafor-
ma Qualifica Cursos. O even-
to on-line é conduzido por
Dalianne Santos, gerente de
Marketing da edtech, e Elia-
ne Pessoa, professora da dis-
ciplina Comportamento Or-
ganizacional, Poder, Cultura
e Clima do MBA em Lideran-
ça Para o Futuro da Qualifica
Cursos. Na live, as partici-
pantes falam sobre compe-
tências, desenvolvimento e
resultados para quem dese-
ja se tornar um líder de im-
pacto, abordando algumas

questões como: Você aca-
bou de assumir um cargo
de liderança. Quando: Quar-
ta-feira (7), Onde: @qualifi-
ca.cursos. Horário: 18h.

Live educacional
A FGV Educação Executiva

realiza nesta quarta-feira (7),
o webinar ‘Como evitar a
captura da agenda pelos exe-
cutivos −O combate ao cur-
toprazismo’.  O encontro tem
a presença do Renato Cha-
ves, que tem participação
em diversos conselhos,
como: Neoenergia, Coelba,

Cosern, Celpe, Randon,
Springs e Cambuci. A me-
diação do webinar é realiza-
da pelo coordenador da For-
mação de Conselheiros da
FGV, Carlos Alberto Ercolin.
Quando: Quarta-feira (7),
Onde: evento.fgv.br/conse-
lheiros_07. Horário: 14h.

Movimento Hip Hop
A relevância social do

movimento Hip Hop e sua
importância no tecido cul-
tural brasileiro é o tema do
documentário ‘O Rap Pelo
Rap 2’, que vai ao ar nesta
quarta-feira (7) às 22h, e
nos dias 8 às 10h e dia 24 às
18h45, para rede nacional,
no canal de TV por assina-
tura Music Box Brazil e na
plataforma Box Brazil Play,
dedicada exclusivamente ao
conteúdo nacional. O do-
cumentário conta com de-
poimentos de grandes no-
mes do rap nacinal, como
Thaíde, Mano Brown, Djon-
ga, Rincon Sapiência, Baco
Exu do Blues e muitos ou-
tros. Quando: Quarta-feira
(7), Onde: Music Box Brazil.
Horário: 22h.

Mano Brown é um dos convidados do ‘O Rap Pelo Rap 2’

O ‘Agro Nacional’ traz o universo do campo com dados atualizados

AGENDA
t

CULTURAL HORÓSCOPO
t

Tiago Leifert é vacinado
contra a Covid-19 e reflete:
‘ainda não estou pronto
para celebrar’

Tiago Leifert começou a
semana com o pé direito! O
apresentador revelou, nesta
terça-feira (6), que recebeu a
primeira dose da vacina con-
tra a Covid-19 e fez um breve
desabafo sobre o que sentiu
ao ser vacinado. Nos Stories
do instagram, o jornalista
contou que mal conseguiu
dormir com tanta ansiedade
e confessou que apesar de es-
tar muito feliz, sente que ain-
da tem muita coisa pela fren-
te. "Ainda estamos no pri-
meiro tempo, falta a segunda
dose e tomar bastante cuida-
do até lá. Então ainda não es-
tou pronto para celebrar, fal-
ta muito”, finalizou.( Juliana
Picanço, Ofuxico)

novo amor? nego do Borel
troca beijos com morena
em restaurante

Depois de um término tur-
bulento, parece que Nego do
Borel está dando uma nova
chance para o amor. O cantor
foi visto na noite da última se-

gunda-feira (5) trocando beijos
com uma morena durante um
jantar em um restaurante no

Rio de Janeiro e mostrou que
estava curtindo o clima ro-
mântico. Na Barra da Tijuca, o

artista ficou coladinho ao affair
e aproveitou a noite de ro-
mance ao lado dela. O rela-
cionamento do cantor com
Duda Reis terminou no início
de 2021 e foi marcado por po-
lêmicas e escândalos. (Juliana
Picanço, Ofuxico)

Carlinhos Maia volta a
receber amigos na casa
de praia

Para a alegria de seus
22,3 milhões de seguidores,
Carlinhos Maia voltou a re-
ceber sua turma na 'Casa da
Barra', uma casa de praia
chiquérrima que ele faz tam-
bém de cenário para suas
histórias, localizada na Barra
de São Miguel, no estado do
Alagoas. Por conta da pan-
demia do Coronavírus, Carli-
nhos Maia havia parado de
gravar no local. Ele contou
que todos os integrantes de
sua turma estavam devida-
mente vacinados e testado.
Por isso, decidiu voltar. “O
pessoal já está chegando
aqui com o resultado da ga-
lera que fez o teste”, disse o
influenciador digital. (Flavia
Almeida, Ofuxico)

CELEBRIDADES

Recentemente, Rodolffo Matthaus usou a sua con-
ta no Instagram para desabafar sobre os famosos ship-
pers de internet. Os shippers torcem para Rodolffo se
envolver amorosamente com Juliette Freire ou Sarah
Andrade, suas colegas de confinamento no ‘BBB21’, da
Rede Globo. “O que todo mundo deveria entender é que
a decisão de ficar ou não, estar ou não com qualquer
pessoa, não cabe aos outros. Essa torcida para que uma
pessoa fique com outra é bacana, mas se as duas pes-
soas também estiverem na mesma sintonia", escreveu
ele. (Giovanna Prisco, Ofuxico)

Rodolffo pede para fãs 
pararem com shipp com Juliette 

ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

O dia traz cobranças sobre
suas promessas, portanto hoje é
dia de cumprir o prometido. Além
disso, hoje também favorece o en-
tendimento e os acertos. Caso
haja algum desentendimento en-
tre você e algum amigo, aprovei-
te a energia da Lua Minguante.

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

Dia de realizar o que planejou
sem tirar nem pôr. O dia traz a
energia da produtividade, por-
tanto seu dia vai render, dando a
impressão de que o tempo está
passando mais devagar para você
aproveitar melhor cada minuto. O
dia hoje favorece a realização.

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

O dia pede foco e visão no fu-
turo. Vale a pena manter suas
metas e objetivos firmes, acreditar
em si mesmo e não mudar nada
do que já tenha decidido. O desa-
fio será vencer as dúvidas e ir em
frente. Seja resistente, mas flexível.
Não vai valer a pena insistir.

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

O dia pede decisões radicais e
autocontrole. O desafio será não
permitir que as pessoas tirem sua
paz. Pode ser preciso ser mais ob-
jetivo, tomando a frente de algu-
ma situação que se apresente
hoje. Valerá a pena acreditar na
sua força e não se deixar levar por
medos e desafios.

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

Vai ser difícil conciliar suas ta-
refas com das pessoas neste dia.
Você provavelmente passará o
dia tentando resolver seus pro-
blemas e os dos outros. Seu dia
está ao sabor das decisões das
pessoas à sua volta, então talvez
seja preciso esperar.

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

O trabalho parece que não
flui e as pessoas não te ajudam;
pelo contrário: parece que só atra-
palham. Você poderá ficar extre-
mamente irritado se não conse-
guir produzir ou resolver suas ta-
refas. Respirar é indicado para
que não tenha um dia cansativo.

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

O dia terá pouca diversão e
muita preocupação. Convém não
ficar pensando muito no que virá,
abandonando as ansiedades so-
bre o futuro e se concentrando no
aqui e no agora para ter um dia
mais produtivo e menos desafia-
dor. Cuidado com as reclamações
ou com os devaneios.

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

O dia traz finalizações e reso-
lução. Você pode fechar um acor-
do imobiliário, mudar de residên-
cia ou ter uma grande conversa
necessária e reveladora com al-
guém muito próximo, trazendo
mais entendimento e solução. En-
care e abra o coração.

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

O dia traz notícias duras, que
podem ser críticas ou até diálogos
complicados e cheios de agressi-
vidade. Tome cuidado com a má-
goa. É importante se posicionar e
não engolir sapos, mas também
não entrar em discussões gratui-
tas, que vão atrapalhar seu dia. O
dia pode ter atrasos. 

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

Momento de preservar a ener-
gia, portanto o dia não vai trazer
nenhum agito. Será mais neces-
sário ter sabedoria e deixar ir o
que não for necessário. Manter a
flexibilidade e o equilíbrio emo-
cional é indicado. Cuidado com as
finanças.

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

O dia pede comprometimento.
Você pode querer ficar mais sozi-
nho, refletindo ou trabalhando
sem muitas interrupções. Se pu-
der ir para um lugar de sossego,
vá e adiante suas tarefas. O dia
também pode trazer situações
nas quais precisará lidar com seus
dramas emocionais.

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

O dia traz importantes resolu-
ções a serem tomadas com rela-
ção à sua família ou a notícias de
pessoas queridas. Algumas po-
dem ser preocupantes, mas você
poderá ajudar com dedicação e
empenho. Não perca a sua força,
pois neste momento muitas pes-
soas precisam dela.



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

‘Velozes & Furiosos

9’ segue em cartaz

no cinema com Vin

Diesel que dá vida ao

personagem Toretto 
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Lanna Oliveira

O funk é hoje um dos rit-
mos que comanda o mercado
nacional. Com números ex-
pressivos, ele traz para os pal-
cos a histórias de superação,
sonhos, conquistas e entrete-
nimento. Além de conquistar
o mercado musical brasileiro,
o funk tem ultrapassado fron-
teiras internacionais e se es-
tabelecido em diversos países
ao redor do mundo, tornando-
se o gênero brasileiro mais ou-
vido em países estrangeiros na
atualidade. Muita gente tem
responsabilidade nisso, e um
deles, MC Daleste, neste mes-
mo dia deixava seu público ór-
fão precocemente.

No fim de 2019, o Spotify
divulgou um levantamento
sobre as 200 músicas mais
ouvidas na plataforma em 51
países. O resultado: Estados
Unidos, Portugal e Argentina
são os países que mais ou-
vem o gênero musical. Mas
para entender esse fenômeno,
é importante relembrar no-
mes que impulsionaram os
artistas que hoje fazem do
funk o que ele é. Desde os pri-
mórdios, com o DJ Malboro, o
funk deu voz a uma parcela
da sociedade segregada. Mas
com o crescimento do merca-
do e com as portas se abrindo,
o funk chegou.

Neste processo, um dos
responsáveis por disseminar
o funk ostentação, aquele no
qual os artistas deixaram de
falar das dificuldades e co-
meçaram a cantar sobre as
conquistas, foi o MC Daleste,
que com apenas 16 anos já
mostrava ao mundo a que
veio. Daniel Pedreira Senna
Pellegrine nasceu no bairro
Penha, localizado na Zona
Leste de São Paulo, e foi cria-
do por uma família de baixa
renda, sendo que era o mais

novo de três irmãos. Teve
uma infância conturbada pelo
falecimento precoce de sua
mãe, que sempre o incentivou
a seguir a carreira artística. 

“Quando comecei passava
‘mó’ dificuldade. E lá em casa
era fora de realidade”, revelou
o jovem cantor, na música ‘Mi-
nha História’, uma de suas pri-
meiras músicas. Na faixa, ele
ainda narra que “até meus 13
anos de idade não tinha ba-
nheiro” em sua casa com pa-
redes de madeira. Apesar do
relato triste, foi aí que sua vida
começara a mudar. Ele decidiu
que viveria do funk ostentação
e mudaria a vida sua família.
Ainda na adolescência, ele gra-
vava suas primeiras músicas
em celulares e câmeras digitais,
mas não durou muito tempo.

A ascensão de Daleste
De repente, o garoto que

visitava lan houses para di-
vulgar suas músicas se tornou
um cantor de sucesso. Co-
brando entre 5 e 8 mil reais
por cada apresentação, Da-
leste faturava até R$ 200 mil
por mês. Dessa forma, inves-
tiu cerca de R$ 70 mil em
produções de qualidade para
os seus primeiros clipes mu-
sicais, segundo a Veja. Com
sete funcionários, incluindo
seu irmão, Rodrigo, o funkei-
ro ganhou os palcos rapida-
mente, mas nunca esqueceu
de suas origens. Na páscoa de
2013, ele gastou R$ 10 mil em
ovos de chocolate, que distri-
buiu em sua comunidade.

No auge de sua carreira,
Daleste trabalhou com canto-
res renomados do funk os-
tentação, como MC Léo da
Baixada, MC Dedé, MC Dana-
do e MC Kelvinho. Juntamen-
te com Léo da Baixada com-
pôs a canção ‘Ostentação Fora
do Normal’, considerada uma
das principais da história do

subgênero musical. O artista
lançou apenas um videoclipe
em vida, sendo o da canção ‘O
Gigante Acordou’, que abor-
dava os protestos no Brasil em
2013. Após sua morte, foi lan-
çado o videoclipe de ‘São Pau-
lo’, o qual foi gravado uma se-
mana antes de seu assassina-
to, que alcançou mais de 1 mi-
lhão de acessos no YouTube
em apenas um dia.

O clipe foi gravado em uma
mansão em Igaratá, no interior
de São Paulo. A revista norte-
americana Billboard anunciou
o lançamento da canção ‘São
Paulo’, que em 2 dias ultra-
passou 6 milhões de acessos no
YouTube, sendo o vídeo mais
visualizado da categoria mu-
sical no mundo, até aquele dia.
Daleste tornou-se a celebrida-
de mais pesquisada no site de
buscas Google no Brasil no ano

de 2013, superando ao cantor
Chorão, vocalista da banda
Charlie Brown Jr., que tam-
bém faleceu naquele ano.

Com o sucesso repentino,
Daleste não chegou a lançar
nenhum álbum de estúdio,
apenas singles, demos, e faixas
isoladas para download digital.
Dias antes da sua morte, Da-
leste programava uma turnê
na América do Sul. Em 2014,
Daleste tornou-se o quinto ter-
mo mais pesquisado no site de
buscas Bing. Mas infelizmente,
na noite de 6 de julho de 2013,
um sábado, Daleste foi atingi-
do por dois disparos de arma
de fogo enquanto fazia um
show na cidade paulista de
Campinas. Hoje, é um dia que
ele é lembrado e homenagea-
do pelos fãs e artistas. (Lanna
Oliveira é estagiária do jor-
nal O Hoje)

Após oito anos de sua morte, MC
Daleste é lembrado como um dos
precursores do funk ostentação

Marco do funk

MC Daleste não

chegou a lançar

nenhum álbum de

estúdio, mas marcou

a história do funk

com suas músicas



Alice Orth

Andar por uma rua limpa,
uma praça sem lixo ou uma
calçada sem plásticos joga-
dos pelo caminho é um sonho
compartilhado por muitos,
mas mantido por poucos. A
distribuição de lixeiras em
locais públicos não é o sufi-
ciente para convencer toda a
população a descartar seus re-
síduos corretamente. Mas e se
você for pago cada vez que
usar o sistema de coleta cor-
retamente?

Essa foi a ideia que motivou
a criação da SmartBin, na em-
presa brasileira SmartCity Go,
criada pelo curitibano Rafael
Caetano. Ativada por um apli-
cativo de smartphone, a caixa
detecta a adição e coloca uma
recompensa na conta do usuá-
rio. O modelo é semelhante ao
já utilizado em diversas partes
do mundo para utilização de
bicicletas e patinetes.

O processo de reciclagem é
feito sem necessidade de tocar
em qualquer superfície – um
detalhe que ganha importân-
cia durante a pandemia. O sis-
tema foi desenvolvido em par-
ceria com o Founder Institute,
na cidade de Adelaide, na Aus-
trália. O instituto é conhecido
como a maior aceleradora de
startups no mundo, com base
no Vale do Silício.

Em vídeo, a empresa ex-
plica o funcionamento: o usuá-
rio deve entrar com seu ca-
dastro no aplicativo e escanear
ou ler o QR Code da SmartBin
para desbloquear a tampa.

Assim que for reconhecida,
basta inserir o lixo e esperar a
confirmação. O equipamento
contém um leitor de código de
barras internamente, e reco-
nhece o objeto depositado. O
pagamento tem sido testado
em Au$ 0,10, o equivalente a
R$ 0,39 na cotação atual.

“O rápido aumento da po-
pulação global não fez a in-
dústria do descarte diminuir;
mais pessoas, mais consumo,
e mais lixo para descartar”,
diz a empresa em nota. “En-
quanto nossos hábitos de con-
sumo persistirem, cidades e
negócios podem esperar a co-
leta de lixo ser um grande
problema”.

De acordo com a startup,
o projeto beneficia as cidades
em mais de uma maneira:
assim que atinge a capacida-
de máxima, a lixeira envia
um sinal para coletores cre-
denciados, que realiza o
transporte do conteúdo até

um depósito adequado.
Adelaide, capital da Aus-

trália Meridional, tem cerca
de 1,3 milhão de habitantes e
é a quinta mais populosa do
país. É lá que o protótipo, que
já teve patente reconhecida
no Brasil, está sendo testado.
“A tecnologia de desbloquear
a lixeira via aplicativo teve
boa aceitação na cidade pelo
fato de se usar o próprio ce-
lular do usuário. Desde o iní-
cio da pandemia da Covid-
19, os pontos de troca de re-
cicláveis vinham perdendo
atratividade por causa do re-
ceio das pessoas de compar-
tilhar uma tela”, conta o en-
genheiro Rafael Caetano.

A negociação com a pre-
feitura teve início em 2020,
mas todas as conversas que
não abordavam a urgência
do coronavírus foram adia-
das, e somente agora a con-
tratação do serviço foi oficia-
lizada. “Além da Austrália, já

há interesse no sistema de
representantes da Bélgica e de
um parque tecnológico do
Brasil”, diz Caetano. 

Segundo ele, o sul da Aus-
trália foi escolhido para ela-
borar o projeto por causa de
seu histórico de desenvolver
iniciativas de reembolso para
reciclagem, que já dura 40
anos. A região consegue re-
tornar cerca de 600 milhões
de garrafas e latas de bebidas
anualmente, demonstrando
o potencial de mercado para
a SmartBin.

Outra vantagem apontada
por Caetano é que o dispositi-
vo não exige um equipamen-
to próprio, podendo ser adap-
tado e integrado a diversos ti-
pos de recipientes usados para
coleta de lixo ao redor do
mundo. “Hoje, os pontos de co-
leta estão concentrados quase
100% nos bairros, o que deixa
o centro da cidade sem pontos.
Nesse sentido, a tecnologia irá

expandir a coleta nos centros
da cidade, local de alta de-
manda de escritórios, bares,
restaurantes, moradia, e com
alta densidade populacional.
Criar um centro de coleta no
centro é uma experiência in-
viável do ponto financeiro,
mas com os coletores parcei-
ros, esse desafio é superado”,
menciona Caetano.

Fabro Steibel, conselheiro
da MIT Sloan Review Brasil e
da SmartCity Go, afirma que o
sistema SmartBin é uma boa
iniciativa para tornar mais efi-
ciente a cadeia de coleta de re-
ciclagens. “A coleta de reciclá-
veis é um dever do Estado e é
fundamental para redução das
emissões de carbono. Mas o
custo é todo da administração
pública, com algum co-finan-
ciamento do setor privado.
Essa solução inclui um ator
novo no ecossistema, que é o
trabalhador individual”, avalia.
(Especial para O Hoje)

ohoje.com
GOIÂNIA, QUARTA-FEIRA, 7 DE JULHO DE 2021 AnO 17 - nº 5.352 n 17

Negócios

Para incentivar
descarte apropria-
do de resíduos,
SmartBin paga a
quem jogar lixo no
lugar correto

Empresa brasileira cria lixeira
que remunera os usuários








