
Fale O HOJE

Negócios: (62) 3095-8722 
Classificados: (62) 3095-8700
Leitor: (62) 3095-8772  |  editor@ohoje.com.br  

Dólar: (paralelo) R$ 5,24  |  Dólar: (comercial) R$ 5,240  |    
Euro: (Comercial) R$ 6,177  |  Boi gordo: (Média) R$ 319,65
Poupança: 0,3715%  |  Ouro: R$ 303,31 |  Bovespa: +1,54% 

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

s   29º C  
t  10º C
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Doses deverão
ser distribuídas
por idade
As doses de vacinas contra a Co-
vid-19 em Goiás devem ser des-
tinadas somente para a popula-
ção geral em ordem decrescente
por idade. O objetivo é atualizar
a estratégia de vacinação de Co-
vid-19 nos municípios goianos.
Cidades 11

“PsDB e DEM tem relação
umbilical”, diz João Doria
Em entrevista exclusiva ao programa ‘Face do Poder’ do O Hoje News,
o governador de São Paulo e candidato às prévias do PSDB para dis-
puta da presidência da República, João Doria, dise que PSDB e o De-
mocratas mantem relação umbilical e devem formar o centro de-
mocrático como terceira via em 2022. Para o tucano, Goiás e São Pau-
lo mantem cultural e política próxima e reforça discurso de resgate
das práticas políticas do partido em nível nacional e local.
Política 5

Pequi pode
desaparecer de
região goiana
Patrimônio histórico do goiano
pode sumir. Arrendamento de
terras para o plantio de soja re-
duz a area de plantio do fruto. O
gosto amargo pode não ser só do
fruto, para quem gosta.
Cidades 9

Brasileiro gastam 
mais com plataformas
de streamming 
Negócios 17

Fora de casa, Vila Nova
enfrenta o Remo, que
estreia novo técnico
Esportes 7

Xadrez: João Doria aposta
em aliança com o DEM de Ro-
naldo Caiado. 
Política 2

Econômica: Pandemia afeta
“medição” das vendas e obriga
IBGE a revisar seus dados.
Economia 4

Esplanada: ‘Terrenos sagrados’
da Igreja Católica do Ceará será
alvo de restituição de posse.
Política 6

Vice-prefeito de
Aparecida tem
bens bloqueados
O vice-prefeito de Aparecida de
Goiânia, Vilmar Mariano (MDB),
o Vilmarzin, teve os seus bens blo-
queados pela Vara da Fazenda
Pública Municipal de Aparecida
de Goiânia a pedido do Ministé-
rio Público de Goiás (MP-GO).
Política 2

Presidente da
CPI pede prisão
de investigado
O presidente da CPI deu voz de
prisão a Roberto Dias, convocado
pela CPI para prestar esclareci-
mento sobre processos de com-
pras de vacina colocados sob
suspeita. Especialista explica lei
que dá “poder de polícia” a CPI.
Política 6

Atlético-Go
e Sport empatam
em Goiânia
Com dois gols marcados no iní-
cio do segundo tempo, um para
cada lado, cada equipe deixa o
estádio Antônio Accioly com
apenas um ponto somado e ne-
nhuma melhora na classificação
da Série A; os goianos agora se
preparam para enfrentar o Ju-
ventude, fora de casa.
Esportes 8

Frio provoca
aumento dos
preços nas
feiras livres
O frio sentido pelos goianos últimos dias terá um impacto ainda mais
profundo na economia, o aumento do preço dos hortifrutis em Goiânia.
Além do aumento do gás, gasolina e energia, a comida que chega a mesa
dos goianos também sofrerá reajustes em decorrência da frente fria
oriunda do Hemisfério Sul. Neste cenário d, cabe ao consumidor re-
graras compras e evitar o desperdício de alimentos. Cidades 10
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LEia nas CoLunas

Dagmar Talga/ Asscom Prefeitura de Goiás

Estátua de Cora é
liberada para visitas

Após quatro meses lacrada, a estátua de Cora Coralina, na ci-
dade de Goiás, foi desembrulhada e está aberta para visitação.
Cidade apresenta redução dos casos de Covid. Cidades 10

Casa Museu Ema Klabin apresenta uma
programação gratuita em julho sobre
cultura, arte e ciência. Essência 13

Cultura virtual
com diversidade



O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados aprovou,
nesta quinta-feira (7), por 12 votos a oito, o parecer que re-
comenda a suspensão, por seis meses, do mandato do de-
putado Daniel Silveira (PSL-RJ). O parlamentar responde nes-
ta representação por quebra de decoro parlamentar por ter
gravado e divulgado um vídeo em que incita a violência con-
tra ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

O parlamentar decidiu não recorrer da decisão e o
parecer segue para análise do Plenário da Câmara.
Para ser aprovado, o parecer depende de 257 votos, em
votação aberta.

O deputado Fernando Rodolfo (PL-PE), relator do pa-
recer, afirmou que manteve a suspensão de Silveira por
considerar a perda do mandato parlamentar como “me-
dida extrema”.

“Seis meses talvez seja pouco, mas, por mais que ele te-
nha extrapolado, ele não praticou ato de corrupção, não ma-
tou. Perder o mandato pelo que fala é muito grave e pode
abrir um precedente”, disse.

Cassação
Por discordarem da pena atribuída pelo relator, cinco

partidos (PSB, PSDB, PT, Psol e Novo) apresentaram votos
em separado, todos recomendando que Silveira fosse punido
com a pena máxima: a cassação de mandato. Com a apro-
vação do parecer do relator, os votos em separado acaba-
ram prejudicados.
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Pedido de perda
de mandato de
Daniel Silveira 
é aprovado

Dayrel Godinho 

O vice-prefeito de Apareci-
da de Goiânia, Vilmar Maria-
no (MDB), o Vilmarzin, teve os
seus bens bloqueados pela
Vara da Fazenda Pública Mu-
nicipal de Aparecida de Goiâ-
nia a pedido do Ministério Pú-
blico de Goiás (MP-GO).  

O decreto é de caráter li-
minar e indisponibiliza os
bens do emedebista que é ex-
vice-presidente da Câmara
Municipal de Aparecida de
Goiânia e também do empre-
sário Luiz Antônio de Siquei-
ra e da empresa Luiz Antônio
de Siqueira Eirele-ME, no va-
lor de R$ 135 mil. 

A ação é das promotoras de
Justiça Ana Paula Antunes Viei-
ra Nery e Suelena Carneiro
Caetano Fernandes Jayme, que
alegam que o vice-prefeito te-
ria feito um contrato irregular
com a empresa, mediante ine-
xigibilidade de licitação e su-

perfaturamento na contratação
de um curso que é ministrado
pelo Tribunal de Contas dos
Municípios do Estado de Goiás
(TCM-GO) e que é oferecido
pelo próprio TCM gratuita-
mente, com a finalidade.  

Apesar da denúncia, a as-
sessoria do ex-presidente da
Câmara Municipal de Apare-
cida esclarece que a contrata-
ção ocorreu conforme a legis-
lação vigente, sem irregulari-
dades, e que vai demonstrar
isso no andamento do proces-
so e recorrer imediatamente
contra a decisão liminar. 

Curso 
O suposto curso irregular te-

ria sido contratado em de-
zembro de 2017 para atender
45 pessoas, ao custo de R$ 45
mil com o objetivo de capaci-
tação e de esclarecer o funcio-
namento e atribuições do Tri-
bunal, que tem caráter de fis-
calização externa.  

Essa contratação teria acon-
tecido sem qualquer análise
sobre a razoabilidade de pre-
ços, e sem a justificativa sobre
a inviabilidade de competição.
No dia seguinte à apresentação
da proposta, Vilmar ratificou o

procedimento e declarou a ine-
xigibilidade de licitação para
contratação da empresa de
Luiz Antônio. 

O MP-GO pede que a ação
seja julgada procedente para
condenar os réus pela prática
dos atos de improbidade ad-
ministrativa descritos nos ar-
tigos 10 e 11 da Lei 8.429/1992
(Lei de Improbidade Admi-
nistrativa), com aplicação das
sanções previstas, em especial
a multa em seu patamar má-
ximo e a obrigação de reparar
o dano ao erário.(Especial
para O Hoje)

O emedebista
Vilmar Mariano
teria pago pela
realização de um
curso gratuito de
capacitação no
TCM-GO

João Doria aposta em aliança
com o DEM de Ronaldo Caiado 

Em entrevista ao O Hoje News, nesta quar-
ta-feira (7), o governador de São Paulo, João
Doria (PSDB), disse acreditar em vitória nas
prévias do partido, que irão escolher o can-
didato a presidente da República, para as elei-
ções de 2022. “Confio que
vamos fazer uma boa
campanha agora nas
prévias e confio tam-
bém que poderemos
sair vitoriosos e aju-
dar a unir o centro de-
mocrático, inclusive
com o DEM. O partido
do governador Ro-
naldo Caiado tem
um estágio histórico
de relacionamento com
o PSDB”, pontou. “Vamos
trabalhar para que pos-
samos, no futuro, estarmos
juntos na defesa do Bra-
sil e dos brasileiros”. 

Legado  
João Doria, que vem a Goiânia no sábado, pe-

dir votos de convencionais do PSDB, adiantou
que vai defender o legado do ex-governador tu-
cano Marconi Perillo, nas áreas da industriali-
zação, economia e social. 

RFF em xeque 
Por entender que dispositivos do Regime de

Recuperação Fiscal aplicados ao Rio de Janeiro
inibem o exercício pleno da Assembleia Legis-
lativa do Estado, o Parlamento fluminense
questionou essas normas junto ao STF. O assunto
se estende a outros estados que queiram aderir
ao RRF, como Goiás. 

Parceria  
Rendeu frutos a parceria da prefeitura de

Goiânia com o governo federal, com o projeto-
piloto ‘Mães Unidas”, cuja turma recebeu ontem
o diploma, com a presença de representantes da
ministra Damares Alves. 

Sem ingerência  
O deputado federal Professor Alcides (PP)

recebeu a garantia do ministro da Educação,
Milton Ribeiro, de que não foi criada comis-
são para revisar perguntas no Enem e para
revisão ideológico do Instituto Nacional de Es-
tudos e Pesquisas Educacionais (Inep). 

Bolsonarista  
Quatro meses depois de o Conselho Na-

cional do Ministério Público abrir processo
administrativo disciplinar contra o procu-
rador da República em Goiás, Ailton Benedito,
ele agora quer vedar vacinação de profis-
sionais da imprensa, por meio de ação civil
pública. Ele não esconde alinhamento ideo-
lógico com Jair Bolsonaro. 

A conferir  
Resta saber se a Justiça irá conceder limi-

nar à ação, depois que o Tribunal de Justiça de-
terminou a expedição de comunicado aos
prefeitos, para que liberem vacinas a membros
do Judiciário que atuam na área criminal. 

Caiado validou  
Já está em vigor a lei que autoriza o Exe-

cutivo a convocar, nomear e dá posse a
aprovados do cadastro de reserva de con-
curso público da Polícia Militar, de autoria do
líder do Governo, Bruno Peixoto (MDB). 

Tardou  
Sete anos depois do fato ocorrido, o STJ

manteve decisão da Justiça do Paraná que
condenou o Athletico Paranaense a indenizar
em R$ 20 mil, por danos morais, a torcedores
do Goiás que tiveram seus veículos depre-
dados, em 2014, em Curitiba. 

2 Professores fazem hoje manifestação
em frente à sede do Ministério Público, por
realização de concurso público no Estado. 
2 Projeto da deputada Lêda Borges
(PSDB) institui a fila da xepa da vacina
contra a Covid-19, para prevenir destina-
ção correta de doses. 

CURTAS
t

Venceslau Pimentel | xadrez@ohoje.com.br

Xadrez

Vice-prefeito de Aparecida
tem bens bloqueados 

Conselho de Ética da Câmara afastou deputado por seis meses

O decreto é de
caráter liminar e
indisponibiliza os
debens do
emedebista que é ex-
vice-presidente da
Câmara de
Aparecida de Goiânia
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A importância de um time
de vendedores alinhados

Marcos Scaldelai

Vivemos um momento muito delicado na eco-
nomia mundial e é fato que isto se reflete também
em questões pessoais e de convivência no dia a dia
com as pessoas, seja no ambiente de trabalho ou no
próprio lar com a família.

Para se destacar em um mundo cada vez mais
dinâmico, inovador e cheio de transformações
que acontecem instantaneamente, um bom líder
não deve só tomar boas decisões nos negócios, mas
também ser resiliente, ter postura firme e, acima de
tudo, estar pronto para qualquer desafio que apa-
recer no seu caminho.

Contudo, nem sempre as organizações privadas
e mesmo as instituições públicas detêm de profis-
sionais que ocupam um cargo de liderança aos
quais são capazes de exercerem esta função que en-
volve toda uma complexidade sobre o negócio, ges-
tão de equipe, clientes, fluxos de caixa e demais as-
suntos que muitas vezes fogem do controle inter-
no, como questões políticas e econômicas.

Ao longo de minha carreira profissional vi-
venciei muitas situações que me fizeram refletir
qual o verdadeiro papel de um líder e como de-
sempenhar esta habilidade na prática. Sim, digo
habilidade, pois não é tarefa fácil assumir esta po-
sição que além de exigir um olhar sistêmico para
o negócio como um todo, é preciso também saber
lidar com as emoções, medos, angústias e frus-

trações que certamente vão aparecer em algum
momento desta jornada.

Empresas onde há a ausência de líderes
comprometidos podem sobreviver por algum
tempo no mercado, mas dificilmente resistirão
aos contratempos do cotidiano e não haverá
uma trajetória para se orgulhar, pois se manti-
ver em posição de destaque um líder frágil e des-
preparado, ele não conseguirá engajar, motivar
e extrair o melhor de sua equipe para que os re-
sultados sejam positivos.

Um dos grandes segredos para construir uma
empresa de sucesso e torná-la um legado para as
próximas gerações é ter no seu topo uma lideran-
ça resistente, que não teme as adversidades mo-
mentâneas e que se desafia o tempo todo.

Outro ponto extremamente essencial nesta
jornada é trabalhar
com um propósito. O
líder inquieto, foca-
do, visionário e que
trabalha em prol do
progresso da empre-
sa, estará sempre bus-
cando novas manei-
ras de não cair na ten-
tação de se acomodar
e colocar em risco um
legado construído ao
longo dos anos.

Mauricio Trezub

A interação de uma empresa com seus clientes
é uma das partes mais importantes de um pro-
cesso de vendas. O consumidor aos poucos se ha-
bitua com a forma como a loja interage nas redes
sociais, na forma como ele é recebido em um es-
tabelecimento presencialmente e, com certeza, na
forma como ele é acolhido para um atendimento
no chat-commerce. Com a pandemia, muitos
clientes que, antes iam em suas lojas favoritas, fo-
ram obrigados a utilizarem o WhatsApp para ad-
quirir seus produtos e o mínimo que eles esperam
é que o atendimento online seja da mesma qua-
lidade que possuem presencialmente. E como as
marcas devem se preparar para isso?

Primeiro, é necessário entender que o gran-
de responsável por tornar a experiência do con-
sumidor no mais alto nível de excelência, ou o
oposto, é o vendedor. Um estudo da Opinion Box
mostra que o atendimento é o 3° maior fator que
atrai um cliente a uma loja, sendo escolhido por
69% dos entrevistados, demonstrando a impor-
tância desse funcionário no processo de vendas.
Embora cada vendedor tenha suas particulari-
dades que o tornam único entre os outros, um de-
safio para as lojas e empresas é que a comuni-
cação de todos seja alinhada.

Quando falamos "alinhar", talvez você pense que
a gente queira tornar todos iguais, dar a todos o mes-
mo formato. Porém, diferente de formatar, o ali-
nhamento é necessário para que juntos cheguem ao
mesmo objetivo, respeitando as individualidades de
cada um, mas trazendo conceitos básicos que sejam
comuns a todos e que devem ser considerados. Es-
ses "conceitos" de uma empresa podem ser cha-
mados de "propósito", e somente marcas com um
propósito definido e plenamente aplicados são ca-
pazes de oferecer ao seu cliente um atendimento hu-
manizado, com potencial de criar uma identifica-
ção por parte do cliente e tornar a experiência de
compra mais memorável.

É aí que o chat-commerce mostra todo seu po-
tencial. Seus diversos recursos, como fotos, ví-
deos, áudios e figurinhas são ferramentas fun-
damentais para que a compra com um vendedor
seja para o cliente seja leve e próxima como um
bate-papo com seus familiares. Essa conveniên-
cia é tão valiosa ao consumidor que 58% está dis-
posto a pagar mais caro por um produto se vi-
venciar uma experiência positiva. Além disso,
70% espera uma interação em tempo real com as
marcas, exigência que somente o chat-commer-
ce é capaz de oferecer sem que seja transmitida
uma artificialidade no contato.

Mas uma experiência humanizada e alinha-
da a um propósito não é oferecida somente com
fotos e vídeos. É necessário ter uma equipe trei-
nada para falar com o consumidor como um ver-
dadeiro representante da empresa. Alguns locais
optam por uma comunicação mais aberta e des-
contraída. Outros prezam por um jeito mais
formal de se expressar. Não há certo ou errado.
O que existe é a necessidade de personalizar o
atendimento de acordo com o ideal de cada em-
preendimento e um treinamento contínuo para
manter o time unido ao mesmo propósito e ob-
ter os melhores resultados.

Segundo um estudo da Accenture, o Brasil é o
país mais aberto ao chat-commerce da América
Latina, igualado ao Chile com 83% de receptivi-
dade. Mas, só é possí-
vel aproveitar o po-
tencial oferecido pelo
mercado quando se
alcança um nível de
excelência na relação
com os seus clientes. E
a sua empresa? Já pos-
sui uma equipe de
vendedores alinhada
e pronta para ofere-
cer uma experiência
humanizada?

CARTA  DO LEITOR
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Mauricio Trezub é um em-
presário brasileiro que
ocupa o cargo de CEO da
OmniChat

Marcos Scaldelai é empre-
sário, apresentador, pa-
lestrante, consultor e au-
tor de 3 best-sellers

Desemprego
Um dos fatores que agrava a questão do de-

semprego no Brasil é o fim do auxílio emergencial.
Além disso, a inflação em ascendência tem forte im-
pacto na camada mais pobre da sociedade, ao cor-
roer o poder de compra de quem pouco ou nada
tem. Inflação em alta e desemprego é uma combi-
nação perversa. Hoje, esse quadro é agravado pela
epidemia do novo coronavírus. A imunização em
massa da população é medida que se impõe com a
maior celeridade possível. Retirar o país desse
quadro de adversidades não é atribuição exclusiva
do governo federal. A tarefa exige igual esforço do
Legislativo. Cabe ao Congresso apressar a aprova-
ção de reformas estruturais, como a tributária e a
administrativa, a fim de facilitar o reencontro do país
com a via do desenvolvimento, indispensável para
mitigar os danos causados pelo desemprego e pela
crise epidemiológica.

Gabriela Gomes
Trindade 

Envelhecer
É um desafio enorme envelhecer no Brasil. O ser

humano se apega a um estranho paradoxo: quere-
mos viver mais, mas não queremos envelhecer. Re-
lacionamos envelhecer a adoecer e morrer, e nos
apegamos à ideia de que isso é algo “lá pra frente”,
como um interruptor que uma hora é acionada. Pre-
cisamos de propostas para proteger e garantir os di-
reitos da terceira idade e não a redução de benefí-
cios e o corte de direitos. 

José Augusto
Trindade

{
Antes, Goiás só saía

nacionalmente nas

páginas policiais. Isso

depreciava,

decepcionava a

população. Hoje, somos

referência, conforme

atestou a Organização

para a Cooperação e

Desenvolvimento

Econômico (OCDE)
O governador Ronaldo Caiado res-
saltou, durante entrevista em Aná-
polis, nesta quarta-feira (07/07), que
“faço a política de construir consen-
timento de novas lideranças para,
cada vez mais, buscar a melhoria da
gestão pública no Estado”.

A falta de liderança impede o
progresso de qualquer negócio

@jornalohoje
“Realmente é uma forma de tornar legal os
fura filas. Inclusive a imprensa se aproveitou
, os PMs entre outras classes que tem ape-
nas uma coisa em comum a força política e
popopulista”, comentou o internauta sobre
ação conjunto, o Governo Estadual não teria
autonomia para estabelecer prioridades à
margem do Ministério da Saúde.

Edson José

@ohoje
“E que isso sirva de aviso para todos os
homofóbicos que acham que ficarão im-
punes para sempre”, comentou o inter-
nauta sobre a perda de patrocínios e a
queda do instagram de Sikêra Junior após
comentários homofóbicos.

Igor Afonso

@jornalohoje
O presidente da Comissão Parlamentar de
Inquérito deu voz de prisão ao depoente,
que ainda não foi detido. Segundo Aziz,
Dias, ex-diretor de Logística do Ministério
da Saúde, mentiu à CPI em respostas sobre
denúncias envolvendo negociações de
compra de vacinas. 
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As mudanças ditadas pela pandemia so-
bre rotinas e comportamentos desde março
do ano passado, quando se instalou no País,
têm afetado também os “termômetros” ge-
ralmente utilizados para aferir a temperatura
da atividade econômica. A pesquisa mensal
do comércio, realizada pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística (IBGE), não se
livrou desses efeitos, como detalhou ontem,
Cristiano Santos, gerente da pesquisa, em en-
trevista concedida à imprensa durante a di-
vulgação da edição mais recente desse tra-
balho, cobrindo maio deste ano.

Ao divulgar os dados de abril, há quatro
semanas, o IBGE havia antecipado uma va-
riação de 1,8% para as vendas do varejo
convencional na comparação com março,
com alta de 3,8% para o comércio em seu
conceito mais amplo, incluindo revendas de
veículos, motos e autopeças e as lojas de ma-
teriais de construção. Revisados agora, o ins-
tituto informa altas de 4,9% e de 5,4% res-
pectivamente. Segundo nota divulgada pela
assessoria de imprensa do IBGE, “o ajuste
decorre da aplicação do algoritmo de des-
sazonalização, que busca calibrar os efeitos
sazonais no volume de compras no comér-
cio, como festas de Natal e Páscoa, por
exemplo”. De acordo com Santos, a pande-
mia contribuiu para “gerar um novo cená-
rio no comércio, com diferenças marcantes.
O carnaval, por exemplo, não ocorreu nes-
te ano. Com isso, há ajustes recorrentes que
são feitos, baseados nas informações que
chegaram por último, que foram inseridas

naquele mês”, complementa.
Não foi a única revisão operada. Em sen-

tido inverso, a redução de 1,1% registrada pelo
volume de vendas na passagem de fevereiro
para março deste ano foi ampliada e a versão
revisada da pesquisa passou a apontar baixa
de 3,0%. No mesmo período, o varejo am-
pliado passou a registrar tombo de 9,1%
(diante do recuo de 5,0% anotado anterior-
mente). O dado de abril do ano passado, em
outro exemplo, havia apontado retração de
18,8% frente ao mês imediatamente anterior,
transformada em queda de 16,5% na atuali-
zação mais recente – ainda um tombo ex-
pressivo. Em maio de 2020, a alta de 13,9% re-
gistrada pela versão anterior da pesquisa foi
reduzida para um incremento de 9,7%.

Tradução comprometida?
Os transtornos causados pela pandemia

no setor econômico, severamente agrava-
dos pela mortandade produzida pela omis-
são, descaso e arrogância ignorante, afe-
taram profundamente a capacidade da-
queles logaritmos de traduzir os dados
reais em praticamente todas as áreas da
economia, dificultando uma visão mais
aproximada do que de fato vem ocorrendo
nesta área. Os dados mais recentes sobre as
tendências em cena no comércio varejista
sugerem algum ânimo para as vendas,
com altas recentes na comparação mês a
mês. Esse comportamento, no entanto, pa-
rece contradizer o que mostram os dados
sobre a renda das famílias, por exemplo.

2 No trimestre encerrado
em abril deste ano, a massa
de rendimentos reais efeti-
vamente pagos aos trabalha-
dores sofreu queda de 5,4%
em relação a igual período do
ano passado, causando per-
das de R$ 12,082 bilhões ao
longo de quatro trimestres. A
comparação, no entanto, con-
ta apenas parte da história.
Os números registrados pela
Pesquisa Nacional por Amos-
tra de Domicílio (PNADC)
mostram que, entre o tri-
mestre finalizado em janeiro
do ano passado e o trimestre
fevereiro a abril deste ano, a
massa efetiva despencou
19,7% em termos reais, sain-
do de R$ 262,685 bilhões para
R$ 210,966 bilhões – ou seja,
houve uma perda de R$
51,719 bilhões.
2 A pesquisa captura ape-
nas os rendimentos no mer-
cado de trabalho e não inclui,
por exemplo, pensões e apo-
sentadorias pagas pela Pre-
vidência e outras transferên-
cias de renda asseguradas
por programas oficiais (como
a renda mensal vitalícia e
benefícios de prestação con-
tinuada, assegurados a idosos
carentes, pessoas com defi-
ciência e de baixa renda). De
qualquer forma, sinalizam
perdas relevantes e aparen-

temente não compensadas –
ao menos não integralmente
– pelo auxílio emergencial
mitigado, em vigor desde
abril deste ano.
2 O auxílio seria um dos fa-
tores a explicar o desempe-
nho das vendas no varejo,
na avaliação do Instituto de
Estudos para o Desenvolvi-
mento Industrial (Iedi). “A
reedição do auxílio emer-
gencial pago às famílias e a
progressiva flexibilização das
medidas restritivas, adota-
das para lidar com a segunda
onda de Covid-19 no País,
contribuíram para revigorar
o varejo nos últimos meses”,
aponta o instituto.
2 Considerando o mês ime-
diatamente anterior como
base, as vendas do varejo
restrito saíram de queda de
3,0% em março para altas
de 4,9% e de 1,4% em abril e
maio. Ainda sujeita a revisões
futuras, essa variação sugere,
na verdade, uma desacele-
ração em maio, causada pelas
taxas comparativamente
mais baixas experimentadas
nos setores de móveis e ele-
trodomésticos (alta de 19,0%
em abril e variação de 0,6%
em maio), farmácias (baixa
de 1,4% em maio, depois de
flutuação de 0,1% em abril),
material de escritório, in-

formática e comunicação
(11,5% e 3,3% respectiva-
mente em abril e maio) e ar-
tigos de uso pessoal e do-
méstico (22,5% e 6,7%).
2 Da mesma forma, no
varejo amplo, as vendas de
veículos e de materiais de
construção, que haviam
crescido 20,3% e 8,2% em
abril, pela ordem, apresen-
taram em maio incremento
de 1,0% e de 5,0%. 
2 Goiás foi o único desta-
que negativo entre os Esta-
dos, quando se trata do va-
rejo restrito, apresentando
recuo de 0,3% na saída de
abril para maio. Por aqui, as
vendas chegaram a baixar
7,8% em março, saltaram
7,9% em abril para recuar
em maio. Na comparação
com os mesmos meses de
2020, quando as vendas ha-
viam despencado, há forte e
enganoso crescimento, exa-
tamente porque a base para
comparação é muito achata-
da. Ainda assim, o varejo
goiano acompanha a desa-
celeração geral, com a taxa
de crescimento das vendas
saindo de 27,9% em abril
para 10,7% em maio no va-
rejo restrito. No comércio
amplo, o crescimento che-
gou a 26,0%, depois do salto
de 51,2% registrado em abril.

Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

Pandemia afeta “medição” das vendas
e obriga IBGE a revisar seus dados

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse ontem
(7) que, diante da pandemia, o desempenho recente da
economia brasileira superou o de vários países avan-
çados. Segundo Guedes, o resultado foi também superior
às previsões apresentadas no ano passado pelo Fundo
Monetário Internacional (FMI).

As afirmações foram feitas durante audiência pública
na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câ-
mara dos Deputados, para a qual foi convocado para fa-
lar sobre distorções encontradas pelo Tribunal de Con-
tas da União (TCU) nas contas apresentadas pelo presi-
dente Jair Bolsonaro.

FMI
“Ontem recebi a missão do FMI que está fazendo um

relatório final sobre o Brasil. Eles chegaram ao Brasil em
março do ano passado com previsões de que o PIB [Pro-
duto Interno Bruto, soma de todos os bens e serviços pro-
duzidos no país] brasileiro ia cair 9,7% e que o da Ingla-
terra ia cair 4%, o dos Estados Unidos [EUA], 3%”, disse
o ministro logo ao início da audiência.

De acordo com Guedes, o que aconteceu foi “exata-
mente o inverso”. “O PIB brasileiro caiu 4%, enquanto
o da Inglaterra caiu 9,7%; o da Itália, 8,7%; o da França,
7,6%; o da Alemanha, 5,6%; o do Japão, 4,5%. Isso quer
dizer que o Brasil superou em desempenho todos esses
países avançados. A exceção foi a China e os Estados Uni-
dos”, disse o ministro, ao reiterar que o país está agora
retomando o crescimento.

Ele acrescentou que o FMI errou também nas as pro-
jeções de que o Brasil ficaria em depressão, com a che-
gada da pandemia. “Eu dizia que íamos voltar [com um
crescimento] em V, e nós realmente voltamos em V.”

Economia de pé
“Agora de manhã recebi uma pesquisa mensal sobre

o comércio, que caiu fortemente durante a pandemia.
Estamos crescendo 7% [nesse setor]. Então o Brasil já está
de pé e decolando em boa velocidade contra todas essas
expectativas. Isso está acontecendo em todos nossos in-
dicadores: na arrecadação, que está vindo bem acima do
esperado, na produção industrial e no consumo de ener-
gia elétrica e de combustíveis. O Brasil se levantou no-
vamente, e isso é uma demonstração de resiliência da
democracia brasileira”, afirmou Guedes.

Segundo o ministro, “lá fora, ninguém acreditava no
Brasil. Diziam que a democracia brasileira era frágil e
ia se romper porque tinha um governo de direita que não
respeitava a democracia. O que vimos foi o contrário. Vi-
mos logo no primeiro ano milhões de pessoas nas ruas
aprovando a reforma da previdência, enquanto, na Fran-
ça, milhões foram às ruas para impedir a reforma”, com-
plementou, ao dizer que a economia “está voltando com
força”, e que ela “já está de pé”.

TCU
Acompanhado do secretário especial de Previdência

e Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Bianco,
Guedes respondeu a alguns questionamentos de depu-
tados sobre distorções apontadas pelo TCU na auditoria
financeira feita nas contas apresentadas pelo presidente
Jair Bolsonaro, referentes ao ano de 2020. O TCU teria
constatado superavaliação de R$ 49,2 bilhões no caso do
regime previdenciário de servidores civis e subavalia-
ção de R$ 52,7 bilhões no regime das Forças Armadas
para inativos e pensionistas.

A auditoria financeira verificou “deficiências nas esti-
mativas relativas às projeções atuariais do Regime Próprio
de Previdência Social dos Servidores da União e do Siste-
ma de Proteção Social dos Militares das Forças Armadas,
registradas nas demonstrações financeiras de 2020 do Mi-
nistério da Economia e do Ministério da Defesa”.

Bianco disse que a superavaliação de R$ 49,2 bilhões,
relativa à previdência de servidores civis, “equivale a 4%
de um déficit de R$ 1,15 bilhão projetado para 150 anos”,
e que a subavaliação de R$ 45,5 bilhões de inativos das
Forças Armadas “equivale a 11% de um déficit de R$
405,8 bilhões projetado para 150 anos”.

Já os R$ 7,2 bilhões relativos às pensões das Forças
Armadas equivalem, segundo o secretário, “a apenas
2,4% de um déficit de R$ 298 bilhões projetados para 75
anos”. “Não há qualquer tipo de procedimento no sen-
tido de fazer sub ou superavaliação. O TCU avaliou e con-
cordou com isso”, acrescentou o secretário. (ABr)

Paulo Guedes fez afirmações ontem em audiência pública 

Vendas do comércio crescem 
1,4% de abril para maio, diz IBGE
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Guedes diz que
desempenho da
economia brasileira
supera o de 
países avançados

O comércio varejista nacio-
nal teve alta de 1,4% em seu vo-
lume de vendas na passagem
de abril para maio deste ano.
Essa é a segunda alta consecu-
tiva do indicador, que já havia
subido 4,9% de março para
abril. O dado é da Pesquisa
Mensal de Comércio (PMC), di-
vulgada hoje (7) pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE).

O setor também teve cres-
cimentos de 1,1% na média
móvel trimestral, 16% na com-
paração com maio de 2020,

6,8% no acumulado do ano e
5,4% nos últimos 12 meses.

A receita nominal cresceu
2,4% em relação a abril, 29,8%
na comparação com maio do
ano passado, 18,1% no acu-
mulado do ano e 13,3% nos úl-
timos 12 meses.

A alta de 1,4% no volume
de vendas de abril para maio
foi puxada por sete das oito
atividades pesquisadas pelo
IBGE. A exceção foi o seg-
mento de artigos farmacêuti-
cos, médicos, ortopédicos, de
perfumaria e cosméticos, que

recuou 1,4%.
Entre as altas, o destaque fi-

cou com tecidos, vestuário e
calçados (16,8%) e combustí-
veis e lubrificantes (6,9%). Os
demais setores com cresci-
mento foram: outros artigos de
uso pessoal e doméstico (6,7%),
livros, jornais, revistas e pa-
pelaria (1,4%), equipamentos e
material para escritório, in-
formática e comunicação
(3,3%), supermercados, pro-
dutos alimentícios, bebidas e
fumo (1%) e móveis e eletro-
domésticos (0,6%). (ABr)



Raphael Bezerra

Candidato às prévias do
PSDB para disputa da presi-
dência da República e gover-
nador do estado de São Paulo,
João Doria aposta na proximi-
dade cultural e de posiciona-
mento político entre Goiás e
São Paulo para ser umgido
candidato às eleições majori-
tárias no ano que vem. Em
Goiás, o PSDB tenta se reoxi-
genar após uma derrota aca-
chapante para presidência e
governo do estado, além de
uma votação pífia nas eleições
para a prefeitura da Capital. A
estratégia do partido é resgatar
marcas históricas da legenda
no estado.

Pleiteando o posto de can-
didato há pelo menos um ano,
Doria aponta que a criação de
um centro democrático para
enfrentar Bolsonaro em 2022
pode contar com a histórica re-
lação do PSDB e o Democratas,
comandado em Goiás pelo go-
vernador Ronaldo Caiado.
“Confio que poderemos sair
vitoriosos nas prévias para
unir o centro democrático in-
clusive com o DEM, partido de
Ronaldo Caiado, que tem um
histórico de relacionamento
com o PSDB”, lembra.

O senhor tem enfrentado
uma certa resistência da ala
mais conservadora do PSDB
que frustrou sua estratégia
de ser ungido candidato do
partido sem passar pelas
prévias. O senhor teme um
revés do resultado?

Primeiramente tenho mui-
ta confiança no meu partido.
Eu sempre fui a favor das
prévias, não houve frustra-
ção. Eu sou filho das prévias,
disputei as duas únicas pré-
vias no Brasil que foram fei-
tas pelo PSDB, partido esse
que sou filiado desde 20001 e
venci as duas prévias. A de
2016, para prefeitura de São
Paulo e a de 2018 para o Go-
verno de São Paulo. Prévias
agregam, melhoram o debate
e valorizam a democracia. É
natural que um partido com
a dimensão do PSDB que nem
todos pensem iguais. Em uma
democracia de verdade e au-
têntica, as pessoas não pen-
sam iguais. Apenas em um re-
gime totalitário e nas ditadu-
ras que as pessoas são obri-
gadas a pensar igual e a se-
guir um único mandatário e
uma única posição. O PSDB é
um partido democrático na
sua essência e na sua for-
mação. É natural que tenha-
mos quadros mais conser-
vadores, mais a esquerda ou
mais a direita dentro do uni-
verso do PSDB. 

As prévias vão acontecer
no dia 21 de novembro, já
estamos no processo de cam-
panha e teremos debates
pela frente com a participa-
ção de quatro candidatos.
Além da minha participa-
ção, teremos Tasso Jereissa-
ti, ex-governador do Ceará e
senador da República pelo
seu estado; Arthur Virgílio,
que foi senador da Repúbli-
ca, um dos grandes tribunos
do Senado, foi prefeito da ci-
dade de Manaus; e o jovem
governador do Rio Grande
do Sul, Eduardo Leite. Não
somos inimigos, não somos
adversários. Somos amigos
dentro de um mesmo parti-
do que disputam o voto dos

convencionais do partido
em todo o Brasil.

São Paulo tem sido a vitrine
do PSDB desde a sua criação
em 1988. Elegeu Fernando
Henrique presidente do Bra-
sil em 94, no entanto perdeu
com Geraldo Alckmin. Hoje
dividido, o partido pode su-
perar esse desafio?

Não tenho nenhuma dú-
vida. Nosso partido não está
dividido, ele está concen-
trado nas prévias, que re-
presentam as primárias tal
como nos partidos Republi-
canos e Democratas dos Es-
tados Unidos. As prévias não
dividem. As prévias somam
e agregam. Eu sou um exem-
plo disso, eu venci duas pré-
vias e venci duas eleições na
sequência. Tanto que em
2016 quando me inscrevi
para as prévias em São Pau-
lo eu era o franco favorito à
derrota, no entanto vence-
mos as prévias e vencemos
as eleições, aliás, no pri-
meiro turno. Eu inclusive
convidei um dos contendo-
res que comigo disputam as
prévias do PSDB em 2016, o
Bruno Covas, depois de tê-lo
vencido eu o convidei para
fazer parte da nossa chapa e
nós elegemos prefeito e vice-
prefeito. Depois ele chegou a
ser reeleito prefeito de São
Paulo e infelizmente um
câncer o levou, mas Bruno
deixou seu legado de vida.

Em 2018 nós disputamos
prévias com três candidatos e
vencemos as prévias e as elei-
ções e estou como governador
do meu estado de São Paulo.
Portanto, prévias não divi-
dem, prévias somam, agre-
gam, fortalecem e aquecem o
debate, além de dinamizar a
democracia.

Seu colega de partido do Rio
Grande do Sul tem ocupado
um espaço midiático que es-
tava restrito ao debate in-
terno do PSDB. O senhor
acredita que ele será o seu
principal adversário dentro
das prévias?

Eu respeito todos os can-
didatos das prévias do PSDB.
Não faço distinção entre os
três candidatos, são três
bons nomes, três nomes res-

peitáveis dentro dos seus es-
tados e os tratarei com enor-
me respeito.

A região centro-oeste é mar-
cada pelo conservadorismo
e tem uma voz com uma ân-
cora econômica, mantendo
grande afinidade com São
Paulo. O senhor espera con-
quistar a maioria a partir
dessa região?

Há uma relação de simili-
tude de comportamento,po-
sicionamento, vida e posicio-
namento existencial entre os
goianos e os paulistas, o que
nos une ainda mais. Sem con-
tar o agronegócio, que é uma
força extraordinária em Goiás,
como é uma força muito ex-
pressiva em São Paulo. E o
processo de industrialização
que Goiás sofreu positiva-
mente nas últimas décadas
que fez de Goiás uma potência
em vários setores, vale citar o
setor farmacêutico. Hoje Goiás
é uma força nacional com
grandes laboratórios que pro-
duzem para todo o Brasil e
também exportam diversos
medicamentos. Temos mui-
tos pontos em comum, além
de bons sentimentos.

O PSDB em Goiás foi reduzi-
do à míngua em 2018 com a

derrota ao governo estadual
para Ronaldo Caiado. Caso o
senhor seja o escolhido nas
prévias para presidente da
República, a influência de
Caiado e Jair Bolsonaro po-
dem prejudicar a sua vota-
ção em Goiás?

Temos que respeitar to-
dos aqueles que disputam e
estão em mandato. Ronaldo
Caiado é governador do Esta-
do de Goiás, ele merece o
meu respeito, o nosso respei-
to e o respeito dos eleitores de
Goiás que vivem sobre a sua
direção. Em relação a Goiás,
eu faço a lembrança dos ex-
cepcionais governos que Mar-
coni Perillo e José Elliton que
o sucederam, são grandes no-
mes do PSDB por quem eu te-
nho um profundo respeito e
que deixaram marcas muito
positivas na história de Goiás
, tanto no plano social quan-
to no plano econômico. Va-
mos resgatar isso sem me-
nosprezar, sem diminuir nem
acusar ninguém. Respeitando
cada um no seu campo, no
seu espaço, nas suas ideias.
Mas vamos valorizar tudo
aquilo de bom que o PSDB fez
por Goiás ao longo desse pe-
ríodo sob o comando dos dois.
As pessoas lembram dos seus
atos, das suas atitudes, das
suas iniciativas. As ações que
permitiram a aceleração da
indústria, do agronegócio, das
exportações, da ampliação do
sistema de saúde pública, da
habitação popular, da prote-
ção ambiental e da proteção
dos mais humildes. 

Eu confio que vamos fazer
uma boa campanha nas pré-
vias e confio que poderemos
ser vitoriosos nas prévias para
unir o centro democrático in-
clusive com o DEM, o partido
de Ronaldo Caiado, que tem
um estágio histórico de rela-
cionamento do PSDB. O meu
vice, Rogério Garcia, até pou-
co tempo atrás era do DEM,
hoje é do PSDB, e nós mante-
mos aqui uma relação umbi-
lical com o DEM em São Pau-
lo, é um partido que nos apoia
e faz parte da coalização de-
mocrática em São Paulo e va-
mos trabalhar para que pos-
samos estar juntos em defesa
do Brasil e dos brasileiros.
(Especial para O Hoje)
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Governador de São Paulo prega recuperação histórica do partido e aliança democrática de centro

“PSDB e DEM tem relação
umbilical”, diz João Doria

“Eu sempre fui a favor das prévias, 
não houve frustração. Eu sou filho 
das prévias, disputei as duas únicas
prévias no Brasil que foram feitas pelo
PSDB, partido esse que sou filiado 
desde 20001 e venci as duas prévias”

Governador 
de São Paulo e um
dos presidenciáveis
do PSDB, 
João Dória foi
entrevistado pelo
programa ‘Face do
Poder’ do canal de
streaming 
O Hoje News
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Esplanada
Leandro Mazzini | reportagem@colunaesplanada.com.br

Terrenos sagrados
A Igreja Católica no Ceará se vê dian-

te de um daqueles casos surreais de ven-
da de paraísos (aqui na Terra). O Tribunal
de Justiça do Estado vai julgar em breve
uma ação na qual a Arquidiocese requer
a restituição de posse de 750 mil metros
quadrados, de sua propriedade, de terra
negociada por um empresário de Juazei-
ro do Norte sem o consentimento do ar-
cebispo. O problema é que na terra “sa-
grada” da Igreja já existem mais de 700 lo-
tes negociados – e residências – vendidos
por este ‘empreendedor’ imobiliário. Ele
alega que um pároco do Crato o concedeu
procuração para isso há muitos anos. Os
advogados da Igreja discordam e apontam
que o documento não dá legitimidade so-
bre a posse e que só o bispo poderia ter au-
torizado o negócio. 

Abençoados
Para não comprar uma briga maior –

principalmente com muitos fiéis que in-
vestiram nos terrenos – a Igreja não im-
petrou ação de pedido de despejo. Ainda. 

Autopromoção
Há meses, o portal da AGU vem mos-

trando em vídeo sustentações de André
Mendonça em ações da União no STF. É
como um cartão de visitas dele. Para os
ministros.

Crime & ganância
Se for comprovado o pedido de pro-

pina para a compra da vacina, pelo de-
nunciante PM na CPI da Pandemia, o mon-
tante seria US$ 400 milhões – ou mais de
R$ 2 bilhões. 

Laços policiais
O Coronel Romualdo, da PM de Minas

Gerais, citado pelo lobista (e também
PM) Domingetti na CPI como um contato
abre-portas, é irmão da coronel Cláudia
Romualdo, que tentou ser vice do bolso-
narista Bruno Engler na disputa pela
Prefeitura de Belo Horizonte. 

Já sabiam
Nas conversas de whatsapp revela-

das até agora, os PMs indicam que sabiam
do pedido de propina no Ministério da
Saúde, mas não denunciaram – queriam,
pelo contexto, levantar informações para
levar ao presidente Bolsonaro um nome.
Engler é o aliado mais próximo do clã Bol-
sonaro em BH.

Cada um por si
A esquerda no Rio de Janeiro, terceiro

maior colégio eleitoral do País, segue desu-
nida, com expoentes de diferentes partidos
que acreditam terem chances para o Palácio
Guanabara. Benedita da Silva (PT) repete que
o partido não fechou apoio a Marcelo Frei-
xo – que entra no PSB. 

Indireta
E o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves

(PDT), pré-candidato do partido na dispu-
ta estadual, crava que o eleitor não pode es-
colher alguém sem experiência no Execu-
tivo – numa crítica velada ao deputado fe-
deral Freixo.

Bisturi nervoso
O governador paulista João Doria en-

frenta os hospitais e as empresas de insumos
hospitalares. Aumentou em 18% o imposto
para o setor com o fim de benefícios fiscais.

Piruetas na rampa
A Caixa vai patrocinar mais uma moda-

lidade de esporte – desta vez radical e in-
vestimento inédito no País. O banco estatal
bancará campeonatos e a formação de atle-
tas de skate, através da Confederação Bra-
sileira de Skate.

Sustentabilidade virtual
O Conselho Empresarial Brasileiro

para o Desenvolvimento Sustentável vai
realizar edição de seu fórum 2021 to-
talmente online, de 28 a 30 de setembro.
Haverá participação de autoridades e
empresários, além de formadores de
opiniões estrangeiros. 

Dayrel Godinho

O presidente da CPI, Omar
Aziz (PSD-AM), deu voz de
prisão a Roberto Dias, convo-
cado pela CPI para prestar es-
clarecimento sobre processos
de compras de vacina coloca-
dos sob suspeita. Aziz disse
que Dias passou o dia inteiro
mentindo para a CPI, e que lhe
deu várias oportunidades de
esclarecer a verdade. Ele in-
formou que sua decisão é ba-
seada em documentação já
em posse da CPI, inclusive áu-
dios. A decisão de Aziz gerou
protestos do depoente e de
sua defesa advocatícia. Após o
pedido de prisão, Eliziane
Gama (Cidadania-MA) pediu
mais uma chance a Dias para
que ele "esclareça os fatos".

O advogado especialista
em Direito Eleitoral Leon Sa-
fatle explica que esse “poder
de polícia” que presidente da
CPI têm se dá porque os mem-
bros de uma CPI têm poderes
de investigação próprios de
uma autoridade judicial e es-
tão respaldados pela Lei
1.579, que regula a CPI.  

“Eles [membros de uma
CPI] funcionam como se juí-
zes fossem naquele momento

da CPI, portanto tem o poder
de determinar a prisão de
um depoente que mentir”,
explica o especialista.  

Leon, inclusive, reitera que
a autoridade, seja um senador
ou deputado federal, tem res-
paldo legal para dar voz de
prisão em flagrante para um
depoente que mentir em fla-
grante. “Essa mentira, porém,
será investigada pela Justiça,
para investigar se de fato hou-
ve um falso testemunho”, co-
menta o especialista.  

Ou seja, a princípio, o de-
poente fica sob a tutela da
Polícia Legislativa, até que
até que a defesa de Dias
apresente um habeas cor-
pus. Se não houver, o de-
poente pode ser encami-
nhado para um presídio.

Após pedido de prisão do
depoente, Randolfe Rodrigues
(Rede-AP) reproduziu áudios
de Dominghetti que, segundo
Omar Aziz (PSD-AM), com-
provariam que Roberto Dias
teria incorrido no crime de
mentir perante à CPI. Os áu-
dios (recém-publicados pela
imprensa), na visão do presi-
dente da CPI, desmente o ex-
diretor de Logística do Minis-
tério da Saúde de que o en-

contro com o atravessador da
Davati em um restaurante de
Brasília teria sido acidental.

Para os senadores Ales-
sandro Vieira (Cidadania-SE)
e Otto Alencar (PSD-BA), ape-
sar de ter mentido, Dias não
deveria ser preso, mas aca-
reado com o ex-secretário-
executivo do Minist[erio da
Saúde, Elcio Franco.

Marcos Rogério (DEM-RO)
protestou contra a prisão de
Dias, para ele ilegal por ter
ocorrido sem fato determina-
do e durante a sessão delibe-
rativa ordinária do Senado. 

Simone Tebet (MDB-MS)
questionou Roberto Dias se

houve o envio de procuração
da Bharat Biontech, fabri-
cante da Covaxin, para atestar
a regularidade fiscal da Pre-
cisa Medicamentos que justi-
ficasse a assinatura da nota de
empenho para pagamento de
R$ 1,6 bilhão previsto no con-
trato de compra dos imuni-
zantes. O depoente disse não
recordar e que precisaria con-
sultar dados do processo.

Na avaliação da senadora,
o ex-diretor de Logística deve
se enquadrar como testemu-
nha e não como investigado
da CPI, porque, na visão de
Tebet, ele passou a perder
autonomia sobre as compras

de vacinas em janeiro de 2021
para que “o núcleo militar
controlasse o galinheiro”.
Para ela, Roberto Dias não é o
principal responsável pelo
"propinoduto". 

A senadora afirmou que o
escândalo no contrato da Co-
vaxin, eivado de irregulari-
dades, explica o desinteresse
do governo Bolsonaro na
compra de vacinas da Pfizer.
Simone Tebet observou que a
vacina Covaxin não era ade-
quada para o combate à pan-
demia, já que não poderia
ser ministrada a pessoas com
comorbidades e idosas. (Es-
pecial para O Hoje)

As comissões parlamentares de inquérito
são uma das formas que senadores e
deputados têm para fiscalizar a atuação
da administração pública

Serão 30 dis de até 50% de desconto no ISTI

Presidente da CPI diz que depoente mentiu à CPI e pediu a prisão de Roberto Dias

Durante 30 dias, o Imposto Sobre Transmissão de Imó-
veis (ISTI) será 50% mais barato como parte do pacote de
ações para mitigar o impacto econômico da pandemia.
O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos),
sancionou o projeto de lei complementar aprovado
pela Câmara Municipal no último dia 23. 

A validação do texto ocorrerá em solenidade para
jornalistas e convidados nesta quinta-feira (8), às 9 ho-
ras, no Colégio Santa Clara, em Campinas. Em home-
nagem aos 211 anos do município que foi extinto e
agregado como bairro da Capital, todos os anos, nes-
ta mesma data, em cumprimento ao disposto na Lei
nº 8.349, de 14 de dezembro de 2005, as atividades ad-
ministrativas da prefeitura são simbolicamente trans-
feridas para Campinas.

Durante um mês, os adquirentes de imóveis na Capital
poderão regularizar e registrar a propriedade de casas,
apartamentos, edificações comerciais, lotes e terrenos pa-
gando a metade do imposto estabelecido no Código Tri-
butário Municipal (CTM), como efeito da diminuição em
50% da alíquota - percentual com que um tributo incide
sobre o valor de algo - do ISTI. De acordo com o projeto
que será sancionado pelo prefeito Rogério Cruz, a menor
alíquota, que é de 0,25%, metade da taxa então vigente,
será cobrada dos imóveis cujo valor efetivamente fi-
nanciado some até R$ 200 mil. 

Prefeito
sanciona
redução do ISTI
nesta quinta

"Poder de polícia" permite que
presidente da CPI determine prisão
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Breno Modesto

Depois de empatar com a
Ponte Preta, em casa, o Vila
Nova volta a atuar como visi-
tante nesta Série B. Hoje à noi-
te, o Tigre encara o Remo, no
Baenão. Assim como aconteceu
no sábado (4), diante da Ma-
caca, o Leão chega para o jogo
diante do Colorado sendo o úl-
timo colocado na tabela de
classificação da Segundona.

Apesar da situação do ad-
versário, o técnico Higo Ma-
galhães prega respeito ao
Remo e diz que, apesar da di-
ferença de pontuação de uma
equipe e outra, não há jogos
fáceis na competição.

“Na Série B, não há muita
diferença. Pode haver (dife-
rença) em termos de pontua-
ção. Mas há um equilíbrio
muito grande dentro dela (da
Série B) e dentro dos jogos.
Nós podemos visualizar que
há um equilíbrio muito gran-
de. Os resultados estão com
uma margem de gols muito
baixa. É lógico que nós temos
a possibilidade de fazer um

grande jogo. Mas a equipe ad-
versária tem jogadores de
qualidade. Tem tudo para ser
um grande desafio e um gran-
de jogo. Vamos tentar usar as
ideias para ficar próximos da
vitória”, disse Higo Magalhães.

O comandante colorado
também falou a respeito da
motivação extra que o Leão
trará para o jogo diante de seus
comandados, já que estarão es-

treando um novo treinador.
“Enfrentar o Remo é sempre di-
fícil. Independentemente da si-
tuação. O Remo joga em seus
domínios, com a estreia de um
novo treinador (Felipe Concei-
ção), com uma energia dife-
rente. A competição te gera di-
ficuldade em qualquer situação
e em qualquer jogo. Nós sabe-
mos da dificuldade do jogo,
mas nós temos nossos objetivos

e viemos aqui para fazer um
grande jogo”, finalizou Higo.

Já o volante Dudu, que
voltou a ser relacionado na
última partida, rasgou elo-
gios a Higo Magalhães. Se-
gundo ele, o interino é me-
recedor de estar ocupando o
cargo de técnico principal e,
portanto, os jogadores ten-
tam assimilar suas ideias da
melhor maneira possível.

“O Higo é um cara que sem-
pre esteve conosco. Ele conhe-
ce bem todas as peças (do elen-
co). É um cara que merece a
oportunidade que está tendo,
principalmente pela compe-
tência que tem. E nós temos pro-
curado assimilar as suas ideias.
Nesse pouco tempo de trabalho,
procuramos assimilar, da me-
lhor maneira possível, para que
a gente possa fazer o que ele
pede e conseguir bons resulta-
dos”, comentou Dudu.

Histórico
Esta será a décima quinta

vez na história que Remo e
Vila Nova medirão forças. Nas
outras 14 anteriores, nenhu-
ma equipe conseguiu abrir
vantagem no histórico do con-
fronto. Cada clube triunfou
em quatro oportunidades,
além de terem empatado ou-
tros seis jogos. Nas últimas
duas vezes que se encontra-
ram, o Tigre conseguiu dois re-
sultados positivos, que aca-
baram resultando na con-
quista do título da Série C de
2020. (Especial para O Hoje)

Após a Ponte Preta, no sábado (4), Tigre volta a enfrentar mais
uma equipe que figura na última colocação na Segundona

O Goiás volta a campo na
próxima sexta-feira (9), quan-
do recebe no estádio Hailé Pi-
nheiro a equipe do Náutico, às
21h30. Para o confronto, Pin-
tado deve fazer alterações na
equipe, já que não contará com
o meia Élvis, suspenso e Hugo
ainda é dúvida.

Depois de nove jogos, o
Goiás terá seu primeiro jogador
fora por suspensão e trata-se do
meio-campo Élvis, que rece-
beu o terceiro amarelo no em-
pate diante do Vitória e des-
falca a equipe esmeraldina
diante do líder Náutico. Subs-
tituto natural, Albano deve se-
guir entre os titulares pelo se-
gundo jogo seguido.

Outro jogador que pode es-
tar presente entre os titulares
contra o Náutico, será o lateral-
esquerdo Artur. Apresentado
na última terça-feira (6), o jo-
gador já foi regularizado e
deve começar jogando, já que
o titular Hugo saiu machucado
no empate diante do Vitória e
acabou sendo substituído ain-
da no primeiro tempo, dando
lugar a Heron.

“Muito importante estar-
mos jogando grandes jogos,
principalmente esse contra o
Náutico. Sabemos que é uma
grande equipe, mas sabemos
da nossa qualidade, do peso

que tem a camisa do Goiás
também. Vamos jogar dentro
de casa e imprimir nosso rit-
mo de jogo, respeitando sem-
pre, mas sempre buscando a
vitória. Claro, todo jogador
quer jogar um grande jogo.
Esse é um grande jogo de

duas equipes grandes e vai
ser um belo espetáculo para
todos os torcedores”, disse
Artur sobre o confronto.

Pendurados
Sem Élvis suspenso, o Goiás

irá correr riscos de mais joga-
dores suspensos que podem
desfalcar o clube na 11ª roda-
da, quando enfrenta o CSA,
fora de casa. Isso porque dian-
te do Náutico, cinco jogadores
entram em campo pendura-
dos: a dupla de zaga David
Duarte e Reynaldo, o volante
Caio Vinícius, o atacante Alef
Manga e o lateral-esquerdo
Hugo. Esse último caso entre
em campo. (Victor Pimenta,
especial para O Hoje)

Dudu enaltece o técnico Higo
Magalhães e diz que o grupo tem
tentado assimilar suas ideias

A novela entre Nicolas
e Goiás voltou a ganhar no-
vos capítulos e dessa vez o
a equipe esmeraldina teve
um final feliz. O atacante
chega ao clube em um em-
préstimo com opção de
compra e em seu site ofi-
cial, o Paysandu confir-
mou o acordo pelo cen-
troavante.

A primeira tentativa do
Goiás em contratar Nicolas
foi ainda em março, po-
rém sem êxito. Na ocasião,
o atacante já teria acertado
salários com o clube esme-
raldino e o presidente Pau-
lo Rogério Pinheiro, acusou
o então presidente do Pay-
sandu, Mauricio Ettinger
de “falta de palavra”, assim,
o mandatário do clube pa-
raense pedindo o dobro
pela venda do jogador. No
entanto, Maurício negou
qualquer conversa com o
presidente esmeraldino,
sendo assim, as negocia-
ções não tendo um fim.

Um mês depois, o Goiás
voltou a apresentar uma
nova proposta ao Paysan-
du após sua eliminação
na Copa do Brasil. O pre-
sidente Maurício Ettinger
mais uma vez recusou,

alegando que os valores
estavam baixos para libe-
rar seu principal jogador.
Além da equipe esmeral-
dina, Nicolas também re-
cebeu uma proposta ofi-
cial do Vasco da Gama,
também negada pela equi-
pe bicolor.

Sobre Nicolas
O atacante tem contra-

to com o Paysandu até o fi-
nal de 2022 e sua multa
rescisória é de 5 milhões
de reais. Natural de Alegria
(RS), o jogador vem sendo
o principal artilheiro do
time paraense desde que
foi contratado. Em 2019,
fez doze gols. No ano pas-
sado, balançou as redes
em dezenove vezes.

Em 2021, viveu um pe-
ríodo de seca somando
quinze partidas sem mar-
car, quebrado na última
rodada da Série C, na vitó-
ria por 2 a 1 contra o San-
ta Cruz. São seis gols mar-
cados pelo Cavani da Ama-
zônia até aqui na tempo-
rada, que no total tem cen-
to e três partidas com a ca-
misa do Leão Alviceleste.
(Victor Pimenta, especial
para O Hoje)

Goiás acerta
contratação de atacante
Nicolas, ex-Paysandu

REFORÇO PARA A B

Com Élvis suspenso, Albano
deve seguir entre os titulares

GOIÁS

Douglas Monteiro/Vila Nova FC

MAis uM lanterna pela frente

Rosiron Rodrigues / Goiás EC

Data: 08 de julho de 2021. Horário: 21h. Local: Estádio Baenão, em Belém (PA). Árbitro: Felipe da
Silva Gonçalves Paludo (RJ). Assistentes: Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ) e Andrea Izaura

Maffra Marcelino de Sá (RJ)

t
TéCnICA

Remo: Vinícius; Thiago Ennes, Rafael Jansen (Sué-
liton), Romércio e Igor Fernandes; Uchôa, Lucas
Siqueira e Felipe Gedoz; Thiago Miranda (Wallace
ou Dioguinho), Erick Flores e Renan Gorne
Técnico: Felipe Conceição

Vila Nova: Georgemy; Danilo Belão, Renato,
Rafael Donato e Willian Formiga; Deivid,
Dudu, Arthur Rezende e Cássio Gabriel;
Alesson e Kelvin
Técnico: Higo Magalhães

xRemo Vila Nova

FICHA

Meia-atacante foi
titular no primeiro
tempo diante do
Vitória



OLIMPÍADAS

Atual campeã olímpica, a
seleção masculina de futebol
do Brasil embarcará, nesta sex-
ta-feira (9), para Tóquio. Com
estreia marcada para o dia 22
de julho, quando enfrentará a
Alemanha na cidade de Yoko-
hama, o Brasil alterou a sua lo-
gística de deslocamento para o
país oriental. Anteriormente, o
planejamento previa uma es-
cala em Doha, no Catar. Porém,
a Confederação Brasileira de
Futebol (CBF) informou que,
agora, irá direto para o Japão.

Concentrada em São Paulo
desde a quarta-feira da semana
passada (30), quando iniciou
seus trabalhos visando a dispu-
ta da competição, a seleção só
terá todos os atletas à disposição
em solo japonês. Isso porque o
atacante Richarlison e o volan-
te Douglas Luiz, que estão dis-

putando a Copa América, só es-
tarão disponíveis após a final do
torneio contra a Argentina.

Nesta quarta-feira (7), o ata-
cante Paulinho falou com a
imprensa. Um dos assuntos
abordados foi o confronto con-
tra a Alemanha. Segundo o jo-
gador, enfrentar os alemães
no mesmo palco onde a seleção
principal conquistou o penta-
campeonato mundial o faz
lembrar daquela partida e,
principalmente, de Ronaldo,
que foi uma de suas inspira-
ções no esporte.

“Essa situação de Brasil e
Alemanha em Yokohama eu
tinha visto, lembra um jogo
muito importante para nós (a
final da Copa de 2002). Eu era
pequeno, sei da história. Me
inspiro no Ronaldo, ele passou
por um momento muito difícil

antes da Copa, ficou muito
tempo sem jogar, ele tinha a
dúvida se poderia jogar ou
não, mostrou superação, força
de vontade, conseguiu ser pro-
tagonista do nosso penta. Car-
rego essa história comigo, pas-
sei por quase a mesma coisa e
posso agregar à seleção olím-
pica como o Ronaldo fez em
2002”, disse Paulinho. 

Paulinho falou também a
respeito do número 7, que esta-
rá estampado nas costas de sua
camisa durante as Olimpíadas.

“O número 7, eu carrego
desde a base. No próprio Vasco,
minha estreia como profissio-
nal foi com o 7, é o número que
jogo no Bayer. Mas o mais im-
portante é que o a gente faz
dentro de campo”, finalizou
Paulinho. (Breno Modesto, es-
pecial para O Hoje)
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Em São Paulo, a seleção se prepara para as Olimpíadas

Marco Galvão/CBF

Felipe André

Após vencer o Grêmio, o
Atlético Goianiense tropeçou
como mandante e ficou no em-
pate contra o Sport, no duelo
que aconteceu na noite de on-
tem, no estádio Antônio Accio-
ly. A partida terminou em 1 a 1,
com ambos os gols sendo mar-
cados em um intervalo de três
minutos, e foram marcados por
Arthur Gomes para os man-
dantes e Marcão Silva para os
pernambucanos. Com o resul-
tado, o rubro-negro goiano che-
gou aos 14 pontos, enquanto os
visitantes ficaram com 7.

“A manutenção da equipe
tem a ver com o que fizemos
contra o Grêmio, recupera-
ção física e o retorno de al-
guns atletas que haviam fica-
do fora. Não acho que o time
do Sport é inferior ao do Grê-
mio, eles marcam com muita
qualidade em linha baixa,
com uma transição perigosa.
Tivemos boa parte do contro-
le no primeiro tempo, mas ti-
vemos dificuldades em trans-
formar isso em finalizações.
No intervalo tentei alguns
ajustes posicionais, antes das
substituições. Conseguimos
recuperar rapidamente após o
gol, mas foi ficando perigoso,
eles se fechavam e atacavam
com bola longa. Na minha vi-
são, o empate foi um resulta-
do justo”, analisou Eduardo
Barroca após a partida.

O cenário antes da partida
se desenhou com um Atlético
Goianiense que se recuperou
após duas derrotas e um Sport

que flertava com a zona do re-
baixamento. Dentro de campo,
a imposição atleticana demo-
rou ao menos 10 minutos para
começar, pois os pernambu-
canos com uma marcação
pressão, forçaram o erro dos
mandantes nas primeiras ten-
tativas do jogo.

Os goianos então, com a
bola no chão, começaram a
impor o ritmo de jogo e criar
problemas para o Sport, que
nada mais fez durante o pri-
meiro tempo no setor ofensivo.
Com André Luis e Arthur Go-
mes pelas beiradas, o Atlético
Goianiense deixou com Marlon
Freitas a função de armar a
equipe, já que João Paulo, ape-
sar de ter voltado a treinar, ain-
da não possui condições de
jogo e não foi relacionado.

O camisa 8 encontrou difi-
culdades em atuar próximo
da grande área do Sport, que
povoada criou empecilhos para
os mandantes. André Luis, Art-
hur Gomes e Lucão arrisca-
ram da maneira que conse-
guiram, os dois primeiros em
finalizações de fora da área, en-
quanto o centroavante em pou-
cas bolas que recebeu próximo
ao gol defendido por Mailson,
buscava o chute assim que po-
dia. O clima quente encerrou os
45 minutos iniciais, com as re-
clamações de Eduardo Barroca
com o árbitro cearense Léo Si-
mão Holanda, que amarelou
dois atletas do time goiano na
primeira etapa.

A segunda etapa voltou agi-
tada logo nos primeiros mi-
nutos. Com um Atlético Goia-

niense desatento, o Sport apro-
veitou. Após uma bola alçada
na área e um bate-rebate, a
bola sobrou para Marcão Silva
na pequena área, que com o gol
aberto, abriu o placar para a
equipe visitante. Os visitantes
quase não tiveram tempo de
comemorar, já que momentos
depois, Arthur Gomes roubou
a bola na grande área, saiu
cara a cara com Mailson e to-
cou na saída do goleiro per-
nambucano.

A partida então voltou ao
mesmo cenário da primeira
etapa. O Sport, com duas linhas
baixas, focou em defender e le-
vou perigo apenas em uma
cabeçada de Tréllez. O Atlético
Goianiense, por sua vez, sofreu
com a falta de criação no meio-
campo, Barroca optou pela en-
trada de Janderson na vaga de
Gabriel Baralhas e empilhou
atacante, mas com poucas fi-

nalizações não conseguiu al-
terar o placar.

Na próxima rodada, o Atlé-
tico Goianiense volta a viajar
e vai entrar em campo pela
manhã. O rubro-negro vai vi-
sitar o Juventude, neste do-

mingo (11), às 11h (horário
de Brasília), no estádio Alfre-
do Jaconi. O Sport, por sua
vez, volta aos gramados um
dia antes, quando recebe o
Fluminense, na Ilha do Retiro,
às 19h. (Especial para O Hoje)

Atlético Goianiense e Sport ficam no 1 a 1,
com gols marcados no segundo tempo, e
não melhoram situação na tabela

EMpAtE entre os rubro-negros 

Natanael sendo marcado por Ricardinho durante o empate entre Atlético Goianiense e Sport

Afonso Cardoso

Seleção olímpica embarca 
amanhã para o Japão

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

Náutico

Coritiba

Sampaio Corrêa

CRB

Goiás

Vasco

Brusque

Guarani

Botafogo

Avaí

Operário-PR

Vila Nova

Cruzeiro

CSA

Confiança

Ponte Preta

Vitória

Brasil de Pelotas

Londrina

Remo

Série B
Times P J V E D GP GC SG AP%

21 9 6 3 0 17 4 13 77.8

20 9 6 2 1 10 4 6 74.1

18 9 5 3 1 9 2 7 66.7

17 10 5 2 3 15 15 0 56.7

16 9 4 4 1 10 4 6 59.3

13 9 4 1 4 10 10 0 48.1

13 8 4 1 3 9 11 -2 54.2

13 9 3 4 2 16 13 3 48.1

12 9 3 3 3 12 11 1 44.4

12 9 3 3 3 9 10 -1 44.4

12 9 3 3 3 8 13 -5 44.4

10 9 2 4 3 5 7 -2 37

10 10 2 4 4 13 16 -3 33.3

8 8 2 2 4 5 7 -2 33.3

8 9 2 2 5 8 12 -4 29.6

8 10 1 5 4 5 8 -3 26.7

7 9 1 4 4 6 8 -2 25.9

7 9 1 4 4 6 9 -3 25.9

7 9 1 4 4 6 10 -4 25.9

7 8 1 4 3 5 10 -5 29.2

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

Palmeiras

Bragantino

Athletico-PR

Atlético-MG

Fortaleza

Bahia

Santos

Atlético-GO

Ceará

Fluminense

Flamengo

Juventude

Corinthians

Internacional

América-MG

São Paulo
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Grêmio

Série A
Times P J V E D GP GC SG AP%

22 10 7 1 2 18 10 8 73.3

22 10 6 4 0 20 11 9 73.3

19 9 6 1 2 17 9 8 70.4

19 10 6 1 3 13 9 4 63.3

18 10 5 3 2 18 9 9 60

17 10 5 2 3 18 13 5 56.7

15 10 4 3 3 11 10 1 50

14 9 4 2 3 8 8 0 51.9

14 10 3 5 2 11 10 1 46.7

14 10 3 5 2 8 9 -1 46.7

12 8 4 0 4 10 8 2 50

12 10 3 3 4 7 12 -5 40

11 9 2 5 2 7 7 0 40.7

10 10 2 4 4 10 16 -6 33.3

9 10 2 3 5 9 15 -6 30

8 10 1 5 4 7 11 -4 26.7

7 10 1 4 5 5 9 -4 23.3

5 8 0 5 3 5 9 -4 20.8

4 9 0 4 5 8 17 -9 14.8

2 8 0 2 6 4 12 -8 8.3

Data: 7 de julho, 2021; Horário: 19h15 (de Brasília); Local: Estádio
Antônio Accioly, em Goiânia-GO; Árbitro: Léo Simão Holanda (CE);
Assistentes: nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Cleberson do
nascimento Leite (CE); VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia (RJ); Gols:
Arthur Gomes (ACG) e Marcão (SPT)

TéCnICA

Atlético-GO: Fernando Mi-
guel; Dudu, Oliveira, éder e
natanael; Willian Maranhão,
Marlon Freitas e Gabriel Bara-
lhas (Janderson); Arthur Go-
mes, André Luis (Pablo Dye-
go) e Lucão (Zé Roberto). 
Técnico: Eduardo Barroca

Sport: Mailson; Hayner (Ri-
cardinho), Rafael Thyere, Sa-
bino e Junior Tavares; Mar-
cão, Zé Welison e Thiago ne-
ves (Thiago Lopes); neilton
(Tréllez), Everaldo (Maxwell)
e André (Mikael). 
Técnico: Umberto Louzer

Atlético-GO 1x1 Sport
t

FICHA
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João Paulo Alexandre

“É pra acabar com os pe-
quis de Goiás!” A expressão
popular nunca fez tanto sen-
tido quando falamos do fruto
na região Oeste do Estado.
Isso porque uma pesquisa
realizada pelo Instituto Fe-
deral Goiano (IF Goiano) mos-
trou que, ao longo de dois
anos, que o fruto mais amado
pelos goianos pode desapa-
recer da região devido à fal-
ta de germinação e rebrotas. 

A pesquisa realizada pelo
instituto foi financiada pela
Fundação de Amparo à Pes-
quisa do Estado de Goiás (Fa-
peg) e coordenada pela pro-
fessora e bióloga Vânia Sar-
dinha dos Santos Diniz. Se-
gundo ela, a pesquisa abran-
geu sete hectares de áreas
entre reserva ambiental e as
que são utilizadas como pas-
tagem de gado. Com isso, no-
tou-se que os espaços conta-
vam com pouca quantidade
de mudas de pequizeiros. 

“Para qualquer espécie, a
população jovem é muito im-
portante para o desenvolvi-
mento de novas gerações. Com
as plantas não é diferente. E
faltam plantas jovens de pe-
quis na região Oeste de Goiás.
A gente realizou o estudo em
2019, mas pensamos que pre-
cisávamos esperar cerca de
11 meses, que é o tempo de
germinação do pequi, mas no-
tamos a pouca presença de
mudas no ano passado e nes-
te ano também. As que existem
já são plantas adultas”, pontua. 

De acordo com Vânia, dois
fatores estão contribuindo para
a extinção do fruto no local: o
aumento de áreas voltadas para
o plantio de soja e o extrativis-
mo irregular. “Muitas áreas de
pastagens estão sendo arren-
dadas para o plantio de soja,
com isso, muitas árvores são re-
tiradas do local para dar espa-
ço à plantação”, reforça. A bió-
loga destaca que o modo com
que os frutos são retirados dos
galhos também contribui para
o seu desaparecimento.

“A gente percebe que há
pessoas que retiram os frutos
verdes, cortam o galho e, com
isso, o fruto não consegue ger-
minar. Outras pessoas pegam
os que caem no chão e não
deixam nenhum para fazer as
rebrotas. Estudos mostram
que tem que ficar, em média,
60% dos frutos para que haja
uma semeadura: ou seja, das

1 mil sementes que dá numa
árvore, 400 devem ficar no
chão para ver se, ao menos,
250 conseguem germinar. Isso
sem que haja nada de inter-
ferência, como a por meio da
fauna”, explica. 

A bióloga destaca que os es-
tudos sobre o assunto são re-
centes. Além disso, é feito um
levantamento para mostrar
qual foi a perda de árvores até
o momento e quanto tempo
resta para que algo seja feito
para que a situação não se
torne irreversível. “Tem mui-
tas espécies que foram negli-
genciadas. Que estão presentes
na região, mas que muitas pes-
soas não prestaram atenção
nelas e nem sequer um ma-
peamento existe”, reforça. 

Vânia pontua que o pequi-
zeiro não deve sofrer com o
impacto de mudanças climáti-

cas, já que conta com uma re-
sistência muito grande em so-
los mais áridos. De acordo com
ela, varia entre cinco a dez
anos o tempo para que a ár-
vore consiga produzir frutos.
Além disso, reforça que o im-
pacto da perda do pequizeiro
vai além dos frutos. “Isso é
muito preocupante para quem
se é goiano, mas também há
uma mudança de habitat des-
sas plantas e isso pode acar-
retar no crescimento de novas
pragas, vírus e bactérias que
podem migrar desses espaços
e atingir a todos nós”, reforça. 

Mudanças
Para evitar que isso ocorra,

a professora lembra da im-
portância da conservação do
Cerrado, preservando suas
áreas de reserva. Ela também
aposta na implantação de no-

vas áreas de plantio, mesmo
que sejam consorciadas com a
pastagem - desde que o ma-
nejo seja correto na fase inicial
de crescimento. “Tivemos re-
sultados positivos com o plan-
tio de sementes diretamente
em campo ao invés de produ-
zir as mudas e transplantar”,
revela a pesquisadora. 

Segundo Vânia, após um
ano de plantio das sementes,
60% das plantas sobreviveram,
sem adubação, correção do
solo, uso de herbicidas ou agro-
tóxicos. “Fizemos apenas o con-
trole das formigas e a capina
manual das plantas daninhas e
da braquiária em torno das
plantas. Algumas mudas fo-
ram atacadas por lagartas, mas
elas rebrotaram, tanto o caule,
quanto as folhas”, explica. 

O fundamental, conforme a
pesquisadora, é controlar o

crescimento de outras plan-
tas, para que não haja som-
breamento das mudas. “Prin-
cipalmente a braquiária, que
realiza forte competição por
recursos com as espécies nati-
vas”, especifica. É necessário,
ainda, fazer o controle de for-
migas cortadeiras, pois elas
prejudicam o crescimento e
aumentam a mortalidade da
espécie em áreas de plantio. 

A pesquisadora também
observou a estrutura popula-
cional do baru, mas os resul-
tados não foram tão preocu-
pantes quanto os do pequi.
Isso porque possivelmente o
extrativismo do baru ainda
não é tão intenso e a espécie
conseguiu se reproduzir bem
tanto em área de pastagem
quanto na reserva legal, além
das taxas de germinação das
sementes serem maiores. 

Um projeto de lei do de-
putado Delegado Marcelo
Freitas (PSL-MG) apresentado
em fevereiro deste ano quer
“tomar o símbolo de Goiás” e
tornar a cidade de Montes
Claros, região norte de Mi-
nas Gerais, a capital nacional
do pequi. De acordo com o
parlamentar, segundo seu
projeto, o fruto é conhecido
como “Ouro do Serrado”, com
s mesmo, como apresenta er-
roneamente o documento.

Para o deputado, justifica
a cidade receber o título, pois
a árvore é frequentemente
encontrada em locais de cli-
ma seco e quente, como o
norte de Minas Gerais. “A ci-
dade de Montes Claros está
localizada na região norte

do Estado de Minas Gerais e
[…] Bares e restaurantes de
Montes Claros elaboram pra-
tos com ingredientes típicos
do cerrado, tendo como car-

ro chefe o tradicional pequi,
valorizando a culinária lo-
cal”, diz ainda a PL. 

Além disso, de acordo com
o documento, Montes Claros

promove anualmente a Festa
Nacional do Pequi, e que o
fruto fornece a identificação
gastronômica ao município,
cria empregos locais e fo-
menta o turismo. A tradicio-
nal festa do pequi, inclusive,
já faz parte do calendário na-
cional e está indo para sua 30ª
edição neste ano de 2021.

Benefícios 
Segundo análise da Uni-

versidade Estadual de Campi-
nas (UNICAMP), o Pequi con-
tém cálcio, fósforo, ferro e tia-
mina (vitamina B1), altos níveis
de riboflavina (vitamina B2),
niacina (vitamina B3) e vita-
mina C em sua composição. Por
conta disso, a fruta nos traz:
proteção da visão, prevenção

do câncer, combate ao enve-
lhecimento precoce, redução
de danos articulares em atletas,
regulador de intestino e pro-
teção do coração

O pequi é o queridinho da
culinária goiana, onde além
de ser utilizado in natura, é
utilizado em qualquer tipo
de preparo. A fruta dá um to-
que especial em qualquer re-
feição.Frango, arroz e carne
são alguns dos ingredientes
que podem acompanhar nas
refeições, porém, por conta
dos espinhos, o fruto deve
ser consumido com cuidado.

O pequi pode ser consu-
mido in natura, mas consu-
mi-lo cozido e acompanhado
de algo é o ideal. (Especial
para O Hoje)

Fruto de Goiás pode desaparecer devido à falta de germinação e rebrotas causadas pela plantação e extrativismo 

Projeto de lei quer “tirar” pequi de Goiás

Pesquisa aponta que 
pequi pode desaparecer

SuGeStõeS

acompanhamenTo com a fruTa queridinha do cerrado:

– arroz

– frango

– molho de pequi com

pimenta

– farofa dourada

– peixe em óleo de

frutos do cerrado

– pasta de pequi

– creme de pequi

– Lasanha

– palitos de pequi 

Bióloga fez algumas
germinações no local 

Fruto pode desaparecer
da região devido à falta

de germinação e
rebrotas

Vânia Sardinha



Após quatro meses lacrada,
a estátua de Cora Coralina, na
cidade de Goiás, foi desem-
brulhada e está aberta para vi-
sitação. O ato ocorreu devido à
redução nos casos de Covid-
19 na cidade, de acordo com o
prefeito Aderson Gouvea. A ci-
dade de Goiás já registrou 1.616
casos positivos para a doença,
além de 56 óbitos. A taxa de le-
talidade é de 3,52%. 

De acordo com o prefeito, o
gesto de embrulhar a estátua
significou o cuidado que a ci-
dade teve com a população.
“Mesmo com a melhora no
quadro de contaminação do
coronavírus em nossa cidade,
não quer dizer que vencemos
a pandemia. É preciso cuidado,
é preciso sempre usar a más-
cara, usar álcool gel. E esse é
um dos monumentos mais im-
portantes que está sendo en-
tregue à visitação do público
novamente”, afirma. 

A titular da Secretaria Mu-
nicipal de Cultura, Raissa Cou-
tinho, ressalta que a população
deve manter os cuidados, mes-
mo após a vacinação. “Os mo-

radores vão ter a estátua des-
tampada para levar a lem-
brança da cidade de Goiás. Os
nossos empresários estão pron-
tos para receber os turistas”,
diz. No município, as atividades
locais consideradas essenciais

podem funcionar de segunda-
feira a sábado das 6 às 20 ho-
ras. Já as consideradas não es-
senciais estão autorizadas a
funcionar de segunda a sexta-
feira até as 17 horas; aos sába-
dos até 12 horas. 

Lacrada
Em março deste ano, a pre-

feitura havia lacrado a estátua
por recomendação do Centro
de Operações de Emergências
(COE) para o Enfrentamento
ao Coronavírus. “Todo mundo,

quando chega perto, tira a
máscara, abraça a Cora e isso
estava incoerente demais com
o momento que a gente está vi-
vendo. Qualquer pessoa que
vem a Goiás, mesmo que seja
por um dia ou a trabalho, quer
passar pelo local, ver a casa da
ponte e isso estava gerando
um movimento além do espe-
rado”, explicou a secretária
de Cultura sobre a decisão de
embrulhar a estátua. 

O objeto foi inaugurado
em dezembro último, quando
completou 19 anos do título
de Patrimônio Histórico da
Humanidade, concedido pela
Unesco na cidade. Mesmo em
um cenário de pandemia, a ci-
dade de Goiás ainda é bas-
tante frequentada por turistas
de todos os lugares, já que é
considerado um dos princi-
pais pontos turísticos da ci-
dade. Ele está localizado do
outro lado da ponte do Rio
Vermelho, em frente à casa
onde a poetisa e doceira viveu
parte de sua vida na antiga ca-
pital goiana. (Daniell Alves,
especial para O Hoje). 

Estátua de Cora Coralina é desembrulhada em Goiás
APÓS 4 MESES

Estátua permaneceu por quatro meses lacrada para evitar aglomerações

Maiara Dal Bosco

Nas últimas semanas os con-
sumidores goianos vêm sen-
tindo aumento de preços em di-
versos segmentos. Além das
contas de energia, água e mes-
mo o gás de cozinha terem fi-
cado mais caro, os alimentos
também têm pesado no bolso
da população goiana, especial-
mente quando se trata de itens
de hortifruti, produtos indis-
pensáveis para a manutenção
de uma boa alimentação. 

O coordenador técnico do
Instituto para o Fortalecimen-
to da Agropecuária de Goiás
(IFAG), Alexandro Santos, ex-
plica que, de maneira geral, os
preços de hortifrutis, sejam
varejistas ou atacadistas, so-
freram pressão em decorrência
das temperaturas, que baixa-
ram muito em decorrência da
frente fria oriunda do Hemis-
fério Sul. “Essa frente fria atin-
giu a região Centro-Oeste, em
especial a região Sul de Goiás.
Contudo, a região metropoli-
tana de Goiânia, conhecida
como ‘Cinturão Verde’ devido à
produção de hortaliças, tam-
bém foi atingida”, pontua. Se-
gundo Alexandre, como os pro-
dutos de hortifruti são perecí-
veis, e altamente sensíveis a
temperaturas mais baixas, aca-
ba ocorrendo a interferência
no cultivo. “Com a diminuição
da produção e da oferta, a ten-
dência é de que o preço au-
mente mesmo”, afirma.  En-
tretanto, segundo o especialis-
ta, o cenário deve melhorar nos
próximos dias, ao passo em
que as temperaturas forem
voltando à normalidade.

Enquanto isso, o coorde-
nador técnico do IFAG orien-

ta aos consumidores que te-
nham maior atenção na hora
das compras. “As tempera-
turas irão subir outra vez, e
a tendência é que o mercado
volte à normalidade para o
que se espera neste período.
Neste cenário de alta de pre-
ços, cabe ao consumidor re-
grar um pouco as compras,
priorizando a aquisição de
itens que de fato serão con-
sumidos, em uma quantidade
menor, para uma semana
apenas ao invés de duas se-
manas, por exemplo. Assim,
o consumidor consegue
acompanhar a dinâmica dos
preços”, afirma.

Comparativo
Mesmo que as baixas tem-

peraturas estejam influen-
ciando na alta dos preços de
produtos de hortifruti neste
mês, o consumidor já vinha en-
contrando preços mais salga-
dos em outros itens de ali-
mentação. Levantamento rea-
lizado entre junho e julho pelo
Procon Municipal em 10 gran-
des redes de supermercados re-
velou alta de 3,44% no valor da
cesta básica em Goiânia. O pre-

ço médio, que em abril era R$
504,79, passou para R$ 522,14.
De acordo com a pesquisa, os
itens que contribuíram para o
aumento foram a carne bovina,
óleo e o café.  Entre os cortes
bovinos analisados pelo Pro-
con, o quilo do coxão mole
apresentou a maior variação
de preço (70,97%). Em seguida
o quilo do patinho (60,67%) e
por último o quilo do coxão
duro (30,08%). Já o pacote de
café de 500 gramas apresentou
variação de 48,59%, enquanto
a variação do óleo foi de
22,33%. O quilo do tomate foi o
que apresentou a maior varia-
ção de preço, com diferença de
276,98%.  A batata inglesa teve
variação de 237%. 

O Procon Municipal tam-
bém divulgou, em 2021, um
levantamento que apontou
aumento de 31% na cesta bá-
sica em comparação ao mes-
mo período de 2020. Na Capi-
tal, o valor dos itens básicos
para o consumo mensal de
apenas um indivíduo adulto,
de acordo com a quantidade
de ingredientes definida para
os goianienses, pode variar
entre R$ 366,22 e R$ 645,44,

ou seja, uma variação de até
76,24%. Segundo o órgão, o
comprometimento do salário
mínimo com a compra da ces-
ta básica, para apenas um in-
divíduo adulto, chega a
45,43%. Em 2017, o compro-
metimento era de 37,09%. 

Safra de Verão
Segundo dados da Compa-

nhia Nacional de Abasteci-
mento (Conab), divulgados no
início deste mês, os novos pre-
ços mínimos para a safra de ve-
rão já estão em vigor. Os valo-
res atualizados foram publica-
dos em Portaria no Diário Ofi-
cial da União. A portaria inclui
grãos como milho e feijão, fibras
como algodão e juta/malva, e
ainda produtos como leite, man-
dioca, borracha in natura e ca-
cau cultivado. Os valores são
utilizados como referência
para as operações ligadas à
Política de Garantia de Preços
Mínimos (PGPM), que visa as-
segurar uma remuneração mí-
nima aos produtores rurais.

Os preços mínimos são fi-
xados pelo Conselho Monetá-
rio Nacional (CMN), de acordo
com a proposta enviada pela

Conab para o Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Mapa). Os cálculos
para a composição dos valores
levam em consideração as-
pectos como os custos de pro-
dução ao agricultor e diversos
fatores que influem nas cota-
ções dos mercados, como a
conjuntura do mercado in-
terno e externo, a oferta e de-
manda nacional e mundial, a
evolução dos preços, além da
paridade de importação e ex-
portação, entre outros.  

Para o algodão, tanto em
pluma como em caroço, o per-
centual ficou em 6,65%; o arroz
longo fino (no Rio Grande do
Sul e em Santa Catarina) teve
reajuste de 12,74%, nas de-
mais regiões, o percentual de
variação foi de 23,32%; feijão
de cores, 22,26%; feijão preto,
32,3%. O leite teve variação de
26,42% no Centro-Oeste; a soja,
22,79%; e as correções para o
milho variam de 20,15% para
os estados que integram o Ma-
topiba (Maranhão, Tocantins,
Piauí e Bahia) a 19,25% para os
estados de Mato Grosso do Sul,
Goiás e Distrito Federal. (Es-
pecial para O Hoje)

As baixas
temperaturas
fizeram os
goianienses
sentirem no bolso
aumento em itens
de hortifruti e
outros alimentos

Quilo do tomate teve variação de 276,98%; batata inglesa teve variação de 237%

Frio impacta na alta de preços
dos hortifrutis em Goiânia
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Dagmar Talga/ Asscom Prefeitura de Goiás

Jota Eurípedes



As doses de vacinas contra
a Covid-19 em Goiás devem
ser destinadas somente para a
população geral em ordem
decrescente por idade. A alte-
ração ocorreu após reunião da
Comissão Intergestores Bi-
partites (CIB), da Secretaria de
Estado da Saúde (SES-GO). O
objetivo é atualizar a estraté-
gia de vacinação de Covid-19
nos municípios goianos. Em
nota ao O Hoje, a Secretaria
Municipal de Saúde (SMS) da
Capital informa que o crono-
grama de vacinação vai seguir
o que será estabelecido no
Conselho de Secretarias Mu-
nicipais (COSEMS). 

A CIB aprovou em reunião
a Resolução CIB n° 100/2021,
que destina 100% das doses
de vacina contra Covid-19
para a população geral, em or-
dem decrescente. A proposta
é que, a partir das próximas
remessas, pacientes com co-
morbidades (definidas no
PNO), além de idosos, profis-
sionais da saúde e da educa-
ção, gestante e puérperas (que
ainda não tenham se vacina-
do), possam se vacinar inde-
pendente da faixa etária que

o município esteja atendendo.
Os demais serão imunizados
de acordo com a idade, se-
guindo a ordem decrescente.

Portanto, fica revogada a
Resolução CIB nº 097/2021,
que estipula 10% das doses
para Grupos Vulneráveis e
90% para população em geral,
ou seja, a orientação é que os

municípios destinem toda a
quantidade de doses recebi-
das à população em geral.

De acordo com o titular da
SES, Ismael Alexandrino, a mu-
dança irá dar maior celeridade
à vacinação no Estado. Além
disso, as pessoas de grupos
mais vulneráveis, como ido-
sos e pessoas com comorbida-

des, já foram todas vacinadas.
A previsão é que ainda haja
prioridade para idosos e pro-
fissionais de Saúde. “Se um
profissional de saúde de 23
anos for contratado para tra-
balhar em uma unidade de
Saúde e o município dele não
chegou nesta idade, deve ser
vacinado”, explica o secretário.

Grupos específicos 
No último mês, a CIB esta-

beleceu a resolução que auto-
rizava a destinação de até 10%
das doses recebidas para gru-
pos específicos apontados em
seu município como mais vul-
neráveis ou mais expostos ao
vírus. O objetivo seria facilitar
o papel coletivo da vacinação,
aplicando as doses no maior
número de pessoas possível e
no menor tempo, de forma
que o imunizante, de fato, che-
gue até a população. 

Vacinação 
A SMS determinou 16 uni-

dades de saúde para aplicação
da primeira dose contra a Co-
vid-19 nesta quinta-feira (8/7).
O atendimento será feito por
agendamento via aplicativo
Prefeitura 24 horas, com va-
gas disponibilizadas na ma-
nhã desta quarta-feira. Do to-
tal de doses, 70% segue para
população sem comorbidade
a partir de 44 anos e 30%
para os grupos prioritários.
Não haverá atendimento no
drive thru do Shopping Pas-
seio das Águas. (Daniell Al-
ves, especial para O Hoje).

100% das doses devem ser destinadas à população em geral 
POR IDADE

Proposta deve acelerar o cronograma de vacinação contra a Covid-19
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Maiara Dal Bosco

Segundo dados do Portal
da Transparência do Registro
Civil, Goiás já registrou 19.208
óbitos em decorrência da Co-
vid-19. Destes, 11.817 corres-
pondem somente ao ano de
2021. Isto significa que, em so-
mente sete meses incompletos
deste ano, o número de óbitos
registrados já é superior ao
registrado em quase 10 meses
de pandemia em 2020. Ao todo,
de março a dezembro, foram
registrados 7.413 óbitos.

Ainda de acordo com o
Portal, Goiás emitiu o registro
de 43.463 óbitos em 2020. Des-
se total, 17,06% das certidões
emitidas eram de pessoas que
morreram em decorrência da
Covid-19 em Goiás. Já em
2021, o Estado registra 30.599
óbitos até o momento e, neste
cenário, a porcentagem de
óbitos por Covid-19 chega a
38,62% neste ano. Esse per-
centual é maior do que o nú-
mero de imunizados com ao
menos uma dose de vacina
contra a Covid-19 no Estado,
que, segundo dados da Secre-
taria Estadual de Saúde (SES-
GO), no momento é de 33,99%.

Na Capital, dados do Portal
demonstram que a quantidade
de óbitos em decorrência da
Covid-19 entre março de 2020
e julho de 2021 é 6.981. So-
mente em 2020, foram 2.996
registros de mortes por Co-
vid-19, em um universo de
12.667 óbitos, o que represen-
ta 23,65% do total. Em 2021, as-
sim como nos óbitos registra-
dos no Estado, a Capital tam-
bém registra um número su-
perior ao do ano passado. Em
sete meses incompletos, já são
3.985 mortes registradas, em

um universo de 9.154 óbitos, o
que significa 43,53% do total.
Com relação ao número de
nascimentos registrados no
município, dados dão conta
de que, em 2021, foram regis-
trados 4.010 nascimentos, ao
passo que, em 2020, Goiânia
teve 2.971 novos nascimentos.

Queda
Com o avanço da vacina-

ção, o registro de óbitos por
Covid-19 vem apresentando
queda no Brasil. A média mó-
vel de mortes dos últimos
sete dias chegou a 3.357 no
dia 30 de março. Esse foi o
ponto mais alto do primeiro
semestre. Em junho, essa mé-
dia ficou entre 1,6 mil e 2 mil
óbitos. O mês terminou com
média móvel de 592 mortes,
apesar da incidência de casos
continuarem acima de 70 mil
novos casos diários. No pico
da pandemia no ano passado,
entre o fim de maio e o fim de
agosto, a média móvel de óbi-
tos ficou em torno de 1 mil re-
gistros por dia.

O presidente da Associa-
ção Nacional dos Registrado-
res de Pessoas Naturais de
Goiás (Arpen-GO), Bruno

Quintiliano, disse que esse
número não leva em conta as
mortes causadas por outras
doenças que podem ser asso-
ciadas ao agravamento da Co-
vid-19, principalmente a sín-
drome respiratória aguda gra-
ve (SRAG), responsável por
7.413 óbitos em 2020 e 11.632
este ano. “Houve aumento
considerável no número de
óbitos. No cartório em que eu
sou titular, em Aparecida de
Goiânia”, afirmou Bruno.

Panorama
Segundo dados da SES,

689.375 casos de Covid-19 fo-
ram confirmados no Estado.
Destes, há o registro de 19.532
óbitos, o que representa uma
taxa de letalidade de 2,84%. Ou-
tros 359 óbitos suspeitos estão
em investigação pela pasta.
Neste cenário, para o médico
infectologista do curso de Me-
dicina da Unicid, Renato Grin-
baum, o aumento de novos ca-
sos percebidos nas últimas se-
manas, mesmo com a vacina-
ção em andamento pode ser
atribuído à baixa velocidade de
imunização e baixa adesão da
população às medidas de pro-
teção recomendadas, mesmo

no momento de maior libera-
ção de atividades.

“O distanciamento social,
ou seja, evitar aglomerações e
o uso de máscaras são medidas
que estão sendo menos segui-
das pela população, o que au-
menta a transmissão”, afirma
o especialista. Segundo o in-
fectologista, se novas variantes
surgem, maior é o risco de ter-
ceira onda. “Pelos riscos en-
volvidos é melhor se preparar
para uma terceira onda e equi-
par os serviços de saúde do que
correr o risco de perdermos vi-
das por falta de cuidados mé-
dicos”, finaliza Renato.

Vacinação
Com relação à vacinação,

dados da SES apontam que, re-
ferente à primeira dose, foram
aplicadas 2.456.995 doses das
vacinas contra a Covid-19 em
todo o Estado. Em relação à se-
gunda dose, foram vacinadas
787.182 pessoas. Em relação
às vacinas, o Estado de Goiás já
recebeu 4.301.100 doses de imu-
nizantes, sendo 1.508.580 da
CoronaVac, 2.280.220 da Astra-
Zeneca, 462.150 da Pfizer e
148.900 da Janssen. (Especial
para O Hoje)

Índice é superior
ao registrado em
2020, quando
17,06% das mortes
foram devido à
doença

Em 2021, 38,62% dos óbitos em Goiás
foram causados pela Covid-19

Dos 19.208 óbitos
registrados pela
Covid em Goiás,
11.817 ocorreram
em 2021



Equipes de resgate encon-
traram ontem (7) corpos das ví-
timas da queda do avião, que
ocorreu nessa terça-feira no
extremo oriente da Rússia, in-
formaram as autoridades lo-
cais. O Antonov An-26, que
transportava 28 pessoas caiu
perto de sua cidade de destino,
Palana, na região de Kam-
chatka, aparentemente devido
ao mau tempo.

Os destroços foram encon-
trados ontem à noite em um
penhasco e no mar, e a opera-
ção de busca e resgate foi sus-
pensa até hoje de manhã.

O governador de Kamchat-

ka, Vladimir Solodov, disse à
agência de notícias estatal Tass
que os "primeiros corpos estão
sendo retirados da água", sem
precisar quantas vítimas fo-
ram encontradas.

Os meios de comunicação
social russos confirmaram que
nenhum dos seis membros da
tripulação ou dos 22 passagei-
ros, incluindo duas crianças, ti-
nha sobrevivido.

A chefe do governo local
em Palana, Olga Mokhireva,
estava a bordo. 

Solodov disse na terça-
feira que um grupo de fun-
cionários do governo, in-

cluindo o ministro dos Trans-
portes, Vitaly Savelyev, irá
para Palana.

A aeronave - um avião de
passageiros NA-26, com 28 pes-
soas a bordo - deveria ter ater-
rissado às 15h50 (hora local),
mas o contato foi perdido al-
guns minutos antes.

O aparelho tinha saído da
cidade russa de Petropavlovsk-
Kamchatsky, na península de
Kamchatka, com destino à lo-
calidade de Palana, de acordo
com as agências russas Inter-
fax e RIA Novosti.

"O avião interrompeu a
comunicação por rádio

quando estava prestes a pou-
sar. Não houve informação
de quaisquer problemas a
bordo", disse uma fonte dos
serviços de emergência re-
gionais, citada pela agência
oficial TASS.

A manutenção técnica defi-
ciente e a falta de regulamen-
tos de segurança já provoca-
ram vários acidentes no setor
de aviação russo.

O último acidente grave
foi registrado em maio de
2019, quando um avião Suk-
hoi Superjet, pertencente à
companhia aérea nacional
Aeroflot, foi forçado a ater-

rissar, explodindo na pista
de um aeroporto de Moscou e
matando 41 pessoas.

Em fevereiro de 2018, um
aparelho AN-148, da Sara-
tov Airlines, caiu pouco de-
pois da descolagem, perto
da capital, matando as 71
pessoas a bordo.

Uma investigação deter-
minou que um erro humano
esteve na origem do acidente.

O transporte aéreo na Rús-
sia também está sujeito a con-
dições de voo frequentemen-
te difíceis, em áreas remotas
do Ártico e do Extremo Orien-
te. (ABr)

Os destroços da aeronave foram encontrados ontem à noite em um penhasco e no mar

Encontrados corpos de vítimas
de acidente de avião na Rússia

A aeronave - um avião de passageiros NA-26, com 28 pessoas a bordo - deveria ter aterrissado às 15h50 (hora local), mas o contato foi perdido alguns minutos antes

O presidente do Haiti, Jo-
venal Moise, foi assassinado a
tiros por agressores não iden-
tificados em sua residência
durante a noite, em "um ato
desumano e bárbaro", disse o
primeiro-ministro interino do
país, Claude Joseph, nesta
quarta-feira (7).

A esposa de Moise foi feri-
da e estava recebendo aten-
dimento médico, disse Joseph
em comunicado.

O ataque ocorre em meio
ao crescimento da violência

política na empobrecida nação
caribenha. Com o Haiti divi-
dido politicamente e enfren-
tando crescente crise huma-
nitária e desabastecimento de
alimentos, há temores da dis-
seminação da desordem.

"Todas as medidas estão
sendo tomadas para garantir
a continuidade do Estado e
proteger a nação", disse Jo-
seph. Disparos de armas de
fogo podiam ser ouvidos em
toda a capital do país.

Porto Príncipe vem so-

frendo com um aumento da
violência entre gangues e en-
tre esses grupos e a polícia
pelo controle das ruas.

A violência foi alimentada
pelo aumento da pobreza e da
instabilidade política. Moise
enfrentou protestos ferozes
desde que assumiu a Presi-
dência em 2017, com a oposi-
ção acusando-o, neste ano, de
tentar impor uma ditadura ao
ampliar seu mandato e se tor-
nar mais autoritário - acusa-
ções que ele negava. (ABr)

Presidente do Haiti é
assassinado em casa

VIOLÊNCIA

Ataque ocorre em meio ao aumento da violência política no país
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Lanna Oliveira

Criada com a missão de des-
tacar a atuação da Família Kla-
bin-Lafer na urbanização da ci-
dade de São Paulo e no desen-
volvimento econômico e indus-
trial do país, a Casa Museu Ema
Klabin também permeia o am-
biente cultural nacional. A fun-
dação promove a divulgação de
atividades de caráter cultural,
artístico e científico, e apresenta
uma programação diversa, vir-
tual e gratuita para este mês.
Eles organizaram o programa
‘Encontros com Escritores: Outros
Olhares’, o curso ‘Nativismo ne-
gro - intelectuais e artistas negros
no pós-abolição’, entre outros.

Julho vem repleto de ativida-
des culturais na Casa Museu Ema
Klabin. O programa ‘Encontros
com Escritores: Outros Olhares’
promove lives com grandes no-
mes da literatura. A convidada de
julho é a escritora Adriana Lis-
boa, ganhadora do Prêmio Moi-
nho Santista pelo conjunto da
obra, com livros traduzidos em
mais de vinte países. Além do en-
contro literário, a programação
traz cursos e palestras com as-
suntos relevantes como a visibi-
lidade dos intelectuais negros
brasileiros. As inscrições já po-
dem ser realizadas no site do
museu emaklabin.org.br. 

Uma das principais novidades
do debate público brasileiro tem
sido a relevância e a visibilidade
dos intelectuais negros brasileiros.
Entretanto, o conhecimento da
história intelectual dos negros
brasileiros ainda é bastante res-
trito ao período atual e à segunda
metade do século vinte. O curso
ministrado por Matheus Gato de
Jesus, professor do Departamen-
to de Sociologia, ‘Nativismo negro
- intelectuais e artistas negros no
pós-abolição’, pretende enfren-
tar essa lacuna abordando a tra-
jetória social e obras de autores
negros brasileiros.

Já o programa ‘Arte-papo -
Processos criativos em tempos de
exceção’ promove encontros com

conceituados artistas contempo-
râneos. Neste mês, os professores
e artistas Júnior Suci e Sergio Ni-
culitcheff conversam sobre os
seus processos criativos em pe-
ríodos de restrição social. Dou-
torando em Artes Visuais, Jú-
nior Suci é ganhador, entre ou-
tros, do prêmio Funarte de Arte
Contemporânea pela mostra co-
letiva The Letter. Sergio Niculit-
cheff atua há mais de trinta anos
como pintor realizando exposi-
ções no Brasil e no exterior. 

A Casa Museu Ema Klabin re-
cebe a escritora e tradutora bra-
sileira Adriana Lisboa, premiada
e traduzida em diversos idio-
mas. Romancista, poeta, contista
e tradutora, Adriana é autora, en-
tre outros livros, dos romances
‘Sinfonia em branco’ (Prêmio

José Saramago), ‘Um beijo de co-
lombina’, ‘Rakushisha’, ‘Azul cor-
vo’, ‘Hanói e Todos os santos’. Pu-
blicou também algumas obras
para crianças, como ‘Língua de
trapos’ e ‘Contos populares ja-
poneses’, ambos premiados pela
Fundação Nacional do Livro In-
fantil e Juvenil. 

A palestra ministrada pela
doutora Mirtes Marins de Oli-
veira, pesquisadora colaborado-
ra na Faculdade de Educação da
Universidade de São Paulo, ‘Ex-
posições, museus e periferias:
diálogos’, apresentará museus e
exposições em seu papel na ex-
periência colonial. Como parte
das reflexões, serão analisadas
experiências em instituições tra-
dicionalmente estabelecidas e
em museus comunitários, tal

como outras experiências cultu-
rais e suas contestações de abor-
dagens e formatos hegemônicos.

Casa Museu Ema Klabin 
Oficialmente registrada em

1978, a Fundação Cultural Ema
Gordon Klabin é uma instituição
sem fins lucrativos, declarada
de utilidade pública federal, que
tem por objetivos a promoção e
divulgação de atividades de ca-
ráter cultural, artístico e cientí-
fico, além da transformação da
residência de Ema Gordon Kla-
bin em museu aberto à visitação
pública. Os trabalhos de catalo-
gação do acervo foram iniciados
em 1997, três anos após o faleci-
mento de Ema Klabin, e possibi-
litaram uma compreensão pro-
funda das peças e sua história. 

O imóvel sede da Fundação
localiza-se à rua Portugal em
São Paulo. O terreno, de quase
4 mil m², faz parte do Jardim
Europa, loteamento de alto pa-
drão projetado pelo engenhei-
ro-arquiteto Hipólito Pujol Jr.
no final da década de 1920,
nos mesmos moldes das cida-
des-jardim britânicas do contí-
guo Jardim América, projeto
do urbanista inglês Barry Par-
ker. Em sua proximidade estão
outras duas instituições cultu-
rais: O MUBE – Museu Brasilei-
ro da Escultura e o MIS, Museu
da Imagem e do Som.

A construção, foi projetada e
construída pelo engenheiro-ar-
quiteto Alfredo Ernesto Becker,
em meados dos anos 50, para
abrigar a coleção reunida por
Ema Klabin. A casa não possui um
estilo definido, como era comum
nas outras residências da época,
unindo elementos clássicos, como
os arcos plenos nas portas e ja-
nelas externas, com elementos
modernos, notadamente nos ma-
teriais de acabamento utilizados.
A decoração ficou a cargo de
Terri Della Stuffa, também res-
ponsável pela distribuição e
adaptação das peças pelos am-
bientes da casa. (Lanna Oliveira
é estagiária do jornal O Hoje)

A Casa Museu Ema Klabin apresenta uma programação gratuita em julho sobre cultura, arte e ciência

A convidada da programação deste mês é a escritora Adriana Lisboa

Essência

Diversidade cultural
no ambiente virtual

Graça Castanheira
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Malhação - sonhos
Karina fica frustrada com

Pedro, que tenta se explicar
para a namorada. Duca se
despede de Alan. nat pede
para entrar no esquema de
Lobão e Heideguer. Joaquina
encontra a luva com o pen-
drive de Alan na mata. Henri-
que e Duca fazem fotos com
Bianca. Sol diz a Bete que Dal-
va lhe protegeu e expulsou
Simplício de sua casa. Bianca
se despede de Henrique. Co-
bra pede que Jade assuma o
namoro para Lucrécia. nando
sugere que Vicky e Sol pro-
movam uma batalha musical.
Marcelo conversa com Gael.

Gênesis
Jacó. Esaú debocha de

Jacó. Jacó fica perplexo com a
atitude de Rebeca. Lia se de-
cepciona com Labão. Bêbado,
Esaú tenta caçar. Jacó engana
seu pai. Ele é abençoado por
Isaque. Esaú descobre que o
pai foi enganado e urra de rai-
va. Akia dá uma sugestão ma-
liciosa 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. Lúcifer
entra no caminho de Jacó.
Jacó segue viagem com Lúci-
fer. Raquel humilha Beno. 

a Vida da Gente
Lourenço confessa a Ro-

drigo que está com medo da
paternidade. Laudelino vai se
explicar para Iná, mas ela diz
que só volta a conversar com
ele depois que ele fizer tera-
pia. Lúcio e Ana conversam ao
telefone. Wilson demonstra
sua carência, depois que Moe-
ma fala que está pensando em
prestar vestibular para enfer-
magem. Dora reclama para
Celina das atitudes de Marcos
com a agência. Suzana convi-
da Renato para trabalhar com
ela. Manuela conversa com o
dono do hotel onde ela está
fazendo o coquetel.

Coração indomável
Teobaldo confessa a Ca-

rola que está apaixonado por
“Maria Alessandra” e diz que
vai defendê-la de todos. Ka-
rim diz a Mohamed que está
decidido a libertar todas as
mulheres de seu harém para
ficar só com “Maria Alessan-
dra” Maricruz confessa a Teo-
baldo que é a filha perdida
de Alessandro Mendonça.
Aracely diz a Eduardo que
decidiu ir com ele para a ca-
pital. “Maria Alessandra” exi-
ge que Karim obrigue Carola
a aceita-la de volta no cassi-
no. Tony impede a entrada
de Teobaldo no cassino.

império
José Alfredo e Maurílio se

enfrentam. Maria Clara pede
para se encontrar com Vi-
cente. Ísis ajuda Antônio a fe-
char o restaurante. Cora vê
Eliane no quarto e Cristina e
Elivaldo se preocupam com a
tia. Danielle incentiva José
Pedro a se aliar a José Alfredo.
Du afirma a João Lucas que
resolverá os problemas dos
dois. érika cuida de Robertão.
Téo lança uma nota em seu
blog sobre a carreira de Ro-
bertão. Magnólia e Severo
pegam dinheiro na casa de
Ísis. Vicente marca um en-
contro com Maria Clara. 

RESUMO
t

DE nOVELAS

O entrelaçar
do sentimento
'Saudade': série propõe 
traduzir a palavra, dita 
intraduzível, através da arte

Elysia Cardoso

No dicionário Aurélio, a
palavra saudade é um “sen-
timento melancólico devi-
do ao afastamento de uma
pessoa, uma coisa ou um
lugar, ou à ausência de ex-
periências prazerosas já
vividas”. Por falta de um
vocábulo em outros idio-
mas que reúna toda a com-
plexidade de significados
do que nos parece tão cor-
riqueiro, alguns dizem que
saudade é um termo intra-
duzível. Assumindo o de-
safio de explicar esse sen-
timento, a série ‘Saudade’
estreia hoje (8), no ‘Curta!’
e na a plataforma de strea-
ming do ‘Curta!’.

A produção, dirigida por
Paulo Caldas e Bárbara Cu-
nha, busca entender o sig-
nificado da palavra-título,
além de mostrar a relação
transversal entre ela e a
produção artística lusófona
contemporânea. Por meio
de imagens e sons origi-
nais, uma narrativa emo-
cional e envolvente é cons-
truída em uma viagem por
entre a língua portuguesa.
Entre sotaques, melodias e
diferentes perspectivas, o
público mergulha em um
mar de beleza e poesia. As
gravações ocorreram no
Brasil, em Portugal, em An-
gola e na Alemanha.

A série conta com depoi-
mentos de artistas de dife-
rentes países e gerações. En-
tre eles, os cineastas Ruy
Guerra e Karim Ainouz; a
coreógrafa Deborah Colker;
o fotógrafo Bob Wolfenson,
o ator e diretor Zé Celso
Martinez Corrêa; a artista vi-
sual portuguesa Grada Ki-
lomba, a arquiteta angolana
Ângela Mingas, o músico e
escritor paulistano Arnaldo
Antunes e a cantora cabo-
verdeana Mayra Andrade.

O diretor Paulo Caldas
conta que a ideia da pro-

dução surgiu por causa da
ausência de dois grandes
amigos e parceiros. Filmado
durante três anos e em qua-
tro países, a série trouxe
para ele novas descober-
tas: “O que a gente desco-
briu é que não existe uma
saudade, existem muitas
saudades. Talvez por isso
essa palavra seja tão difícil
de ser traduzida em outra
língua e tenha tantos signi-
ficados, alguns até subjeti-
vos”, comenta Caldas. 

“A saudade ligada à fi-
nitude é uma saudade di-
ferente, mais doída e pro-
funda e toca lugares muito
determinantes e determi-
nados. No episódio com o
tema, conseguimos depoi-
mentos elaborados de uma
forma profunda, pessoal e
sensível. Hoje, com a pan-
demia (de Covid), a sauda-
de aumentou muito e es-
tamos todos com muitas
saudades diferentes. Quan-
do tudo isso passar, a gen-
te vai poder voltar a matar
as nossas saudades”, com-
pleta o diretor. 

Plataforma de arte 
O Grupo Curta! tem

como missão a difusão de
conteúdos audiovisuais re-
levantes nas áreas de artes
e humanidades, sejam bra-
sileiros ou estrangeiros,
através da TV linear (canal
CURTA!), de plataformas de
streaming de operadoras
de telecom e da internet. A
curadoria de conteúdos é,
portanto, o motor central
do grupo e foi uma das que
mais aprovaram projetos
originais para financia-
mento da produção pelo
Fundo Setorial do Audiovi-
sual: já foram mais de 120
longas documentais e 800
episódios de 60 séries que
chegam ao público em pri-
meira mão através de suas
janelas de exibição. (Espe-
cial para O Hoje) 

Primeiro episódio da série ‘Saudade’ estreia hoje (8) A coluna Estillo voltará a ser publicada neste espaço logo que atravessada a Pandemia do Coronavírus. 
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O que passear de tuk-tuk
na Índia tem a ver com o su-
cesso musical de 1985 We
are the world, George Orwell
e os apagões em Cuba? Co-
nexões imperceptíveis a
olhares menos sensíveis são
afloradas na visão intimista
de Gustavo Miotti em ‘Crô-
nicas de uma pandemia – Re-
flexões de um Idealista’. Via-
jante nato, o autor uniu ex-
periências pelo mundo a re-
flexões sobre a condição hu-
mana nos dois principais
sistemas socioeconômicos.

Destinos complexos como
Coreia do Norte, Etiópia e
Cuba são abordados na pri-
meira parte da obra. Em
‘Sob a sombra do comunis-
mo’, Gustavo compartilha
histórias, descobertas e a
impressão de um brasileiro
acerca das imposições da
doutrina econômica no co-
tidiano de homens e mulhe-
res. Pequenos detalhes as-
cendem observações analí-
ticas sobre temas que vão da
política à ciência.

O autor também narrou
uma viagem à antiga Tche-
coslováquia, pois “queria co-
nhecer a vida do outro lado
do muro e como estavam se
adaptando à democracia”.
O país, que em 1992 fazia
transição entre o comunis-
mo e o capitalismo, chama-
va a atenção do então
jovem viajante por
conta da beleza da
cidade de Praga e
de um personagem
em especial: o presi-
dente Vaclav Havel.

Após discorrer sobre
a experiência coreana, o
autor atravessa o Oceano
para dissecar os Estados
Unidos. Intitulada ‘A fragili-
dade da democracia’, a se-
gunda parte do livro mergu-
lha naquele que talvez seja o
principal paradoxo da mais
antiga democracia do mun-
do: a luta pela igualdade ra-
cial. Da escravidão à guerra
civil, as crônicas adentram
no período pandêmico para
revelar as investidas da Casa
Branca em tentar abrandar
as estatísticas desoladoras
no país, onde o autor vive há
cinco anos.

Quem se interessa por
política, cultura e relações in-
ternacionais encontra em
‘Crônicas de uma pandemia’
um panorama sociocultural
contemporâneo na perspec-
tiva de um brasileiro que
percorreu mais de 70 países.
Além do Brasil e EUA, Gus-

tavo Miotti morou também
na Itália, Reino Unido e es-
tudou na China e na Índia.
Empresário e Cientista Eco-
nômico, atualmente pesqui-
sa atitudes relativas à glo-
balização em seu doutorado.

Sobre o autor
Gustavo Miotti é natural

de Caxias do Sul (RS), mora
nos EUA há 5 anos. Empre-

sário, formado em Ciências
Econômicas com mestrado
na Universidade de Lancas-
ter (Inglaterra) e doutorando
no Rollins College (Estados
Unidos), onde pesquisa ati-
tudes relativas à globaliza-
ção. Este é seu primeiro livro
de crônicas, no qual conta
sobre suas experiências de
viajante apaixonado e imi-
grante nos Estados Unidos.

Brasileiro viajante
Imigrante nos Estados Unidos, Gustavo Miotti publica
'Crônicas de uma pandemia' com reflexões intimistas
sobre ditaduras e democracias

Gustavo Miotti é
empresário, formado

em Ciências
Econômicas com

mestrado na
Universidade de

Lancaster 
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O quarto episódio da sé-
rie documental ‘Ciência Ali-
mentar’ mostra como fazer
três receitas de sobremesas
a partir do conhecimento
científico nesta quinta-feira
(8), às 16h30, na TV Brasil. A
atração ensina a confeitar
um pudim cremoso italia-
no, um brownie de chocola-
te ao leite e uma pavlova,
doce em homenagem à bai-
larina russa Anna Pavlova.

A produção revela os pro-
cessos físicos, químicos e
biológicos envolvidos no
preparo dessas incríveis so-
bremesas. Merengues deli-
cados, doces arejados e cho-
colate derretendo são pratos
de dar água na boca. Para
tornar nossa vida mais açu-
carada, os confeiteiros in-
ventam novas combinações
de gostos e texturas. O pro-
grama mostra que não é tão
difícil, ao que parece, pre-

parar doces como obras de
arte culinária.

Os apresentadores Ale-
xander Kochetkov e Ekateri-
na Lopareva consultam es-
pecialistas com talento na
cozinha. A confeiteira Eva
Egorova explica a composi-
ção da gelatina a partir de es-
truturas proteicas para se
preparar um pudim. Ela tam-

bém orienta a produzir uma
combinação de textura com
casca crocante e centro ma-
cio e suave por dentro no
doce chamado pavlova.

Essa sobremesa se destaca
pela leveza. A pavlova é um
prato com requintes de status
na confeitaria clássica. O doce
surgiu para homenagear a
bailarina russa Anna Pavlova.

Inspirada na delicadeza de
seus passos e elegantes mo-
vimentos no balé é feita com
suspiros, creme no recheio e
frutas na cobertura.

Para compreender me-
lhor a lógica envolvida ao
confeitar uma receita com
chocolate, o químico Ale-
xander Kochetkov fala sobre
as características físicas e
químicas do cacau. Ele ex-
plica a estrutura molecular
do chocolate e como a tem-
peratura o afeta e influencia
em sua consistência.

Sobre a atração
Os processos físicos, quí-

micos e biológicos envolvi-
dos no preparo das refei-
ções são explicados na série
Ciência Alimentar. Para agu-
çar os sentidos e dar água na
boca, a produção investiga
de que maneira a comida se
transforma.

‘Ciência Alimentar’ ensina a preparar
três sobremesas nesta quinta-feira (8)

Live especial 
Rodriguinho, Gaab e Mr.

Dan estão preparando uma
live especial para esta quinta-
feira (8), às 21h30 no YouTu-
be. A apresentação será em
comemoração ao lançamen-
to da Biografia de Rodrigui-
nho, que traz alguns detalhes
inéditos da vida pessoal do
artista, que possui mais de 30
anos de carreira, 43 de idade
e contabiliza números gi-
gantescos; não só na música,
mas em outras vertentes da
arte, como criação, produção
musical e direção de seus
clipes. O show será transmi-
tido para todo o Brasil por
meio do Youtube e contará
com participações especiais
de: Thiaguinho e Turma do
Pagode.

sarau de música 
Um mix de músicas re-

gionais e religiosas na in-
terpretação de Carlinhos Vei-
ga é a atração da edição
desta quinta-feira (8), às 17h,
do Sarau Virtual do HGG,
projeto de humanização do
Hospital Estadual Alberto
Rassi – HGG que leva música
para pacientes, acompa-
nhantes e colaboradores do

hospital. Goianiense, Carli-
nhos Veiga começou sua car-
reira aos 17 anos, quando
começou a tocar em bares
da capital goiana por convi-
te do tio. Quando: quinta-fei-
ra (8). Onde: Avenida Anhan-
guera, n° 6.479, Setor Oeste
– Goiânia. Horário: 17h. 

Faces do envelhecimento
A ‘Opinião’ desta quinta-

feira (8) debate a questão da
velhice. na edição, são le-
vantadas indagações sobre
o envelhecimento, parte na-
tural e esperada da vida, e o
que isso significa nos olhos
do próprio indivíduo mais
velho e nos da sociedade.
Com apresentação de An-
dresa Boni, o programa vai
ao ar às 20h30, na TV Cultu-
ra. A partir de janeiro de
2022, a Organização Mun-
dial de Saúde (OMS) deverá
incluir o envelhecimento no
Código Internacional de
Doenças, o CID. Quando:
quinta-feira (8). Onde: TV
Cultura. Horário: 20h30.

Trajetória artística 
nesta quinta-feira (8), às

18h, vai ao ar no VIVA mais
um episódio inédito de 'As
Crianças Que Amamos', com
a participação de Klara Cas-
tanho. no programa, a atriz
fala sobre o início da sua car-
reira e de novelas como 'Vi-
ver a Vida', na qual, com
apenas 8 anos, interpretou
a vilã Rafaela. A jovem fala
também sobre a sua evolu-
ção artística e a relação com
a espiritualidade. Quando:
quinta-feira (8). Onde: Canal
(VIVA). Horário: 18h.

Programa traz dicas enquanto um químico explica os processos

AGENDA
t

CULTURAL HORÓSCOPO
t

nanda Costa e Lan Lanh
revelam que têm sonhado
com rosto de gêmeas

nanda Costa contou que
Lan Lanh têm sonhado com o
rosto das filhas gêmeas que a
mulher espera. A atriz com-
partilhou um pouco sobre os
sonhos que vem tendo na
gravidez por fertilização in vi-
tro tão esperada e difícil. nan-
da perguntou para as mães
que a seguem se o fenômeno
também aconteceu com elas
e se as previsões foram con-
cretizadas. "Vocês que já tive-
ram filho ou filha, por acaso
sonhavam muito com a cari-
nha deles? E o sonho que vo-
cês tinham batia com a cara
que nasceram? Cada hora eu
sonho que elas têm uma cara,
por serem bivitelinas cada
uma terá uma carinha exclu-
siva... então dobra o número
de caras nos meus sonhos",
escreveu ela. (Raphaela Fer-
nandes, Purepeople)

Biah Rodrigues é chamada
de 'quadrada' por chá re-
velação de segundo filho

Biah Rodrigues e Sorocaba
estão sendo julgados terem
definido cores para o chá re-

velação do segundo filho do
casal. O cantor e a modelo es-
colheram rosa para indicar
que seria uma menina, e azul,

um menino. no último dia 2
de julho, data que marcou a
descoberta do sexo, um balão
soltou fumaça rosa sobre a

festa, anunciando a vinda de
uma garotinha. na noite des-
ta terça (6), Biah abriu uma
caixa de perguntas nos sto-
ries do Instagram para con-
versar com os seguidores, e
uma internauta a chamou de
"quadrada" por definir sexo a
partir de cores. Ao que a mo-
delo respondeu, com pala-
vras em caixa alta: "na minha
casa define". (Igraínne Mar-
ques, Purepeople)

Marília Mendonça é cha-
mada de 'gostosa' na web e
avisa: “Murilo Huff tam-
bém acha”

Marília Mendonça está
cada dia mais animada em
manter a boa forma, con-
quistada com dieta low carb,
jejum intermitente e exercícios
físicos diários. Em São Paulo a
trabalho, a cantora filmou seu
treino em uma academia e foi
chamada de "gostosa" por
um internauta que perguntou,
citando Murilo Huff, namora-
do da sertaneja: "Murilo me
bate se eu disser que você tá
gostosa?". Marília, então, ga-
rantiu: "nada, ele também
acha, né amor?". (Carmen Mo-
reira, Purepeople)

CELEBRIDADES

João Fernandes con-
tou aos seus seguidores
como falou sobre a mor-
te de Mabel Calzolari ao
filho do casal, Nicolas, de
quase 2 anos de idade.
"Quando a Mabel já es-
tava no hospital e tinha
sofrido as paradas car-
díacas eu chamei o Ni-
colas pra conversar e ex-
pliquei mais ou menos o
que estava acontecendo.
Eu falei pra ele: 'Cara,
agora pode ser que seja
só a gente'", contou. Vi-
sivelmente abalado, avi-
sou: "Tô tentando não
chorar, mas prometo ex-
plicar". João explicou
que por causa da pouca
idade o menino, que o
acompanhou no velório

e cremação da atriz, ain-
da não entende muito
bem o que significa a
morte. (Carmen Moreira,
Purepeople)

João Fernandes detalha
conversa com filho sobre
morte de Mabel Calzolari

ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

O dia te inspira a ajudar e a
resolver problemas, inclusive dos
outros. A família pode exigir mui-
to de você hoje, então é impor-
tante conseguir conciliar as ta-
refas. Tome cuidado para não se
ressentir por estar mais à dis-
posição dos outros hoje.

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

é um bom dia para usar e
abusar da comunicação, mas é
importante não se deixar levar
pela falação em excesso, senão o
dia pode escoar pelos seus de-
dos e você não será nada pro-
dutivo. Em vez disso, vai pro-
crastinar tudo o que realmente
precisa fazer.

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

O dia pede calma e comedi-
mento. é dia de analisar os prós e
contras de cada situação. não se
deixe levar pelo desânimo. Se não
der atenção a essas coisas, pode
ter retrabalho no futuro. na dúvi-
da, vale a pena perguntar.

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

O dia pode trazer questões
de justiça à tona. é preciso buscar
ter ética em todas as situações. O
dia também favorece a produtivi-
dade e o avanço, mesmo que len-
to, em direção ao que foi planeja-
do. Você pode receber ajuda de al-
guma pessoa no dia de hoje.

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

O dia é propício para achar
uma solução em conjunto com as
outras pessoas, portanto se abrir
para uma conversa com seu gru-
po de trabalho ou com as pes-
soas da sua comunidade é indi-
cado para que a solução encon-
trada seja boa para todos.

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

O dia favorece as parcerias.
Bom dia para fechar contratos.
Você pode tomar uma decisão no
dia de hoje que favorecerá você
no seu trabalho. Vale a pena ce-
der um pouco para realizar um
bom negócio ou conseguir che-
gar num acordo.

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

O dia pode trazer um pouco
de dúvidas e confusão. A orga-
nização e a revisão das suas ta-
refas e obrigações podem ajudar
a descortinar a mente e trazer
boas ideias e decisões. Medite
sobre suas possibilidades.

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

O dia favorece as novas esco-
lhas. Você poderá conseguir fazer
uma mudança radical a partir da
sua força de vontade. Aposte em
uma mudança, seja de pensa-
mento, rotina ou hábito. Você po-
derá ter bons resultados se apos-
tar em algo totalmente novo.

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

O dia favorece os diálogos,
que poderão trazer novas solu-
ções para as pessoas do seu
convívio diário. A rotina familiar
pode apresentar mudanças. é
importante manter uma rotina
mais leve e com menos esforços,
buscando ainda descansar.

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

O dia traz para você a neces-
sidade de ser mais realista, bus-
cando soluções possíveis com as
pessoas à sua volta. O trabalho
pode exigir de você simplicidade,
ou seja, optar pelo mais simples,
pelo mais fácil, e sair das exigên-
cias e dos padrões rebuscados.

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

é dia de buscar internamen-
te força para seguir, finalizando
trabalhos e tarefas. O dia tam-
bém favorece revisão de gastos
e planejamento para o futuro a
partir de uma perspectiva mais
realista das probabilidades.

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

O dia pode trazer um poder
de comunicação muito grande,
mas você pode não ter muita
vontade de interagir, guardando
as coisas para si. Perceba se não
vale a pena se expressar. Fora
isso, o dia ajuda você a resolver
pendências atrasadas.

Rodriguinho,
Gaab e Mr.Dan
realizam live
especial nesta
quinta-feira (8) 
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O vinho do Porto pelo conjunto de suas virtudes e
qualidades vêm, há 4 séculos, fazendo a alegria de quem
o prova. Produzido na Região do Douro, aquela que tem
a mais bela paisagem vinícola, este emblemático vinho
representa com justiça a presença de Portugal no
mundo.Foi a partir da metade do Século XVII que este
vinho entrou em cena. Primeiro foram os ingleses que
se tornaram fanáticos consumidores, depois foi a vez
do Brasil que como Colônia de Portugal tinha obriga-
ção de consumir todo o excedente de sua produção. Os
portugueses pouco sabiam dessa iguaria, afinal o vinho
exportado pela cidade do Porto era uma das poucas ri-
quezas que Portugal tinha como uma moeda forte, as-
sim toda a produção era voltada para a exportação.Tra-
dicionalmente servido como um vinho de sobremesa,
o Vinho do Porto surgiu como uma alternativa aos vi-
nhos tradicionais e passou a fazer parte de encontros
românticos, sociais ou profissionais, trazendo sempre
um toque de elegância nas altas cortes.

A região do Douro, distante 100 km da Cidade do Por-
to, assistiu a uma grande revolução. Suas montanhas fo-
ram esculpidas com magníficos terraços de xisto e em
cada um desses terraços foi cultivada a vinha. Nos idos
de 1907 havia nos registros da Alfândega do Porto mais
de 700 empresas exportadoras de Vinho do Porto regis-

tradas, todas atuantes e cada uma apresentava um
enorme portfólio de tipos e qualidades superiores des-
se vinho. Por causa do volume de empresas e de marcas
que as mesmas possuíam, até hoje é notável e única no
mundo a coleção de rótulos existentes que surgiram, e
cada exemplar refletia bem os movimentos artísticos de
uma época, expressando com muita arte o momento do
nascimento de cada vinho.  Calcula-se que existam mais
de 20 mil rótulos distintos desse vinho.

O processo de produção do Vinho do Porto inicia-se a
partir da seleção de várias castas tradicionais, normalmente
da região nativa do Douro, com características marcantes
que conferem uma identidade singular ao vinho.

Depois, o fabricante adiciona uma quantidade de
aguardente vínica, especialmente selecionada para o
processo. O elevado teor de álcool da aguardente faz
com que a fermentação seja interrompida, eliminado
todo o tipo de leveduras responsáveis pelo processo de
conversão do açúcar em álcool, produzindo um vinho
equilibrado e de sabor único.

O Vinho do Porto foi fazendo história nas vidas das
famílias pelo mundo, do avô aos netos, todos consu-
miam uma pequena dose diária como preventivo
para todos os males! O Vinho do Porto é rico em cor,
aroma e sabor. Diversos são os estilos desse vinho e
cada um estilos tem um público cativo que o aprecia.
Ele destaca-se dos demais pelas suas características úni-
cas, como por exemplo o elevado teor alcoólico (até
22%), cor, doçura e aroma que variam de acordo com
os diferentes tipos existentes.

O mais desejado de todos é o Vintage, que nada mais

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

Vinho do Douro sem 
o Porto, 
não existe
O processo de produção do Vinho do
Porto inicia-se a partir da seleção de
várias castas tradicionais,
normalmente da região nativa do
Douro, com características
marcantes que conferem uma
identidade singular ao vinho

é que uma seleção natural aper-
tada de qualidade, somente 2% de
toda a produção de um ano é con-
siderada Vintage. Vinho múlti-
plo pode ser consumido jovem,
que apresentará uma explosão de
sabores a frutas vermelhas ma-
duras, ou pode-se deixar por de-
zenas e dezenas de anos enve-
lhecer na garrafa, que suas qua-
lidades serão mantidas.

O tipo LBV (Late Botle Vintage)
reúne uma explosão de cor e sa-
bor a frutas, é um vinho ideal
para acompanhar uma gama
enorme de queijos e sobremesas
robustas. Por lei, este tipo de Por-
to só vem ao mercado após 7
anos de sua colheita.

Os Vinhos do Porto com De-
nominação de Idade 10, 20, 30, ou
40 anos, demonstram um traba-
lho da natureza aliados à sabe-
doria do homem em preservar es-
ses vinhos que, ao oxidarem ga-
nham cores inebriantes e aro-
mas que vão dos frutos secos à
baunilha. Grandes companhei-
ros dos tradicionais doces portu-
gueses à base de ovos.

Por fim a linha de Portos comuns

ou tradicionais, White, Tawny ou
Ruby, são vinhos jovens com no má-
ximo 6 anos, mas que podem resis-
tir ao tempo que quisermos, porque
a máxima: “Quanto mais velho,
melhor” é totalmente válida na
vida do Vinho do Porto!

O Tawny Reserva, é mais apri-
morado, possui um aroma ama-
deirado e de frutos secos, resul-
tante do processo de envelheci-
mento em madeira por aproxi-
madamente 7 anos. Este tipo de
vinho apresenta uma tonalidade
que pode variar de acordo com
os processos de vinificação, as-
sumindo colorações como ver-
melho, semelhante ao Ruby, ou
acastanhada.

Quando Visitei a cidade do
Porto e pude atravessar a Ponte
Dom Luís, chegando a Vila Nova
de Gaia eu entrei nas dezenas de
Armazéns das Casas produtoras
desse néctar que é uma expe-
riência única, porque lá encon-
trei a cordialidade do povo por-
tuguês e a doçura do Vinho do
Porto, tudo o que aprendi a
amar, admirar e respeitar! (Es-
pecial para O Hoje)

A região do Douro,
distante 100 km da
Cidade do Porto,
assistiu a uma grande
revolução. Suas
montanhas foram
esculpidas com
magníficos terraços de
xisto e em cada um
desses terraços foi
cultivada a vinha



Augusto Sobrinho

A pandemia do novo coro-
navírus instituiu uma nova
realidade que alterou nossa
rotina e a nossa forma de con-
sumo. Com o isolamento social,
mudamos nossa maneira de
trabalhar e, principalmente,
nossos momentos de lazer. A
regra é clara: ficar em casa
para evitar a disseminação da
Covid-19 e isso provocou uma
elevação nos gastos das pes-
soas com o uso do streaming.

A Bare International, em-
presa independente de pesqui-
sa de experiência do cliente, da-
dos e análises para empresas
em todo o mundo, verificou
que as plataformas de strea-
ming foram às queridinhas das
pessoas em todo o mundo du-
rante a pandemia. Mas, segun-
do eles, os brasileiros experi-
mentaram esta mudança de
comportamento de consumo
com maior intensidade.

Enquanto 47,7% das pes-
soas residentes em outros paí-
ses assumiram ter aumentado
seus gastos com entreteni-
mento e serviços baseados nes-
ta tecnologia em 2021, 61,6%
dos entrevistados brasileiros
admitiram essa despesa. Se-
gundo o estudo, em 2020, fo-

ram 57,1%, ou seja, um salto de
4,5 pontos no Brasil e, ao mes-
mo tempo, dois pontos per-
centuais na média global.

"Uma das explicações para
este destaque obtido pelos bra-
sileiros neste aspecto talvez
seja o fato de as condições
impostas pela pandemia te-
rem coincidido com o lança-
mento de uma grande varie-

dade de novos produtos e ser-
viços de streaming no país no
período", afirma a gerente ge-
ral da Bare Brasil, Tânia Alves.

O mercado das platafor-
mas de streaming já existe no
cotidiano dos brasileiros desde
2011. Empresas como Spotify,
Deezer e NetFlix já estão con-
solidadas no nosso país há al-
guns anos e possuem um pú-

blico bastante fiel. Entretanto,
como destacado por Tânia Al-
ves, novas plataformas foram
lançadas no Brasil ou apri-
moradas durante a pande-
mia da Covid-19.

É o caso da Amazon Prime
Video, que foi lançada em se-
tembro de 2019 e está con-
quistando seu espaço com
um braço abaixo do mercado,
a Disney Plus, que chegou
em novembro de 2020 e ga-
nhou os fãs de heróis e dese-
nhos animados, e a Globo
Play, que tem aprimorado a
plataforma de streaming.
Além disso, em 2021, desem-
barcaram no Brasil a Telecine
Play e a HBO Max, ambas
eram muito aguardadas e so-
maram para o catálogo dos
amantes de filmes e séries.

“Eu percebi que quanto
mais à pandemia se estende e
mais o isolamento social per-
manece, nós procuramos mais
recursos e mais ferramentas
para tentar sanar a antiga for-
ma de lazer que a gente tinha.
Adaptamos a essa realidade
mesmo que ela seja momen-
tânea. Então, esses recursos
de streaming são bastante pro-
curados por nós”, afirma à
psicóloga, Ariane Mendes.

A pesquisa ainda concluiu
que somente 13,54% dos en-
trevistados afirmaram terem

reduzido os gastos com o pro-
duto. Segundo o criador e um
dos sócios da plataforma de
streaming Fluenflix, Kevin
Porter, os brasileiros só pas-
saram a diminuir as despesas
com lazer em casa quando a
pandemia for superada. “Por
exemplo, com o avanço da
vacinação nos EUA e na Eu-
ropa, as pessoas estão come-
çando a vislumbrar a possi-
bilidade de voltar a viajar
para o exterior”, disse.

Demias pontos
O estudo, que escutou 2.370

pessoas em todos os continen-
tes em 2021 e 1.333 em 2020,
questionou aos participantes
sobre como os seus gastos mu-
daram com a pandemia em 10
segmentos: educação, vestuário,
seguro, bebida, saúde (incluin-
do suplementos), cosméticos,
eletrônicos, bem-estar, alimen-
tação e entretenimento online.

O Brasil também recebeu
destaque no quesito educa-
ção. A pesquisa intitulada
"Como a experiência do clien-
te mudou nos tempos de CO-
VID" detectou um aumento
de 29% para 31,1% na média
global e, no caso do Brasil, o
movimento de alta neste que-
sito foi ainda maior, saltando
de 25,5% para 30,8%. (Espe-
cial para O Hoje)
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Negócios

A pandemia da Co-
vid-19 intensificou
esse hábito de
consumo em todo
o mundo

Brasileiros gastam mais com
plataformas de streaming 

Os brasileiros
experimentaram
esta mudança de
comportamento de
consumo com
maior intensidade








