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

s   29º C  
t  10º C
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Vila NoVa 
derrota Remo por
1x0 fora de casa 

Estrutura do viaduto do BRT
na Av. Perimetral ganha forma

Os trabalhos se estendem até a próxima sexta-feira (16). De acordo com
a pasta, serão 27 vigas de 33 metros e nove de 22 metros. A previsão é
que o complexo seja entregue com todo o trecho II. Cidades 9

Goiás registra
queda de 20% em
crimes violentos
A taxa integra as ocorrências de
homicídios, com redução de
18%, latrocínios, com redução de
9%, e lesão corporal seguida de
morte, que apresentou redução
de 50%., aponta Observatório de
Segurança Pública. Cidades 10

Mais de 250 mil
goianienses pegos
por excesso
de velocidade
O dado é mais do que o dobro de
2020, onde foram registradas
120.835 infrações da mesma na-
tureza. As vias onde mais foram
registradas excessos de veloci-
dade ficam no Setor Central,
sendo elas a Avenida Tocantins

(21.109), Avenida Araguaia
(21.534) e Avenida Paranaíba
(18.701). A Rua 132, no Setor Sul,
ocupa o quarto lugar e em se-
guida vem a Marginal Botafogo,
ambas com 11.465 e 11.215 infra-
ções, respectivamente. Cidades 11

comprar ou alugar um
imóvel? como escolher a

opção ideal para você

LAriSSA BriOSO

Opinião 3

A credibilidade da 
pesquisa eleitoral 

TenenTe Dirceu cArDOSO

Opinião 3

A indústria goiana experimen-
tou algum alívio em maio, de-
pois de meses muito negativos,
com uma ressalva importante
– a produção industrial conti-
nuou sustentando números
negativos na comparação com
o ano passado.  
Economia 4

�
Leia nas CoLunas

Xadrez: Goiás vai aderir ao
programa de escolas cívico-
militares.
Política 2

Esplanada: Wilson Witzel vol-
tou a ser um simples morador
do Rio de Janeiro.
Política 6

Livraria: ‘Os Bês da Bia’ usa re-
curso linguístico para despertar
criatividade nas crianças. Es-

sência 14

Setores mais
atingidos sentem
recuperação

Petistas e bolsonaristas articu-
lam e destrincham estratégia
para a disputa presidencial em
2022. O cenário nacional afeta a
política goiana que aguarda de-
finições inclusive para decidir
chapa de governador em Goiás.
Política 5

Polarização
esquenta clima
das eleições

Com o resultado, o Tigre chegou
aos treze pontos conquistados, as-
sumindo momentaneamente, a
nona colocação na Série B. O
próximo compromisso do time
será apenas na próxima terça
(13), quando receberá o Brasil de
Pelotas, no OBA.
Esportes 8

Jota Eurípedes

Essência 13

Declínio de casos permite férias fora
do ambiente virtual e com companhia

Essência 15

Arrecadação de direitos
autorais apresentou queda
de 19% no 1º semestre

Essência 16

Orquestra Sinfônica
Brasileira aposta em
programação virtual

Essência

Diogo zaiden



O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, informou
pelas redes sociais nesta quinta-feira (8) que "está en-
cerrado" o episódio da controvérsia entre o presidente
da CPI da Pandemia, senador Omar Aziz (PSD-AM), e a
cúpula da Forças Armadas. Pacheco afirmou ter escla-
recido o "mal-entendido" em conversa com o ministro da
Defesa, general Braga Netto.

Para o presidente do Senado, o caso foi fruto de uma
interpretação errada de uma fala de Aziz durante a reu-
nião da CPI na véspera. Ao mencionar a presença de mi-
litares entre os investigados por suspeitas de irregulari-
dades na compra de vacinas pelo Ministério da Saúde, o
presidente da CPI provocou uma reação veemente das For-
ças Armadas. O Ministério da Defesa divulgou nota, as-
sinada por Braga Netto e pelos comandantes do Exérci-
to, da Marinha e da Aeronáutica, criticando as declara-
ções de Aziz. O presidente da CPI esclareceu no Plenário
do Senado, ainda na noite da quarta-feira (7), que sua de-
claração não havia sido "generalizada".

“Nesta manhã, tive uma conversa com o ministro da De-
fesa, general Braga Netto. Ressaltamos a importância do diá-
logo e do respeito mútuo entre as instituições, base do Es-
tado democrático de direito, que não permite retrocessos.
Deixei claro o nosso reconhecimento aos valores das For-
ças Armadas, inclusive éticos e morais, e afirmei, também,
que a independência e as prerrogativas de parlamentares
são os principais valores do Legislativo. O episódio de on-
tem, fruto de um mal-entendido sobre a fala do colega se-
nador Omar Aziz, presidente da CPI, já foi suficientemen-
te esclarecido e o assunto está encerrado.”

ohoje.com
GOIÂNIA, SEXTA-FEIRA, 9 DE JULHO DE 20212 n POLÍTICA

Mal-estar 
entre as Forças
Armadas e a CPI
está resolvido

A ex-coordenadora do Pro-
grama Nacional de Imuniza-
ções (PNI) do Ministério da
Saúde Francieli Fantinato res-
ponsabilizou o presidente Jair
Bolsonaro pela “politização” e
pelo atraso na vacinação con-
tra o coronavírus. Em depoi-
mento à CPI da Pandemia
nesta quinta-feira (8), a en-
fermeira disse que “o líder da
nação” colocou em dúvida a
eficácia dos imunizantes.

“Não dá para colocar em
dúvida a vacinação como um
meio efetivo para o controle
da pandemia. Ter uma politi-
zação do assunto por meio do
líder da nação, que traz ele-
mentos que muitas vezes co-
locam em dúvida... Enquanto
coordenadora do PNI, preciso
de apoio favorável à vacina-
ção. Quando o líder da nação
não fala favorável, a minha
opinião pessoal é que isso
pode trazer prejuízos”, disse

Francieli disse que pediu
exoneração do cargo depois
que “a politização do assunto
chegou a um limite”. Ela afir-
mou que, durante a gestão do
PNI, não recebeu do Poder
Executivo vacinas suficien-
tes e campanhas publicitá-
rias efetivas para assegurar a

imunização da população.
“Por que o maior progra-

ma de vacinação do mundo
teve dificuldades em executar
o seu papel? Faltou quantita-
tivo suficiente [de vacinas]
para uma execução rápida e
faltou campanha publicitária.
O PNI, estando sob qualquer
coordenação, não consegue
fazer uma campanha exitosa
sem vacinas e sem comunica-
ção. Para um programa de
vacinação ter sucesso é sim-
ples: é necessário ter vacinas
e campanha publicitária efe-
tiva. Infelizmente, não tive
nenhum dos dois”, disse.

A enfermeira coordenou o
PNI de maio de 2019 até o iní-
cio desta semana. Francieli
reconheceu que “existia um
cenário de escassez mundial”
de vacinas. Mas disse que o
PNI organizou um plano para
iniciar a campanha de vaci-
nação mesmo com um nú-
mero reduzido de doses,
atendendo inicialmente a
grupos prioritários.

“Em junho de 2020, a gente
avaliou que inicialmente pre-
cisaria, para controlar a trans-
missão, de um quantitativo de
55% de cobertura vacinal, que
poderia variar até 95%. A gen-

te sabia naquele momento que
poderia enfrentar um cená-
rio de escassez. Então, a gente
fez um segundo cenário tra-
zendo grupos prioritários para
iniciar pelas populações mais
vulneráveis”, afirmou.

Francieli disse que, desde
julho de 2020, participou de
reuniões técnicas com repre-
sentantes das vacinas Pfizer,
AstraZeneca e Covaxin. O PNI
emitiu notas técnicas em que
recomendava a compra dos
imunizantes, desde que auto-
rizados pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvi-
sa). Todas as notas foram en-
caminhadas ao então secretá-
rio-executivo do Ministério da

Saúde, o coronel Élcio Franco.
No entanto, segundo ela, “as
vacinas não chegaram”.

A ex-coordenadora do PNI
assegurou não saber se as no-
tas técnicas que recomenda-
vam a compra dos imunizan-
tes chegaram ao então minis-
tro da Saúde, general Eduar-
do Pazuello, ou ao presidente
da República. Mas o relator da
CPI da Pandemia, senador Re-
nan Calheiros (MDB-AL), cri-
ticou a postura de Jair Bolso-
naro no episódio.

"Nesse exato momento, o
governo estava recusando as
ofertas da Pfizer, da Organi-
zação Mundial da Saúde
[OMS] e do Butantan. Desde-

nhava da eficácia das vacinas,
sobretudo daquelas que ti-
nham compliance, que ti-
nham controle. Preferia prio-
rizar as negociações de vaci-
nas tipo essa Covaxin, que ti-
nha inclusive um atravessa-
dor. Em janeiro deste ano, o
presidente da República sur-
preendentemente manda
uma mensagem ao primeiro
ministro da Índia pedindo
para comprar 20 milhões de
doses [da Covaxin]. Ora, se ti-
vessem andado as negocia-
ções a partir da Pfizer, da
OMS e do Butantan, teríamos
tidos ainda no ano que passou
uma oferta de quase 170 mi-
lhões de doses — criticou.

Enfermeira coordenou o PNI entre maio de 2019 até o início desta semana

Em depoimento à CPI da Pandemia
nesta quinta-feira (8), a enfermeira disse
que “o líder da nação” colocou em
dúvida a eficácia dos imunizantes

Goiás vai aderir ao programa
de escolas cívico-militares 

Caberá à secretária estadual de Educação,
Fátima Gavioli, celebrar, como representan-
te legal do Estado de Goiás, o termo de ade-
são ao Programa Nacional das Escolas Cívi-
co-Militares com o Ministério da Educação.
E também exercer os atos necessários à im-
plantação do objeto pac-
tuado e à fiscalização da
execução dele. A auto-
rização foi dada pelo
governador Ronaldo
Caiado, por meio de
decreto. O programa é
uma parceria do
MEC com o Minis-
tério da Defesa,
que apresenta um
conceito de gestão nas
áreas educacional, di-
dático-pedagógica, e admi-
nistrativa, com a participa-
ção do corpo docente da esco-
la e apoio dos militares. 

A definir 
Ainda não se sabe quantas unidades serão im-

plantadas em Goiás. A proposta do governo federal
prevê implantar 216 escolas cívico-militares em
todo o país até 2023, sendo 54 por ano. 

Parceria   
Em evento, ontem, em Campinas, o pre-

feito Rogério Cruz (Republicanos), pontuou
que Ronaldo Caiado é um gestor republicano,
avaliação feita a partir da boa relação que
mantém com o governador, pelas parcerias
firmadas em conjunto. 

Pela tangente 
Cabo eleitoral de João Doria (PSDB), o tuca-

no Carlão Pignatari, presidente da Assembleia
Legislativa de São Paulo, ao invés de procurar
a direção do partido, se reuniu com a bancada
em Goiás para pedir apoio ao governador pau-
lista, nas prévias presidenciais. O anfitrião foi o
deputado Talles Barreto.  

Fazendo planos 
Ao falar da atração de investimentos in-

ternacionais, como fator da retomada eco-
nômica de São Paulo, onde comanda a Se-
cretaria da Fazenda, Henrique Meirelles
(PSD), diz se tratar de experiência que pode
ser replicada em Goiás, caso seja eleito se-
nador pelo Estado. 

Subiu o tom 
Presidente do PSB em Goiás, o depu-

tado federal Elias Vaz (PSB) quer que o
ministro da Defesa, Braga Netto, explique
à Comissão de Fiscalização e Controle da
Câmara, sobre nota em tom de ameaça,
contra o trabalho realizado pela CPI da
Covid no Senado.  

Guerra santa 
Por sua vez, o presidente do Republicanos

em Goiás, o deputado federal João Campos,
registrou nota do Ministério da Defesa, em re-
púdio as declarações do presidente da CPI da
Covid, senador Omar Aziz, que teria desres-
peitado as Forças Armadas. 

Sem fim 
Aliado de Jair Bolsonaro, o presidente

afastado do Patriota, Adilson Barroso, vê
cada vez mais longe a possibilidade de fi-
liação ao partido do clã Bolsonaro. O grupo
dissidente terá liberação da senha do siste-
ma de gerenciamento de informações par-
tidárias, por decisão judicial. 

No cofre 
O Executivo estadual já está autori-

zado a repassar R$ 8 milhões à Secreta-
ria da Indústria e Comércio, com a san-
ção da lei, depois de aprovada pela Ale-
go, na semana passada. 

2 Profissionais dos Centros de Atenção
Psicossocial querem uma revisão do
plano de carreira e gratificação por in-
salubridade. O vereador Lucas Kitão
vem intermediando o acordo. 

CURTAS
t

Venceslau Pimentel | xadrez@ohoje.com.br

Xadrez

‘Líder da nação’ prejudicou
vacinação, diz ex-chefe do PNI

Após declarações do presidente da CPI, FAA reagiu
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Comprar ou alugar? 
Como escolher a opção ideal 

Dirceu Cardoso Gonçalves

A minuta do novo Código Eleitoral, em trami-
tação na Câmara dos Deputados, pretende esta-
belecer um “percentual de acerto” no resultado
das pesquisas eleitorais e impor restrições à sua
divulgação. A matéria devera ser votada em bre-
ve. Chama a atenção o número de pesquisas e con-
sultas populares produzido Brasil afora nos últi-
mos meses, sobre as eleições presidenciais que
acontecerão só daqui a 15 meses. Longe de du-
vidar dos bons propósitos ou da capacidade dos
realizadores. Mas, com tanta antecedência, torna-
se difícil prever qual será o quadro vivido pelo
país na época em que o eleitorado for chamado
a se manifestar. Pesquisa é um “retrato do mo-
mento” e ele pode modificar-se em questão de ho-
ras, dependendo do impacto dos acontecimentos
que envolverem seus personagens. Da mesma for-
ma que confiamos, podemos também supor que
o expediente da pesquisa não pretende aferir a
tendência do eleitorado, mas apenas usá-la como
instrumento de campanha antecipada para qual-
quer dos possíveis concorrentes.

A uma distância tão grande do evento a pes-
quisar, não existem variáveis seguras para orien-
tar o levantamento. Não temos sequer os candi-
datos, embora saibamos que Bolsonaro, por es-
tar no mandato, deve ser um deles, embora isso
não seja obrigatório, e que Lula se apresenta
como o seu oponente, se puder continuar con-
tando com os benefícios recebidos do Supremo
Tribunal Federal, que anulou suas condenações,
mas não invalidou os processos. Hoje a oposição
luta pelo impeachment de Bolsonaro e, como o
STF o soltou e anulou as sentenças mas não en-
cerrou os processos, Lula poderá ser novamen-
te condenado e voltar à inelegibilidade. Qualquer
desses eventos alteraria profundamente o qua-
dro. Quanto aos demais, não passam de suposi-
ções, alguns já perdedores de pleitos anteriores
(exemplo de Ciro Gomes) e outros em busca de
decolagem que enfrentam problemas até no
próprio partido (como os tucanos João Dória e
Eduardo Leite). Impossibilitados de voar com as
próprias asas, outros pretendentes tentam cons-
truir a chamada terceira via, com um nome su-
prapartidário, algo difícil num ambiente políti-

co como o do Brasil atual, onde, conforme já di-
zia Jânio Quadros, “ninguém renuncia a nada”.
Lembremos que Jânio renunciou à presidência
da República e a crise que motivou seu ato ex-
tremo volumou-se.

Os números que se têm divulgado a partir das
pesquisas – independente do formato em que fo-
ram realizadas – são inconsistentes porque atri-
buem a um mesmo pretendente vitoria e derro-
ta e números que vão de 6% até 80% da “prefe-
rência popular”. Logo, não oferecem massa crí-
tica para raciocínio e nem a segurança evidente
de não manipulação do que está pensando o elei-
tor. Para analisar esses resultados é preciso,
pelo menos, verificar as perguntas aplicadas aos
pesquisados e as questões político-ambientais do
momento. Qualquer barra forçada ou aconteci-
mento extraordinário pode, facilmente, tirar o
povo do seu raciocínio normal, que volta a vigo-
rar depois de passado o impacto do evento.

As pesquisas, a essa altura, devem ter mais uti-
lidade interna. Realizadas com critério, poderão
orientar os partidos e  seus pretendentes a candidato
quanto às suas possibilidades de sucesso. Levá-los
a colocar o próprio nome à apreciação do eleitora-
do ou a fazer alianças com quem tenha mais con-
dição de encabeçar uma chapa e, talvez, constituir
a hoje especulada terceira via para se contrapor às
candidaturas rotuladas como de direita e de es-
querda. Importante lembrar que, no controverti-
do e passional quadro eleitoral brasileiro, os ins-
titutos de pesquisas têm tido grandes problemas
para prever o resultado das eleições, mesmo exe-
cutando as consultas quando as campanhas já se
encontram na reta de
chegada e o eleitor
está praticamente de-
finido. Os institutos
são frequentemente
contestados, justa ou
injustamente. E depois
de conhecidos os re-
sultados,vêm as justi-
ficativas. Os políticos,
os partidos e até os
pesquisadores preci-
sam se reinventar,
para não desaparecer.

Larissa Brioso

Comprar ou alugar um imóvel é um questio-
namento antigo, mas que provavelmente a maio-
ria das pessoas um dia vai se questionar. Afinal,
cada uma das opções carrega consigo benefícios
e malefícios.

Por um lado, saber que você está pagando por
algo que é seu e ter a garantia de possuir um imó-
vel pode parecer ótimo. Mas por outro, dependendo
da situação, os juros pagos em um financiamento
serão muito grandes, o que fará com o que o pre-
ço real do imóvel seja muito maior do que o que
realmente ele vale.

Na educação financeira quando sugerimos que
alguém alugue um imóvel, geralmente estamos in-
cluindo neste planejamento que a pessoa consiga
investir parte de sua renda todos os meses para que
no futuro ela consiga comprar sua casa própria ou
ter uma boa poupança para viver com os divi-
dendos. Porém, nós também temos que avaliar que
essa não é uma realidade para todos e que grande
parte das pessoas não tem disciplina para investir
dinheiro todos os meses por tanto tempo.

Então podemos concluir que essa não é uma
questão simples de ser resolvida e que é preci-
so avaliar de perto cada situação, fazendo si-
mulações e cálculos. Também é preciso enten-
der dois conceitos.

O primeiro é o de ativos financeiros, que são
bens, serviços ou, ainda melhor, aplicações finan-
ceiras que geram renda. Alguns exemplos de ati-
vos financeiros são as ações, títulos ou imóveis que
você aluga para outras pessoas. Ou seja, se está ge-
rando renda, é um ativo. Em contrapartida, os ati-
vos passivos são aqueles que geram despesas ou
que dependem de tempo e energia para serem mo-
netizados criando custos de aquisição e manuten-
ção para continuar funcionando. Alguns exemplos
de bens passivos são TV por assinatura, carro, rou-
pas e a casa própria para moradia.

Essa explicação conceitual é importante por-
que estes termos estão totalmente relacionados
à educação financeira e a falta de conhecimento
sobre essa área afeta, parcial ou totalmente, o or-
çamento das pessoas, no curto prazo, e a quali-
dade das suas finanças, no futuro. A partir des-
ses dados sobre bens ativos e passivos analisados
sob o ponto de vista financeiro, qual a melhor op-
ção: comprar ou alugar?

Vamos supor que você deseja comprar um imó-
vel de R$ 500.000,00 por meio de um financia-
mento e que a valorização anual do imóvel (IPCA
anual) seja de 8,06% ao ano, sendo necessário pa-
gar uma entrada no valor R$ 100.000,00 mais os
custos de aquisição do imóvel, que variam em tor-
no de 5% do valor total, e o custo efetivo total
(CET) anual de 6,91%. Em um horizonte de 30
anos, você terá pago de juros o valor de R$
403.138,48. Desta maneira, somando a entrada,
custos, valor financiado e juros, o valor total pago
será de R$ 928.138,48. Por outro lado, caso você
decida alugar um imóvel e investir mensalmen-
te o cálculo é diferente. Vamos considerar agora
a taxa básica de juros da economia (Selic) a
4,25% ao ano. Fazendo um investimento conser-
vador em renda fixa, como um Certificado de De-
pósito Bancário (CDB) com rentabilidade de
200% do CDI, com uma aplicação inicial no valor
que usaria para dar entrada no imóvel e custos,
mais uma aplicação mensal no valor de R$
1.844,00, em 2051 você terá investido R$
788.840,00, totalizando R$ 3.855.199,39, contando
com os rendimentos da aplicação.

Nesse mesmo cenário, na poupança você rece-
beria R$ 573.760,91 de rendimentos em compara-
ção aos R$ 3.066.359,39 do CDB.

Você também pode considerar a compra do imó-
vel à vista em 9 anos, tendo em mente esses mes-
mos valores. Logo, sem considerar a possibilidade
de valorização do imóvel ao longo dos anos, com o
valor total acumulado em investimentos, alugar se-
ria a opção mais interessante. No entanto, cabe sem-
pre pesar o custo de oportunidade envolvido nas es-
colhas individuais de cada um. Dado isso, no geral,
precisamos também considerar dois pontos im-
portantes para solucionar essa questão:

Comprar ou alugar parte de interesses e plane-
jamentos de vida. Logo,
não é uma decisão iso-
lada. Sabemos que há
quem sonhe em ter a
casa própria e quem
não enxergue a ne-
cessidade ou vanta-
gem em adquirir um
imóvel. Neste contex-
to subjetivo, o plane-
jamento financeiro é
um fator primordial. 

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO

Larissa Brioso é educa-
dora financeira da Mo-
bills

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

UPAs
Doutores e doutoras, pelo amor de Deus, o cer-

tificado de médico de vocês não é um papel que te
torna mais poderoso(a), assim como nós não po-
demos praticar um abuso de autoridade, vocês não
podem ser tão mal educados e nem se acharem tan-
to. Somos humanos, e sua profissão, assim como
muitas outras, exige que você se esforce até o últi-
mo minuto para salvar vidas, sejam elas físicas ou
psicológicas e não o contrário, portanto senhores
e senhoras, tenham ciência de que tudo tem limi-
tes, e por gentileza, mas amor ao próximo, princi-
palmente nesse momento em que precisamos tan-
to de vocês. Fica minha revolta passiva para alguns
que se identificam, sei que são a menoria mas algo
precisa mudar. E URGENTE.

Maria de Lourdes
Aparecida de Goiânia

Mosquito da dengue
Em época de pandemia pouco se fala sobre o

Aedes aegypti. O mosquito, que é responsável por
causar doenças arboviroses, é o principal trans-
missor da dengue. É importante os órgãos públi-
cos intensificarem as campanhas de combate, prin-
cipalmente por não termos o suporte dos agentes
de combate a endemias que auxiliam e verificam
os cuidados domésticos. Em épocas de chuvas iso-
ladas devemos ficar mais atentos para que não se-
jamos omissos em relação ao mosquito da dengue,
já que podemos fazer a diferença, com os cuida-
dos necessários protegem não somente nossa fa-
mília, mas também nossos vizinhos. É um traba-
lho em conjunto. A consciência de mantermos uma
cidade limpa e os cuidados em casa resulta em vi-
das preservadas.

Yasmine Gondim
Aparecida de Goiânia

{
Vamos acelerar
nossa vacinação,
sem deixar de ter
os cuidados de
prevenção, como
usar máscara,
higienizar as
mãos e evitar, o
máximo possível,
as aglomerações
recomendou o governador Ronaldo
Caiado. Ele reforçou ainda o com-
promisso de atingir até o final do
mês de setembro a marca dos 18
anos entre os vacinados. “Será cum-
prida”, declarou, ao pontuar que
segue em constante articulação
junto ao Ministério da Saúde.

A credibilidade da pesquisa eleitoral 

@jornalohoje
“está muito claro a participação do exército
no esquema de corrupção apontada pela cPi
da Pandemia. Mais claro ainda é a existência
de dois grupos disputando o poder no Mi-
nistério da Saúde. O outro é o centrão”.

Luiz Pereira

@ohoje
“Tem toda razão. nunca imaginei que a
imagem do exército estaria ligado a escân-
dalos de corrupção tão claros quanto esse
agora. e o pior, com o aval e com disputa
de espaço com o centrão.

Raissa João Leite

@jornalohoje
não há provas de fraudes nas eleições de
2018, garante o TSe; auditoria do PSDB em
2014 também não encontrou irregularida-
des na derrota de Aécio.
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A indústria goiana experimentou algum
alívio em maio, depois de meses muito ne-
gativos, com uma ressalva importante – a pro-
dução industrial continuou sustentando nú-
meros negativos na comparação com o ano
passado. Em linhas gerais, os números vie-
ram melhores quase sempre para os setores
que haviam registrado desempenhos muito
ruins em 2020, não coincidentemente por te-
rem sido também os setores afetados mais
duramente pelas medidas de restrição à cir-
culação de pessoas e ao funcionamento dos
negócios em geral.

A pesquisa mensal da produção industrial
regional do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE) aponta alta de 4,8% para
o setor em Goiás no mês de maio, em com-
paração a abril deste ano, mas mostra recuo
de 0,3% frente a maio de 2020. O levanta-
mento, no entanto, não traz dados desagre-
gados por setor de atividade na comparação
com o mês imediatamente anterior. Pode-se
inferir, no entanto, que a saída de abril
para maio trouxe números relativamente me-
lhores para as indústrias de biocombustíveis,
alimentos e possivelmente medicamentos,
que, no entanto, ainda apresentam resulta-
dos inferiores aos do ano passado.

Sempre na comparação com o período
mensal imediatamente anterior, a produção
industrial no Estado sofreu baixas entre ou-
tubro do ano passado e janeiro deste ano,
com baixas, mês a mês, de 4,2%, 1,6%, 0,4%
e 1,2% (respectivamente em outubro, no-
vembro, dezembro e janeiro). Depois disso,

avançou 2,4% e 0,8% em fevereiro e março,
antecipando uma desaceleração na veloci-
dade de crescimento, para cair 1,7% em
abril antes de avançar 4,8% em maio. Na prá-
tica, a produção praticamente não saiu do lu-
gar desde setembro do ano passado, acu-
mulando, na verdade, um recuo de 1,3% até
maio deste ano. Entre janeiro e maio deste
ano, comparado aos mesmos meses de 2020,
a produção registrou queda de 4,2% (diante
de alta de 13,1% para o setor industrial
como um todo no País).

Biocombustíveis
No caso dos biocombustíveis, as estatís-

ticas da Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis (ANP) indicam
crescimento de 74,76% na produção entre
abril e maio deste ano, considerando a pro-
dução somada de biodiesel e etanol. Nesta
soma, a produção saltou de 382,67 milhões
de litros em abril para 668,77 milhões de li-
tros em maio. Neste caso, o grande salto veio
do etanol, que vinha patinando em função
de dois fatores centrais – a queda do con-
sumo de combustíveis e a quebra na safra
de cana, que afetou diretamente a oferta de
matéria prima para as usinas. A produção
de etanol saiu de 309,75 milhões para 589,36
milhões de litros também entre abril e
maio, o que representou alta de 90,3%.
Ainda assim, a produção do setor continuava
6,24% abaixo de 2020, na comparação entre
os cinco primeiros meses deste ano e igual
período do ano passado.

2 A produção de biodiesel
avançou 8,9% de abril para
maio deste ano, saindo de
72,926 milhões para 79,404
milhões de litros. No acumu-
lado entre janeiro e maio,
ainda aponta recuo de 1,84%
(saindo de 342,378 milhões
para 336,069 milhões de li-
tros). Na soma de biodiesel e
etanol, a produção saiu de
1,438 bilhão para 1,363 bilhão
de litros, caindo 5,19%.

2 Na pesquisa do IBGE, a
produção de biocombustíveis
avançou 6,2% em maio, na
comparação com o mesmo
mês do ano passado. Mas vi-
nha de perdas de 15,8% e de
5,7% em março e abril, tanto
que acumulava queda de 2,6%
no acumulado dos cinco pri-
meiros meses deste ano fren-
te a igual intervalo de 2020.

2 Os dados da pesquisa do
IBGE mostram uma correla-
ção às avessas no caso de al-
guns setores. Em linhas ge-
rais, aqueles que cresceram
mais ao longo dos cinco pri-
meiros meses do ano passado
embarcaram em queda neste
ano. De outro lado, pratica-
mente todos os que experi-

mentaram perdas históricas
em 2020 passaram a apre-
sentar números melhoras,
obviamente muito em função
da base de comparação bas-
tante reduzida.

2 Esse movimento parece
mais claro nas indústrias de
veículos e de medicamentos.
No primeiro caso, a produção
havia desabado 84,0% entre
maio de 2020 e o mesmo mês
de 2019, acumulando perdas
de 48,2% em cinco meses.
Neste ano, a produção dispa-
rou, com saltos de 693,0% so-
bre maio de 2020 e alta de
102,6% no acumulado em
cinco meses. Quando se olha
para um horizonte mais am-
plo, no entanto, a indústria de
montagem de veículos em
Goiás acumula perdas de
67,4% entre julho de 2012 e
maio deste ano (tomando o
índice de base fixa sem ajus-
tes sazonais, já que o IBGE
não publica indicadores des-
sazonalizados por setor de
atividade para os Estados).

2 A indústria de medica-
mentos havia crescido 17,2%
em maio do ano passado e
19,9% nos cinco meses iniciais

de 2020 (comparados a 2019).
O setor, como se sabe, operou
sem grandes restrições desde
o começo da pandemia. Nes-
te ano, a produção despencou
37,6% em maio (frente a maio
de 2020) e acumulou perdas
de 34,7% também em relação
aos primeiros cinco meses do
ano passado.

2 A produção de minerais
não metálicos (areia, brita, ci-
mento e concreto, entre ou-
tros) baixou 5,1% em maio do
ano passado, com perdas acu-
muladas em cinco meses de
6,2%. Em maio deste ano, o
setor produziu 19,6% a mais
em maio e 25,2% em cinco
meses, mais do que compen-
sando as perdas de 2020.

2 As indústrias extrativas
surgem como exceção: cres-
ceram 23,0% em maio e
10,7% nos cinco primeiros
meses do ano passado e, em
2021, avançaram 7,6% no
mesmo mês de maio. No acu-
mulado dos cinco meses ini-
ciais deste ano, no entanto, a
produção cresceu em me-
nor ritmo, numa variação
de 3,2% diante de igual pe-
ríodo de 2020.

Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

Setores mais atingidos pela pandemia
em 2020 apontam melhores números

A inflação desacelerou para 0,53% em junho, depois
de chegar a 0,83% em maio. Esse é o maior resultado para
o mês desde junho de 2018, quando ficou em 1,26%. Com
esse resultado, o indicador acumula alta de 3,77% no ano
e 8,35% nos últimos 12 meses.

Os dados são do Índice Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA), divulgado hoje (8) pelo Institu-
to Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O IPCA é
usado como referência para a inflação oficial do país e
utiliza como base os custos das famílias com renda men-
sal de até 40 salários mínimos.

Segundo o levantamento, a variação acumulada em
12 meses é a maior desde setembro de 2016 (8,48%). Em
junho de 2020, a taxa da inflação foi de 0,26%.

Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados,
oito tiveram alta em junho. O maior impacto (0,17 pon-
to percentual - p.p) foi do grupo habitação (1,10%), prin-
cipalmente, por causa da energia elétrica (1,95%). Em-
bora tenha desacelerado em relação ao mês anterior
(5,37%), a conta de luz teve o maior impacto individual
no índice do mês (0,09 p.p.).

“A energia continuou subindo muito por conta da ban-
deira tarifária vermelha patamar 2, que passou a vigo-
rar em junho e acrescenta R$ 6,243 à conta de luz a cada
100 quilowatts-hora consumidos. Em maio, estava em vi-
gor a bandeira vermelha patamar 1, cujo acréscimo é me-
nor (R$ 4,169). Os preços, porém, desaceleraram em ju-
nho devido aos diversos reajustes captados em maio nas
áreas pesquisadas”, disse, em nota, o analista da pes-
quisa, André Filipe Guedes Almeida.

Na sequência dos aumentos, vieram alimentação e be-
bidas (0,43%) e transportes (0,41%), ambos com o se-
gundo maior impacto no índice (0,09 p.p). A alimenta-
ção no domicílio passou de 0,23% em maio para 0,33%
em junho, puxada pelas carnes (1,32%), que subiram pelo
quinto mês consecutivo e acumulam alta de 38,17% em
12 meses. Em relação à queda de preços, destacam-se a
batata-inglesa (-15,38%), a cebola (-13,70%), o tomate (-
9,35%) e as frutas (-2,69%).

A alimentação fora do domicílio (0,66%) desacelerou
em relação a maio (0,98%), principalmente devido ao lan-
che (0,24%), cujos preços haviam subido 2,10% no mês
anterior. Já a refeição subiu 0,85%, enquanto havia apre-
sentado alta de 0,63% em maio.

No grupo dos transportes (0,41%), os combustíveis su-
biram 0,87% e acumulam alta de 43,92% nos últimos 12
meses. Mais uma vez, o maior impacto (0,04 p.p.) veio
da gasolina (0,69%), cujos preços haviam aumento
2,87% em maio. Os preços do etanol (2,14%) e do óleo die-
sel (1,10%) e do gás veicular (0,16%) também registra-
ram alta em junho.

Segundo o IBGE, a maior variação no mês, entre os
grandes grupos, ficou com vestuário (1,21%), com des-
taque para calçados e acessórios (1,53%), roupas mas-
culinas (1,52%) e  roupas femininas (1,10%). Todos es-
ses itens aceleraram em relação a maio.

Em junho, todas as áreas pesquisadas apresentaram
inflação. O maior índice ficou com a região metropoli-
tana de Recife (0,92%), influenciada pelas altas nos pre-
ços da gasolina (4,92%) e da energia elétrica (2,78%). Já
o menor resultado ocorreu em Brasília (0,17%), por con-
ta da queda nos preços das frutas (-7,53%) e da taxa de
água e esgoto (-2,40%).

INPC desacelera para 0,60% em junho
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC)

também desacelerou para 0,60% em junho, ficando abai-
xo do resultado de maio (0,96%). No ano, o indicador acu-
mula alta de 3,95% e, em 12 meses, de 9,22%, acima dos
8,90% observados nos 12 meses imediatamente ante-
riores. O INPC mede a inflação para as famílias com ren-
da mensal de até oito salários mínimos.

Segundo o IBGE, essa é a maior variação acumulada
em 12 meses desde agosto de 2016 (9,62%). Em junho de
2020, a taxa foi de 0,30%.

“Energia elétrica, por causa da mudança da bandei-
ra tarifária, alimentação e bebidas e transportes também
influenciaram o INPC em junho”, disse o analista André
Filipe. Ele destacou que os produtos alimentícios subi-
ram 0,47%, ficando abaixo do resultado de maio (0,53%).

Todas as áreas também tiveram alta em junho. As re-
giões metropolitanas de Recife e de Salvador tiveram va-
riação de 0,90%. Ambas as áreas foram influenciadas
pela energia elétrica (2,85% em Recife e 2,53% em Sal-
vador) e pela gasolina (4,92% em Recife e 2,22% em Sal-
vador). O menor índice ficou com Brasília (0,14%),
onde influenciou as quedas nos preços das frutas (-6,83%)
e da taxa de água e esgoto (-1,71%). (ABr)

Com esse resultado, o indicador acumula alta de 3,77% 

Indústria cresce em maio em 11 
dos 15 locais pesquisados pelo IBGE
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Inflação fica em
0,53% em junho,
puxada pela
alta da energia 

A produção industrial
cresceu em 11 dos 15 locais
pesquisados pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE) de abril para
maio deste ano. Os princi-
pais destaques ficaram com
os estados de Goiás (4,8%),
Minas Gerais (4,6%), Ceará
(4,4%) e Rio de Janeiro (4,3%).

Também apresentaram al-
tas acima da média nacional,
de 1,4%, os estados de São
Paulo (3,9%), Mato Grosso
(3,4%) e do Espírito Santo
(2,1%). Os demais locais com
taxa de crescimento foram
Pernambuco (1,4%), Amazo-
nas (0,5%), Rio Grande do Sul

(0,3%) e Santa Catarina (0,1%).
Por outro lado, quatro lo-

cais tiveram queda na produ-
ção de abril para maio: Pará (-
2,1%), Bahia (-2,1%), Paraná (-
1,4%) e Região Nordeste (-
2,8%), a única região brasilei-
ra que tem sua produção ana-
lisada em conjunto.

Outras comparações
Na comparação com maio

de 2020, a indústria cresceu
em 12 dos 15 locais, com des-
taque para o Amazonas
(98,2%) e Ceará (81,1%). Três
locais tiveram queda no pe-
ríodo: Bahia (-17,7%), Mato
Grosso (-2,2%) e Goiás (-0,3%).

No acumulado do ano, hou-
ve altas em 11 dos 15 locais
pesquisados, sendo as maiores
delas no Amazonas (27,1%),
em Santa Catarina (26,7%), no
Ceará (25,3%) e Rio Grande do
Sul (22,6%). Por outro lado,
quatro locais tiveram queda,
entre eles a Bahia (-16,3%),
com o maior recuo.

No acumulado de 12 me-
ses, houve avanços em dez
dos quinze locais pesquisa-
dos, com destaque para
Amazonas (13,3%) e Santa
Catarina (12%). Dos cinco
locais em queda, o maior
recuo foi observado na Ba-
hia (-9,3%). (ABr)
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Samuel Straioto

A eleição de 2022 tende a
ser bastante polarizada. De
um lado o atual presidente, Jair
Bolsonaro, hoje sem partido e
que tende a se filiar ao Patrio-
ta ou outra legenda Direita.
Bolsonaro tentará a perma-
nência no poder por mais qua-
tro ano. Do outro, o ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva,
que é pré-candidato pelo Par-
tido dos Trabalhadores. As ar-
ticulações nacionais já tem re-
fletido em Goiás, estratégias vi-
sando candidatura ao Governo
de Goiás, e também para ou-
tros cargos vai depender do de-
senho da política nacional.

O deputado federal Rubens
Otoni afirmou que a priori-
dade do Partido dos Traba-
lhadores em Goiás é a eleição
para presidente da República
e a preparação de palanque
para Lula em Goiás, fazendo
frente a Jair Bolsonaro. Ru-
bens Otoni avalia que o PT
lançará candidato a governa-
dor somente se não houver
viabilidade de aliança que es-
teja relacionada com o proje-
to nacional do partido, dando
condições para que Lula tenha
competitividade em Goiás.

“O importante é termos
um palanque forte para
apoiar o presidente Lula em
Goiás, a prioridade dessa elei-
ção, é mudar essa situação no
país, estamos vivendo uma
verdadeira tragédia. O PT está
aberto desde que tenha pa-
lanque para o Lula. Em 2018
e 2014, o PT lançou candida-
to a governador porque não
havia nenhum candidato dis-
posto a apoiar o projeto na-
cional. Se tiver condição es-

tamos dispostos a conversar”,
afirmou Rubens Otoni.

De acordo com Rubens
Otoni, o partido tem condi-
ções de lançar candidato ao
governo estadual. Em 2014 o
candidato foi o atual deputa-
do estadual, Antônio Gomide
e em 2018 a presidente esta-
dual do PT, Kátia Maria. “O PT
não tem dificuldade nenhuma
pra lançar candidato a go-
vernador. Lançamos nas duas
últimas eleições e participa-
mos bem, nós estamos com to-
das as condições. Agora, nos-
sa prioridade é a eleição para
presidente da República”, des-
tacou o petista.

Em um ambiente de de-
núncias e acusações contra o
presidente Bolsonaro, provo-
cado pela CPI da Covid-19 no
Senado, o deputado Major Vi-
tor Hugo (PSL) avalia que os
resultados da comissão não
vão atrapalhar a estratégia
da Direita. Ele destacou que
não há nenhum tipo de crime
e classificou o trabalho como
uma “palhaçada”. “Acho que
não vai impactar em nada, o
presidente não está incurso
em nenhum tipo de crime, a
CPI é uma verdadeira palha-

çada, um circo, desmoraliza-
da já judicialmente por causa
da composição da presidência
e da relatoria e as questões
que o Luís Miranda relatou
precisam ser apuradas e os
culpados punidos”, declarou.

Vitor Hugo é cotado por
Bolsonaristas em Goiás para
uma candidatura ao governo
estadual. Ele afirmou que ain-
da é cedo para uma discussão
sobre o assunto e que a esco-
lha pode ser de outro nome,
não necessariamente o dele.
Vitor Hugo deve se filiar no
mesmo partido do presidente
Bolsonaro. “Acho que é cedo
para falar, acho que temos
que caminhar até outubro
que é a linha de corte que es-
tou traçando, temos que veri-
ficar se há viabilidade de uma
candidatura independente do
meu nome, e ainda há espaço
no Senado, para a bancada de
deputados federais.  Eu vou
para o partido que o presi-
dente for, já está 99,9% de eu
segui-lo. Sim, mas é uma de-
cisão que precisar tomar mais
à frente, depois que o presi-
dente defini.  O prazo é o pra-
zo do presidente, tem que es-
perar”, afirmou.

Quanto a um apoio ao go-
vernador Ronaldo Caiado,
tudo vai depender se pintará
uma dobradinha, ou seja, pri-
meiro um apoio de Caiado a
Bolsonaro. “A nossa intenção
é de realmente identificar na
população se existe um sen-
timento de que a Direita deve
ter um posicionamento em
Goiás, a gente sabe que o Bra-
sil está polarizado, a gente
não sabe, por exemplo, qual
a atitude do DEM daqui pra
frente. Vi uma nota dizendo
que o DEM vai lançar em se-
tembro o Mandetta como pré-
candidato, como isso vai se
refletir no estado de Goiás? O
governador vai estar com o
presidente Bolsonaro desde o
1º turno? Ou a Direita vai
sentir a necessidade de uma
representação mais alinha-
da com o presidente desde o
início, porque a luta contra a
Esquerda vai continuar de
uma maneira mais ferrenha
ainda. Acho que é um pri-
meiro passo para verificar
se há viabilidade para algo
mais independente aqui do
Estado”, completou o depu-
tado bolsonarista. (Especial
para O Hoje)

Estado registra US$ 4,760
bilhões em vendas para ou-
tros países nos seis primeiros
meses do ano, o que repre-
senta crescimento de 14,35%,
na comparação com o pri-
meiro semestre de 2020. Go-
vernador Ronaldo Caiado des-
taca que Goiás foi primeiro
Estado do país a agir para
minimizar perdas da pande-
mia de Covid-19 na econo-
mia local. “Não ficamos de
braços cruzados”, afirma

As exportações goianas no
primeiro semestre de 2021
apresentaram seu nível mais
elevado em toda a série his-
tórica, com registro de US$
4,760 bilhões, o que repre-
senta um crescimento de
14,35% na comparação com o
mesmo período de 2020. Os
dados foram divulgados pelo
Ministério da Economia.

Também em alta estão as
importações goianas, com re-
gistro de US$ 2,372 bilhões,
aumento de 47,92% quando
comparado com o primeiro se-
mestre do ano passado. Apesar
do forte desempenho das ex-
portações nesse período, o sal-
do sofreu queda de 6,69%, fe-

chando com 2,387 bilhões. 
Já a balança comercial do

mês de junho apresentou su-
perávit de US$ 492,86 milhões,
queda de 20,30% na compara-
ção com o mesmo mês de 2020.
O valor é resultado de US$
839,52 milhões em exporta-
ções contra US$ 346,67 mi-
lhões em importações. 

O resultado das exporta-
ções em junho, comparado
com o mesmo mês de 2020, foi
de queda de 4,20%. Já as im-
portações, também na com-
paração com o mesmo perío-
do, apresentaram registro de
alta de 34,39%. 

O governador Ronaldo Caia-
do destaca que Goiás foi o pri-
meiro Estado do país a “come-
çar a agir” para minimizar as
perdas da pandemia de Covid-
19 na economia local. “Não fi-
camos de braços cruzados.
Atuamos para diminuir os im-
pactos econômicos dessa crise
sanitária que atingiu o mundo”,
afirma. Entre as diversas ações,
ele cita a implantação dos pro-
gramas Mais Empregos e Mais
Crédito, cujo principal objetivo
é criar e manter mais postos de
trabalho para os goianos.

Titular da Secretaria de Es-
tado de Indústria, Comércio e
Serviços (SIC), José Vitti avaliou
os dados e disse que a econo-
mia goiana vem reagindo mês
a mês com o avanço da imuni-
zação da sociedade. Ele lembra
que os dados do Cadastro Geral
de Empregados e Desempre-
gados (Caged) foram positivos,
com a geração de empregos, ao
mesmo tempo em que o Go-
verno de Goiás atua para for-
talecer micro e pequenos em-
presários a manterem os seus
negócios abertos. 

“Essa pauta do comércio
exterior positiva é reflexo da

força e da diversidade da nos-
sa economia. Estamos ainda no
meio do ano e já batemos re-
cordes. Vamos crescer ainda
mais”, disse o secretário. 

Líderes em exportação
Rio Verde, Jataí, Luziânia e

Mozarlândia são os municí-
pios goianos que mais envia-
ram produtos goianos para
outros países, tanto em ju-
nho quanto no acumulado
ano. Já China e Espanha fo-
ram os locais que mais rece-
beram mercadorias produzi-
das em Goiás, tendo como
principais produtos as com-

modities, que confirmam a
vocação goiana. 

Em junho, do total expor-
tado por Goiás, 57,27% foi do
complexo da soja; seguido
das carnes (18,57%); das fer-
roligas (4,50%); do açúcar
(4,04%), e do ouro (3,81%),
que juntos totalizam cerca de
88% do volume exportado
por Goiás no período. 

Apesar dos produtos se-
rem os principais da cadeia de
vendas internacionais, os que
apresentaram maiores varia-
ções no mês, comparado com
junho do ano passado, foi o
amianto, com aumento das
vendas em 246,01%, do grupo
de commodities minerais; o
café, com alta de 87,66%; e os
couros e derivados (84,76%). 

As importações também
confirmam que o Estado vem
investindo em sua vocação.
Em junho, Goiás apresentou
crescimento de 166,44% no
consumo de adubos fertili-
zantes; 415,87% no de sal, en-
xofre, terras e pedras, gesso,
cal e cimento; e 212,64% em
preparações de produtos hor-
tícolas, de frutas ou de outras
partes de plantas.

Goiás tem recorde nas exportações no 1º semestre 
BALANÇA

Intenção é de
preparar
palanques
competitivos para
Lula e Bolsonaro
no estado

Petistas e bolsonaristas traçam
estratégias para eleições de 2022 

Soja segue como o principal produto que Goiás exporta

Clima polarizado de

2018 não acabou e

disputa entre Lula e

Bolsonaro deve

esquentar o clima

das eleições a nível

nacional e local.

Alianças ainda

dependem de aval de

partidos aliados
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Dois alvos 
Abandonado por aliados, longe dos Pa-

lácios e sem o brilho do cargo, Wilson Wit-
zel voltou a ser um simples morador da
Zona Norte do Rio de Janeiro, mas o espírito
de governador não sai da sua cabeça. Alvo
de processos, ele tem dois alvos na manga
do paletó caso opte por delatar ou contar
algo à CPI da Pandemia, de onde saiu por
vontade própria quando xingado. Um deles
é o atual governador, Cláudio Castro, hoje
inimigo. E outro é um poderoso parlamen-
tar fluminense. 

Poltrona? Não
Tem cacique mui amigo MDB sugerindo

a Lula da Silva sair candidato a senador pela
Bahia e Fernando Haddad a presidente. Mas
quem já foi rei não senta em poltrona. 

Encosto
Um ministro nordestino de Bolsonaro le-

vou um balde de água fria há dias ao desco-
brir os números de uma pesquisa que enco-
mendou para intenção de votos para Gover-
no. O apoio do presidente Bolsonaro o deixa
em último lugar.

Em tempo
Essa onda de denunciantes de esquemas

de compra de vacina só remete ao que a Co-
luna já publicou: no Brasil, herói é o que es-
tava no lugar certo, mártir é o que não teve
tempo de fugir, e denunciante é o que.. não
levou sua parte.

Na fila
Damares Alves que abra os olhos no car-

go. A deputada estadual Clarissa Tércio (PSC)
e sua equipe tiveram reunião com Bolsonaro.
As pautas foram valores da família e cristãos;
preservação da vida. Clarissa é conhecida em
Pernambuco como a Bolsonaro de saias.

Reforço de palanque
Bolsonaro ainda não tem um ministro for-

te no reduto eleitoral de Lula da Silva, onde
o ex-presidente e o PT ganham de lavada nas
eleições há anos.

Outra baixa
Maior expoente do PT carioca, Be-

nedita da Silva teve um papo com
Lula da Silva e Haddad.  Foi acertar
a filiação do ativista dos direitos hu-
manos Douglas Belchior. Pode ser
outra baixa para o PSOL. 

Mais conversas
A quarta-feira em Brasília foi cheia

de políticos pernambucanos. O depu-
tado Renildo Calheiros (PCdoB) e a
vice- governadora do Estado tiveram
uma reunião com Lula para debater
palanques estaduais. 

E nós?
O governador João Doria Jr, de

São Paulo, renovou isenção fiscal
para as Santas Casas e Hospitais es-
tatais. Secretários de Fazenda de ou-
tros Estados vão reclamar, porque
continuam a pagar caro por pro-
dutos hospitalares comprados de
empresas do Estado. 

Refúgio..
O PTB de Roberto Jefferson corre

para filiar o máximo de ‘celebridades’
para a disputa do ano que vem. O mais
recente é o artista baiano Emerson Mi-
toshow – ele foi um dos presos pela Po-
lícia Federal acusado de ataques ao
STF. Outra ‘estrela’ será o deputado fe-
deral Daniel Silveira que, pelo andar
da situação, está prestes a perder o
mandato.

..dos encrencados
Dos militantes bolsonaristas in-

vestigados e que cumpriram medida
restritiva com tornozeleira, quase to-
dos foram abrigados no PTB e serão
candidatos ao Congresso Nacional:
Oswaldo Eustáquio (PR), Emerson
Mitoshow (BA) Daniel Ativista (DF),
Arthur Castro (RJ), Renan Sena (DF).
A caminho da legenda está Sara
Winter (DF).

Raphael Bezerra

A parceria da Prefeitura de
Goiânia com o governador
Ronaldo Caiado (DEM) mere-
ceu destaque no discurso do
prefeito Rogério Cruz (Repu-
blicanos), ontem pela manhã,
durante solenidade de trans-
ferência administrativa sim-
bólica para Campinas, em ho-
menagem aos 211 anos do
bairro. Ele fez um balanço
dos primeiros seis meses de
sua gestão, falou dos avanços
e de ações e programas que
beneficiam diretamente a po-
pulação goianiense. 

“Tudo isso tem sido possí-
vel, graças ao árduo trabalho
que tem sido realizado por
cada secretário e por cada ser-
vidor, que acredita e faz o
melhor por estra administra-
ção”, pontuou. “Ainda pela
parceria que temos construído
com o governo de Goiás e com
o governador Ronaldo Caiado,
um gestor republicano e que
tem dado atenção ao povo
goianiense”, enalteceu.

Caiado foi representado na
solenidade pelo secretário da
Indústria e Comércio, José Vit-
ti, que é diretor da Federação
das Indústrias do Estado de
Goiás. Para o segmento, Rogé-

rio Cruz também fez questão
de dizer que a Prefeitura tem
realizado ações econômicas
que beneficiam o setor. “A Pre-
feitura de Goiânia vai seguir de
mãos dadas com o setor pro-
dutivo e com cada trabalhador
da nossa cidade”, disse. 

Em seu discurso, o prefei-
to falou da alegria em parti-
cipar da solenidade, em Cam-
pinas, bairro que marca o iní-
cio da construção de Goiâ-
nia, pela preservação dos va-
lores religiosos e pela pujan-
ça econômica. Ali estão abri-
gadas lojas do mercado têxtil,
do segmento calçadistas e do
comércio em geral. Citou ain-
da o Estádio Antônio Accioly,
casa do Atlético Goianiense.

“É inegável que a antiga
Campininha das Flores inspirou
muitos gestores da nossa capi-
ta. A pequena e próspera cida-
de cedeu espaço para que pas-
sasse por estas terras a espe-
rança e o progresso”, afirmou.
“Hoje, todos nós podemos tes-
temunhar que a ousadia de Pe-
dro Ludovico refletiu em uma
capital que está entre as me-
lhores do Brasil para se viver”.

Como forma de valorizar o
bairro, que conta com cerca de
13 mil moradores, Rogério
Cruz anunciou que será insta-

lada na Avenida 24 de Outubro
e ruas adjacentes o Sandbox,
que é uma plataforma de so-
luções tecnológicas, como se-
máforos inteligentes, câmeras
de vigilância, luminárias. “Há
ainda outros aparatos tecno-
lógico que farão parte da nos-
sa cidade inteligente e que vão
impulsionar a economia desta
região”, afirmou.

Rogério Cruz também res-
saltou o apoio incondicional
da Câmara de Goiânia, que
também realizou sessão sim-
bólica em Campinas, em nome
do presidente Romário Poli-
carpo (Patriota), que tem atua-
do ao lado do Executivo, para
que o plano de governo se tor-
ne realidade. “Prova disso, foi o
pacote de leis para a retomada

econômica que enviamos àque-
la Casa de Leis, e que foi apro-
vado com celeridade. Além do
ISTI, que sancionei agora, e
que reduz em 50% o Imposto
sobre Transmissão de Imóveis,
também estamos realizando o
maior Refis da história de Goiâ-
nia, sem entrada, com abati-
mento de juros e correção mo-
netária de até 99% e parcela-
mento em até 60 vezes”.

Para o prefeito, essas medi-
das vão permitir que empre-
sários e cidadãos possam colo-
car em dia suas obrigações tri-
butárias, que não puderam ser
cumpridas em razão das difi-
culdades que a Covid-19 impôs
a todos. O Refis é um passo im-
portante, mas temos muito ain-
da para caminhar”.

Comendas
Em discurso, o vereador An-

selmo Pereira (MDB) destacou
a história do bairro de Campi-
nas. “Aqui é um dos grandes po-
los comerciais do Centro-Oeste”,
frisou. Por outro lado, elogiou
a sanção da redução de ISTI
pelo prefeito. “Em quase 40
anos de vereador, esta é a lei fi-
nanceira mais social que eu
conheço”, afirmou.

Por sua vez, a primeira-
dama de Goiânia, Thelma
Cruz, entregou cerca de 20
comendas do Mérito Campi-
neiro aos mais antigos pio-
neiros do bairro de Campi-
nas. Também participaram
da cerimônia secretários mu-
nicipais e vereadores. (Es-
pecial para O Hoje)

Prefeito de Goiânia falou do apoio do
governador para com os goianienses e
dos programas e ações para a retomada
da economia da capital

O texto agora passará pela análise do Senado Federal

Prefeito tem buscado aliança política e de projetos com o governador Ronaldo Caiado

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira
(8) projeto que suspende trecho de portaria do Ministé-
rio da Saúde sobre a aplicação de recursos de emendas
parlamentares impositivas em ações do Sistema Único de
Saúde (SUS) de combate à pandemia de covid-19. O tex-
to segue para análise do Senado.

De autoria do deputado Lucas Vergilio (Solidarieda-
de-GO), o PDL 292/21 suspende o capítulo 10º de porta-
ria publicada em junho pelo ministério. O dispositivo es-
tabelecia um limite máximo para as emendas destinadas
à ação orçamentária específica, criada pelo Congresso Na-
cional na Lei Orçamentária de 2021, chamada “Reforço
de Recursos para Emergência Internacional em Saúde Pú-
blica – Coronavírus”.

Para Vergilio, o limite de um doze avos das trans-
ferências realizadas pelo Fundo Nacional de Saúde
(FNS) para cada ente federativo em 2020 como limite
faz com que diversas emendas não possam ser apro-
veitadas, o que tira do SUS cerca de R$ 643,7 milhões.
Esse é o montante que foi empenhado, mas ainda não
executado.

Mudanças, nesse momento, com a imposição des-
medida de limitação na destinação dos recursos dos
parlamentares, de orçamento impositivo, para a
pandemia é, no mínimo, um contrassenso”, acres-
centou. (ABr)

Câmara derruba
limite de
emendas para
combate a Covid

Cruz e Caiado estreitam
relação e pactuam projetos
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Victor Pimenta

O Goiás volta a campo nes-
ta sexta-feira (9) para uma
missão difícil na disputa desta
Série B. A equipe esmeraldina
recebe o líder Náutico, no es-
tádio Hailé Pinheiro, às 21h30.
O treinador Pintado deve fazer
alterações na equipe, já que
contará com desfalques.

Goiás
Se a equipe esmeraldina

não sabe ainda o que é vencer
fora de casa, em seus domínios
o time tem uma ampla vanta-
gem e segue 100%, tendo a me-
lhor campanha como man-
dante. Porém, para o con-
fronto em questão contra o lí-
der Náutico, Pintado terá des-
falques importantes, o caso
do meia Élvis suspenso e
Hugo, lesionado.

O meio-campista Élvis, re-
cebeu o terceiro amarelo no
empate diante do Vitória e
desfalca a equipe esmeral-
dina, sendo o primeiro joga-
dor do clube a cumprir sus-
pensão, depois de nove par-
tidas. Com isso, Albano, sus
substituto natura, deve se-
guir entre os titulares pelo se-
gundo jogo seguido.

“Temos que estar atentos a
esse jogo contra o líder Náutico
e serve de motivação enfrentar
uma equipe que está invicta no
campeonato. Tenho certeza
também, que eles respeitam o

Goiás e sabem que jogando
dentro de casa, temos conse-
guido os resultados. Vai ser sim
um grande jogo, é importante
para a gente vencer. Acredito
que seja um jogo diferente para
nós, nós vamos sem dúvida
nenhuma, com um pouco mais
de tempo de trabalho, descan-
so e recuperação, faremos um
jogo consistente como temos
feito em casa, enfrentando um
time muito forte que a gente
respeita e sabe que vai ser mui-
to difícil”, disse Pintado em sua
última coletiva.

Outro jogador que pode
estar presente entre os titula-
res contra o Náutico, será o la-
teral-esquerdo Artur. Apre-
sentado na última terça-feira
(6), o jogador já foi regulari-
zado e deve começar jogando,
já que o titular Hugo saiu ma-
chucado no empate diante do
Vitória e acabou sendo subs-
tituído ainda no primeiro tem-
po, dando lugar a Heron.

O Goiás conta com cinco
pendurados na partida dian-
te do Náutico: a dupla de zaga

David Duarte e Reynaldo, o
volante Caio Vinícius, o ata-
cante Alef Manga e o lateral-
esquerdo Hugo. Esse último
deve ser desfalque.

Novidade de última hora
na equipe esmeraldina pode
ser o atacante Nicolas. Apre-
sentado na tarde desta quinta-
feira (8), o jogador já foi regu-
larizado e deve estar presente
no banco de reservas. Bruno
Mezenga que vinha sentindo
um incômodo muscular, trei-
nou juntamente com seus com-
panheiros e nada que preocu-
pe o treinador Pintado.

Náutico
Líder da Série B e ainda in-

victo na competição, o Náuti-
co enfrentará até então seu
adversário mais difícil, já que
o Goiás ainda não sabe o que
é empatar e nem perder
quando joga no estádio da
Serrinha. Para isso, Hélio dos
Anjos pode ter a volta de dois
jogadores para o confronto.

Os retornos tratam-se do
zagueiro Camutanga e do ata-

cante Kieza, ambos ficaram
fora das partidas contra o
CRB e Operário devido a pro-
blemas musculares. Quem
também foi vetado da última
partida foi o lateral-esquerdo
Hereda, que aguarda uma
avaliação junto a comissão
técnica para saber se terá
condições de jogo. 

A tendência é que Camu-
tanga retome a titularidade
na vaga ocupada por Yago,
voltando a fazer dupla de

zaga com Wagner Leonardo.
Com a volta de Kieza, a dúvi-
da de Hélio será em manter
ou não o sistema com três
volantes. Caso opte por três
atacantes, o trio contra o
Goiás será: o paraguaio Paiva,
Vinícius e Kieza. 

Na lateral-esquerda, se He-
reda for vetado, a tendência é
que Rafinha ganhe sequência
na posição e Bryan siga man-
tido na lateral-direita. (Espe-
cial para O Hoje)

Goiás recebe
Náutico na
Serrinha em busca
de colar na
liderança da Série
B; equipe
esmeraldina terá
desfalques e
novidades

Com um calendário que
prevê três partidas em sete
dias, o Atlético Goianiense
não terá muito tempo para se
recuperar após o empate con-
tra o Sport. O rubro-negro
goiano se reapresentou na
tarde de ontem e realizou
uma atividade no CT do Dra-
gão, já visando o duelo deste
domingo (11) contra o Juven-
tude, no estádio Alfredo Ja-
coni. Além das preocupações
normais que um jogo da Série
A exige, os goianos tem outros
motivos que “pedem a aten-
ção” da comissão técnica.

O Atlético Goianiense trei-
na hoje no início da tarde e
pouco depois viaja direto para
Caxias do Sul. O duelo contra
o Juventude está agendado
para às 11h (horário de Bra-
sília), a primeira vez que o
time goiano vai atuar neste
horário, mas não é nenhuma
novidade para os mandan-
tes, que recentemente ven-
ceram o Flamengo na mesma
faixa e no mesmo local. O
elenco vai desembarcar em
Porto Alegre, onde vai reali-
zar uma atividade no CT do
Internacional para encerrar a
preparação e então se dirige
para Caxias do Sul.

“O jogo em Caxias do Sul é
sempre muito difícil. O Ju-
ventude é um time que está
fazendo uma campanha mui-
to boa, próximo da nossa, tem

um treinador que eu gosto
muito e com jogadores expe-
rientes. Para chegar lá, a lo-
gística precisa ser ‘pingada’, a
viagem além de longa, é com
características próprias. Va-
mos precisar acelerar a recu-
peração dos atletas, a ali-
mentação, descanso, análise
de vídeo do nosso jogo e do
deles para termos condições
de chegar o mais recuperado
fisicamente possível”, anali-
sou Eduardo Barroca.

A Confederação Brasileira
de Futebol (CBF) decidiu im-
plementar jogos às 11h em
2015 e desde então as equipes
revezam em partidas neste ho-

rário. Pela primeira vez nesta
temporada, o Atlético Goia-
niense vai precisar atuar nes-
ta faixa e o atacante Arthur Go-
mes não se mostrou totalmen-
te favorável a essa decisão.

“É um horário que é mui-
to difícil jogar, é muito cedo.
É claro, a gente treina pela
manhã, mas jogar é diferente.
Estamos acostumados com
horários noturnos e vesperti-
nos, mas temos que nos ade-
quar a esse padrão que foi im-
posto. Vamos fazer de tudo
para fazer um grande jogo e
buscar a vitória”, disse Arthur
Gomes. (Felipe André, espe-
cial para O Hoje)

Equipe esmeraldina pretende manter o 100% de aproveitamento dentro de casa e deve ter estreias nesta sexta

Atlético-GO tem série de preocupações para próxima partida

Autor do gol que deu o
empate para o Atlético Goia-
niense no duelo contra o
Sport, Arthur Gomes está na
sua maior sequência como
titular desde sua chegada. O
jogador, que foi contratado
no início da temporada,
pela primeira vez conse-
guiu uma sequência entre
os 11 iniciais em quatro
duelos consecutivos, o que
ainda não havia acontecido
na temporada. A marca
deve ser aumentada neste
domingo (11), contra o Ju-
ventude pela Série A.

O jogador esteve próxi-
mo de ter uma sequência de
quatro jogos na reta final da
Copa Sul-Americana e do
Goiano, mas foi poupado do
primeiro jogo da semifinal
contra o Grêmio Anápolis.
Após a eliminação no esta-
dual, Arthur Gomes ficou
um mês fora dos gramados
por uma lesão muscular,
teve quatro jogos entrando
como reserva e foi titular
nos quatro últimos con-
frontos, todos pela Série A.

E foi por conta justa-
mente de uma lesão que
Arthur Gomes começou a
reconquistar o seu espaço.
Com a lesão de João Paulo,
o jogador foi utilizado como
um meia contra o Flumi-
nense (no segundo tempo),

Red Bull Bragantino e Atlé-
tico-MG. As duas derrotas
consecutivas como visitan-
te fizeram com que Eduar-
do Barroca mudasse o es-
quema e promovesse a en-
trada de Gabriel Baralhas,
deslocando Arthur para sua
posição de origem, como
ponta esquerda.

“Todo mundo me passa
confiança, seja comissão ou
jogadores. Eu vejo que todo
mundo dentro do elenco é
importante e vai precisar de
todo mundo, todos preci-
sam estar preparados. É jus-
tamente o que eu faço, eu
treino bastante e sei que
quando tenho oportunidade
eu preciso agarrar com to-
das as forças. Quando se
faz um bom jogo ou um gol
a confiança aumenta e isso
é muito importante”, reve-
lou Arthur Gomes.

O retorno de João Paulo
está próximo, mas as boas
atuações nos dois últimos jo-
gos fizeram com que Bar-
roca mantivesse Arthur Go-
mes como ponta esquerda
diante do Sport. Quem per-
deu espaço na última roda-
da foi Janderson, que atua
pelos dois lados, mas foi
preterido pela permanência
de André Luis entre os titu-
lares. (Felipe André, espe-
cial para O Hoje)

Arthur Gomes vira “coringa”
e conquista maior
sequência como titular

ATLÉTICO-GO

Horário, viagem e recuperação: 
as preocupações do Atlético-GO

PRÓXIMA RODADA

Rosiron Rodrigues / Goiás EC

DuElo contra o líder

Bruno Corsino/ACG

Data: 09 de julho de 2021. Horário e local: 21h30, estádio
Hailé Pinheiro, Goiânia. Arbitragem: ivan da Silva Guimarães
Júnior (AM); Assistentes: Marcos Santos Vieira (AM) e usclei
regison Pereira dos Santos (AM); Quarto árbitro: Gabriel dos
Santos Queiroz (GO)

t
TécnicA

Goiás: Tadeu; Apodi, David
Duarte, reynaldo, Artur;
Breno, caio Vinícius, Alba-
no; Luan Dias, Bruno Me-
zenga (nicolas), Alef Manga
Técnico: Pintado

Náutico: Alex Alves; Hereda
(Bryan), camutanga, Wagner Leo-
nardo e Bryan (rafinha); Matheus
Trindade, rhaldney, Marciel (Pai-
va) e Jean carlos; Vinícius e Kieza
Técnico: Hélio dos Anjos

xGoiás Náutico

FICHA



GOIÁS

O Goiás apresentou de for-
ma oficial mais um reforço
para dar continuidade na tem-
porada 2021. O jogador em
questão trata-se do atacante
Nicolas, que depois de uma
longa novela entre a diretoria
esmeraldina e do Paysandu,
chegaram a um acordo o que
ele vem por empréstimo até o
final do ano.

Preterido pelo Goiás desde
março deste ano, o clube es-
meraldino chegou a acertar
valores com o atacante, mas es-
barrou na pedida do Paysandu,
chegando a gerar um clima
ruim entre a presidência dos
dois clubes. No meio dessa
guerra cruzada, Nicolas falou
sobre e comemorou o acerto
com sua mais nova equipe.

“Acredito que tudo tem seu

momento. Era um cenário di-
ferente na época e teve situa-
ções que não chegaram em
um acordo entre clubes e isso
é absolutamente normal e na-
tural. Eu jogador sempre tive
o interesse, sempre fui bem in-
formado, o Goiás sempre teve
boas referências, inclusive
por amigos meus. Trabalhei
com o Hélio dos Anjos e sem-
pre falou muito bem e rasgou
elogios sobre essa instituição
maravilhosa. Então, é um mo-
tivo de muito orgulho estar
vindo, de muito orgulho estar
vestindo essa camisa. Inde-
pendentemente do tempo de
negociação, o que importa é
que tudo deu certo e a novela
terminou com um final feliz”,
disse Nicolas.

O atacante de 31 anos já

foi regularizado e fica à dis-
posição do treinador Pintado
já nesta sexta-feira (9), na
partida diante do Náutico.
Nicolas chega motivado e não
vê a hora de estrear e ajudar
seus companheiros com a ca-
misa do Goiás.

“Estou prontíssimo. Meu
último jogo foi no sábado e ve-
nho jogando a um bom tempo,
sempre bem preparado, con-
dicionado fisicamente, men-
talmente e acredito que seja só
questão de tempo para entro-
sar com os companheiros de
trabalho e ter o melhor en-
tendimento do que a comissão
vai pedir para a gente. Se ti-
vesse jogo hoje, eu estaria
pronto para jogar hoje”, pon-
tuou o atacante. (Victor Pi-
menta, especial para O Hoje)
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Atacante já foi regularizado e pode estrear nesta sexta-feira

Rosiron Rodrigues / Goiás EC

Breno Modesto

O Vila Nova conquistou
mais uma vitória na Segundo-
na. E, assim como foi contra o
Operário-PR, mais um triunfo
como visitante. Jogando no Es-
tádio Baenão, em Belém, no
Pará, o Colorado bateu o Remo
pelo placar de 1 a 0. O único gol
da partida foi marcado pelo za-
gueiro Rafael Donato.

Com o resultado, o time
comandado pelo técnico in-
terino Higo Magalhães che-
gou aos treze pontos con-
quistados, assumindo, mo-
mentaneamente, a nona co-
locação na tabela de classifi-
cação da Série B. O próximo
compromisso do Tigre na Se-
gundona será apenas na pró-
xima terça (13), quando re-
ceberá o Brasil de Pelotas,
no OBA.

O jogo
A partida no Baenão co-

meçou com o Vila Nova me-
lhor que o Remo. A primeira
chegada do jogo aconteceu
logo aos sete minutos, quando
Kelvin recebeu na entrada da
área, “balançou” para cima do
lateral-esquerdo Igor Fer-
nandes e bateu colocado, bus-
cando o cantinho do goleiro
Vinícius, que precisou se es-
ticar todo para evitar o tento
vilanovense.

O lance foi, praticamente, o
único do primeiro tempo, pois
as equipes fizeram um duelo

bastante truncado. Tigre e Leão
alternaram bastante o domínio
da posse de bola, mas sem
muita criatividade no último
terço de campo, o que acabou
resultando no baixo número de
oportunidades. 

Assim como na etapa ini-
cial, o Colorado começou o
segundo tempo pressionan-
do. Com 10 minutos jogados,
Arthur Rezende deu um belo
passe para Alesson, que par-
tiu em disparada rumo à área
paraense. O camisa 11 lim-
pou Vinícius e chutou ras-
teiro. Quando a bola estava
prestes a cruzar a linha do
gol, o zagueiro Kevim, em
cima da linha, deu um carri-
nho e salvou o Leão.

A resposta dos donos da

casa veio três minutos mais
tarde. O meia Felipe Gedoz
driblou a marcação colorada
e, de fora da área, decidiu
arriscar. A bola passou muito
perto da baliza defendida por
Georgemy. A chegada animou
os azulinos, que voltaram a
rondar a área vilanovense
aos 21, quando Renan Gorne
aproveitou cruzamento e ca-
beceou para fora.

A melhora do Remo não
intimidou o Vila Nova, que
voltou ao ataque. Na marca
de 35 minutos, o time de Higo
Magalhães conseguiu tirar o
zero do placar. Após cobran-
ça de escanteio de Renan
Mota, o zagueiro Rafael Do-
nato subiu no terceiro andar
e testou firme para abrir o

marcador no Baenão. 
No fim, ainda deu tempo de

Georgemy salvar o Colorado.
Depois de receber a bola de Wal-

lace, Arthur cortou a marcação
e chutou forte. O camisa 1, com
uma grande defesa, evitou o em-
pate. (Especial para O Hoje)

Fora de casa, 
Vila Nova vence 
o Remo e 
sobe na tabela

Mais uM triunfo longe de casa

No Estádio Baenão, em Belém, no Pará, o Tigre bateu o Leão por 1 a 0

Douglas Monteiro/Vila Nova FC

Nicolas é apresentado e
chega com vontade de jogar

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

Vila Nova

Botafogo

Avaí

Operário-PR

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

13 10 3 4 3 6 7 -1 43.3

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 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 9 1 4 4 5 11 -6 25.9

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

Corinthians

Fluminense

Flamengo

Juventude

Internacional

América-MG

São Paulo

Sport

Cuiabá

Chapecoense

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 7 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

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 10 0 4 6 8 18 -10 13.3

2 8 0 2 6 4 12 -8 8.3

Data: 8 de julho de 2021. Horário: 21h. Local: estádio Baenão, em
Belém (PA). Gol: rafael Donato (35’/2T) - ViL. Árbitro: Felipe da Sil-
va Gonçalves Paludo (rJ). Assistentes: carlos Henrique Alves de Lima
Filho (rJ) e Andrea izaura Maffra Marcelino de Sá (rJ)

TécnicA

Remo: Vinícius; Thiago ennes
(Wellington Silva), romércio, Ke-
vem e igor Fernandes; Anderson
uchoa (Pingo), Lucas Siqueira, Fe-
lipe Gedoz e erick Flores (Arthur);
renan Gorne (Tiago Miranda) e
Dioguinho (Wallace).
Técnico: Felipe conceição

Vila Nova: Georgemy; Danilo
Belão, rafael Donato, renato
e Willian Formiga; Deivid (Pe-
dro Bambu), Dudu (clayton),
Arthur rezende e cássio Ga-
briel (renan Mota); Alesson e
Kelvin (cardoso).
Técnico: Higo Magalhães

Remo 0x1 Vila Nova
t

FICHA
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João Paulo Alexandre

O viaduto da Perimetral
Norte, que faz parte do BRT,
começa a ganhar forma. A Se-
cretaria Municipal de Infra-
estrutura Urbana (Seinfra) co-
meça amanhã (10) a colocar as
vigas que darão sustentação
às pistas da Avenida Goiás
Norte sobre a Avenida Peri-
metral Norte. Os trabalhos se
estendem até a próxima sex-
ta-feira (16). De acordo com a
pasta, serão 27 vigas de 33 me-
tros e nove de 22 metros. A
previsão é que o complexo
seja entregue com todo o tre-
cho II. O viaduto foi um dos
pontos que sofreu com alte-
ração no projeto inicial.

De acordo com a secretaria,
após a colocação das vigas, será
feita a pré-laje, e a laje para con-
cluir a estrutura do viaduto. O
local não passará por interdição
completa pelo fato de ser um
trecho pequeno, sem necessi-
dade de desvio de rotas. A úni-
ca alteração existente é de cer-
ca de 100 metros, o que, se-
gundo a pasta, não causará
grande impacto para o moto-
rista que passa pelo local. A
Seinfra garante que o espaço
terá sinalização correta e que
até aplicativos de mobilidade já
foram avisados sobre a obra. 

"Optamos por iniciar essa
nova etapa do BRT no final de
semana exatamente para evi-
tar o trânsito intenso e duran-
te a semana serão feitas inter-
venções pontuais. No fim, te-
remos uma obra importante
para a cidade que vai mudar
positivamente o transporte pú-
blico e a vida de seus usuários",
explica o titular da Seinfra, o
engenheiro Fausto Sarmento.

As obras do viaduto da Pe-
rimetral fazem parte do tre-
cho II do BRT, que estão 83%
concluídas, segundo a pasta.
Esse trecho é o maior que

está em andamento e abrange
o Terminal Recanto do Bosque
até o Terminal Isidória. A pas-
ta destaca que, atualmente, os
trabalhos se concentram na
pavimentação entre a Rua 1 e
a Praça Cívica, no sentido Nor-
te-Centro. Também estão sen-
do realizados os trabalhos de
asfaltamentos entre a Praça
Cívica e a Avenida Anhan-
guera, no sentido Centro-Nor-
te. Esses trechos, segundo a
pasta, estão interditados.

O último trecho em questão
que será finalizado é a Praça
Cívica. O Hoje adiantou que as
obras do BRT sofreram algu-
mas alterações e a principal
praça da região central tam-
bém passou por modificação.
Segundo a Seinfra, ao invés de
duas faixas no anel interno
para os ônibus, serão três. 

Desse jeito, o canteiro
atual onde estão localizados
os pontos de ônibus será
mantido. Apesar disso, a pre-
feitura não deu uma previsão
de quando se dará início à
obra nesse trecho.

Descorberta
Além disso, a Seinfra re-

força que estão sendo reali-
zadas obras de calçadas com

acessibilidade e pavimenta-
ção da Avenida Goiás. A via
em questão acabou se tor-
nando de grande valia para os
arqueólogos do Instituto do
Patrimônio Histórico e Artís-
tico Nacional (Iphan). Isso por-
que foram identificadas es-
truturas de saneamento rea-
lizadas no início da constru-
ção da Capital, em 1930. Com
isso, fica evidente o conceito
de modernidade idealizado
por Pedro Ludovico Teixeira.

A descoberta foi feita em
frente ao Grande Hotel, que é
um dos principais edifícios
construídos no estilo art déco.
Localizado na Avenida Goiás,
a descoberta foi realizada du-
rante as obras feitas para a
construção de um novo buei-
ro para escoamento das
águas. Segundo o Iphan, a es-
trutura estava na antiga ga-
leria fluvial sob uma fina ca-
mada de concreto.

Elaine Alencastro, arqueó-
loga responsável pela pesquisa,
aponta que a galeria pluvial foi
fabricada na mesma época da
construção do Grande Hotel. A
obra era avançada à época
pois, no período, não havia co-
leta de esgoto na Capital.  “A
preocupação dos engenheiros

responsáveis pela construção
do Grande Hotel demonstra
que eles estavam completa-
mente alinhados, não só com
os aspectos estéticos da época,
mas também com os ideais de
saneamento público já conso-
lidado na Europa”, pontuou.

Diante da descoberta, o
achado foi protegido após a
conclusão de um novo bueiro
e encontra-se mantido sob o
atual calçamento. A parte ex-
terna da estrutura foi vedada
por um tecido impermeável
conhecido como Bidim e re-
vestida por camadas de areia
e brita, previstas no projeto de
pavimentação.

O arqueólogo Danilo Cura-
do reforça que identificar essas
estruturas antigas demonstra
a importância das políticas
públicas para a preservação de
um Patrimônio Cultural. “Tais
descobertas evidenciam a re-
levância do licenciamento am-
biental e das pesquisas ar-
queológicas. Há que se pensar
que por décadas aquelas es-
truturas ficaram soterradas
enquanto o crescimento da
capital de Goiás se agigantava,
e hoje, este testemunho ar-
queológico representa a vívida
memória de um projeto ousa-

do, que consistiu na transfe-
rência da capital da antiga
Vila Boa para a emergente
Goiânia”, afirmou Curado.

Proteção
Em descobertas como essa,

o Iphan orienta que o correto
é fazer a pesquisa, levantar e
analisar o máximo de dados
possíveis e, logo em seguida,
proteger a estrutura. Dessa for-
ma, há o aval para que novas
construções possam ser reali-
zadas. “É importante frisar que
a antiga galeria se encontra
protegida, mantendo-se inal-
terada abaixo das novas pavi-
mentações, permitindo que as
futuras gerações tenham aces-
so a elas, se acaso um dia hou-
ver interesse de novas pesqui-
sas”, expôs Curado.

O novo achado fez com o
que Goiânia ganhasse uma
nova peça no quebra-cabeça
sobre a história da cidade. O
município, inclusive, conta com
um grande número de cons-
truções inseridas no Conjunto
Arquitetônico Art Déco e Ur-
banístico de Goiânia, reconhe-
cido pelo Iphan como Patri-
mônio Cultural Brasileiro.

“No momento em que aca-
bamos de finalizar a obra da
Torre do Relógio da Avenida
Goiás, marco indiscutível da
ambiência cultural goiana, a
identificação das antigas gale-
rias pluviais credencia o méri-
to dos construtores da cidade, os
quais buscavam pelas melhores
técnicas à época, importando
conceitos europeus de salubri-
dade e infraestrutura urbana”,
aponta o superintendente do Ip-
han, Allyson Cabral.

As pesquisas arqueológicas
no licenciamento ambiental no
BRT têm previsão para ocorrer
até o mês de julho. Neste mês,
todos os relatórios arqueológi-
cos serão entregues e disponí-
veis a toda a sociedade.

A situação do trecho 1, que
vai do Terminal Isidória até o
Terminal Cruzeiro, infeliz-
mente não é a mesma e a pre-
visão de entrega deste trecho fi-
cou para o segundo trimestre
de 2022. O motivo de atraso se
deu pelo entrave do remane-
jamento da rede de fibra ópti-
co de um empresa de telefonia
e internet que passa no local,
além da reintegração de posse

de áreas invadidas na Avenida
Rio Verde. Por causa disso, a
Seinfra reforça que o prazo
para entrega desse trecho pode
ser estendido devido ao tempo
dessas pendências. 

Esse trecho conta com cinco
plataformas de embarques e
um terminal em ampliação
(Cruzeiro). Havia a expectativa
da construção de uma nova es-
tação no terreno onde funciona

a sede dos Correios, na con-
fluência das avenidas 4ª Ra-
dial, Transbrasiliana, Rio Verde
e São Paulo. Porém, ele foi ex-
cluído devido a entraves na de-
sapropriação do terreno, que
não estava avançando. Pelo ce-
nário, a prefeitura decidiu su-
primir o novo terminal.

A situação do BRT já é tida
como uma novela para os mo-
radores das regiões onde ela

passa. As obras avançam a pas-
sos lentos desde quando foi
iniciada em 2015, na gestão
do então prefeito Paulo Garcia
(PT). O trecho mais recente de
canteiro de obras é a região da
Avenida Circular, no Setor Pe-
dro Ludovico. Segundo a Se-
cretaria Municipal de Mobili-
dade (SMM), a via no sentido
centro/bairro está em circula-
ção em pista simples. 

As obras do BRT foram or-
çadas em R$ 217 milhões, se-
gundo o contrato. O prazo para
o corredor de cerca de 25 qui-
lômetros ser entregue era ou-
tubro do ano passado, o que
não aconteceu. Segundo a pre-
feitura de Goiânia, foi neces-
sário realizar alterações no
projeto original dos dois tre-
chos, o que levou ao atraso da
obra. (Especial para O Hoje)

Complexo localizado na Avenida Perimetral Norte com  Avenida Goiás vai ficar pronto com a entrega do trecho II do BRT

Trecho 1 conta com pouco mais de 10% de conclusão 

De acordo com a Seinfra, serão 27 vigas de 33 metros e nove de 22 metros. Prefeitura deve instalar ainda calçadas acessíveis e piso tatil

Previsão é que o complexo seja entregue com todo o trecho II

Estrutura do viaduto do BRT
começa a ser montada 

Fotos: Jota Eurípedes
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Os indicadores de criminalidade apresentaram
redução em Goiás no primeiro semestre de 2021, em
comparação ao mesmo período de 2020. Os dados
são do Observatório de Segurança Pública e foram
apresentados na manhã de ontem (08) pelo Secre-
tário da Secretaria de Segurança Pública do Estado
de Goiás (SSP-GO), Rodney Miranda. A queda foi de
18% em todos os Crimes Violentos Letais Intencio-
nais (CVLI). A taxa integra as ocorrências de homi-
cídios, com redução de 18%, latrocínios, com redu-
ção de 9%, e lesão corporal seguida de morte, que
apresentou redução de 50%.

Outro dado destacado pela pasta foi o número de
homicídios registrados em junho de 2021, que foi o me-
nor nos últimos 10 anos, totalizando 73 casos em todo
o Estado. No primeiro semestre deste ano, a dimi-
nuição da modalidade criminosa fica ainda mais ex-
pressiva, com redução 14% de 2018 para 2019; que-
da de 17% de 2019 para 2020;  e declínio de 18% de
2020 para 2021. Os números positivos também foram
verificados nos Crimes Violentos Contra o Patrimônio
(CVP), com a queda de 34%. Estão inclusos nesta mo-
dalidade, por exemplo, os roubos de veículos, que di-
minuíram 32%, a transeuntes, que caíram 39%, em re-
sidência, que recuaram 41% e os roubos em comér-
cios, que reduziram 36%. Na zona rural, o número de
roubos em propriedades caiu 37%. O Estado saiu de
uma média diária de 27,7 roubos de veículos por dia,
em 2018, para 5,7 em 2021.

Apreensões
De acordo com a SSP, durante os seis primeiros me-

ses de 2021, as forças policiais do Estado apreende-
ram mais de 25 toneladas de drogas, o que representa
uma média de 136
quilos de entorpe-
centes retirados das
ruas por dia. Nesse
período, houve um
aumento de 94%
nas apreensões de
cocaína no Estado,
na comparação com
o mesmo período de
2020. “Cerca de 80%
dos crimes graves
têm relação direta
com o tráfico de dro-
gas. Então isso tam-
bém ajuda a expli-
car a redução nos
demais crimes”,
pontuou o chefe da pasta de segurança.

Além de drogas, nos seis primeiros meses de 2021,
as forças de segurança pública de Goiás apreenderam
2.782 armas de fogo; realizaram 766.685 abordagens po-
liciais e efetuaram 15.381 ações preventivas. Foram de-
flagradas 14.750 operações, cumpridos 2.356 mandados
de prisão e 14.088 prisões em flagrante. Com as políti-
cas de reestruturação do sistema prisional, o Estado teve
redução de 71% nos homicídios em presídios e uma que-
da de 68% de evasão carcerária.   

Já as ações do Batalhão Rural, da Polícia Militar,
criado em 2019, contribuíram para a maior proteção
às famílias que vivem no campo. De janeiro a junho
deste ano, a unidade realizou 151 prisões em fla-
grante, a captura de 81 foragidos da justiça, apreen-
são de 167 armas de fogo, recuperação de 34 veícu-
los furtados/roubados, e 25.974 ações de monitora-
mento e 14.258 visitas rurais. Ao todo, 11.390 pro-
priedades rurais foram cadastradas no sistema do
Centro Integrado de Inteligência Comando e Controle.
(Maiara Dal Bosco, Especial para O Hoje)

Dados aponta redução de homicídios e latrocínios 

Goiás apresenta
queda em crimes
violentos, 
diz SSP

Daniell Alves

Goiânia está em 20° lugar
no quesito vacinação contra a
Covid-19 entre todas as capitais
brasileiras. A Capital registra
um percentual de 36% da po-
pulação vacinada com a pri-
meira dose. O levantamento foi
realizado com dados da vaci-
nação retirados nos sites ofi-
ciais desses municípios. Ou-
tras cidades, por exemplo, imu-
nizaram até 60% da população
nesta primeira etapa. A falta do
Censo 2020, feito pelo Institu-
to Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), também é
um fator que contribui para
essa diferença na porcenta-
gem de vacinação, já que os da-
dos estão desatualizados. 

Até o momento, Goiânia
recebeu 899.443 doses, sendo
que 810.224 foram aplicadas.
Luana Ribeiro, secretária exe-
cutiva da Secretaria Munici-
pal de Saúde (SMS), diz que a
distribuição das doses de va-
cina contra a Covid-19 é ba-
seada em dados de campa-
nhas de vacinações anteriores
contra a Influenza (H1N1),
além das estatísticas divulga-
das pelo IBGE. 

Contudo, a procura pelo
imunizante foi maior do que as
quantidades de doses enviadas
pelo Ministério da Saúde (MS).
A divisão das doses foi feita
pela quantidade de pessoas es-
timadas em cada estado dentro
dos grupos prioritários. “A gen-
te também não entende os cri-
térios do ministério. Claro que
existem exceções, mas são ra-
ras”, ressalta. 

Esta diferença na percenta-

gem de vacinação entre as ci-
dades não é vista de forma po-
sitiva. “Pela pandemia, não jus-
tifica ter essa diferença. Deve-
ria ser uma distribuição mais
equitativa.” Luana ressalta que
o plano de vacinação nacional
deve seguir uma direção para
vacinar a população de forma
ampliada. “As doses em Goiânia
não ficam guardadas por mais
de quatro dias”, revela. Até a úl-
tima atualização, a vacinação
na Capital seguia o mesmo es-
quema de 70% de doses desti-
nadas por faixa etária e 30%
para os grupos prioritários. 

A reportagem entrou em
contato com a SMS para saber
quais serão as próximas estra-
tégias para acelerar a vacina-
ção contra a Covid-19, mas não
houve retorno antes do fecha-
mento desta edição. 

Redistribuição 
Para a presidente do Con-

selho de Secretarias Munici-
pais de Saúde do Estado de
Goiás (Cosems-GO), Veronica
Savatin, há necessidade do Es-
tado preparar uma nova es-
tratégia de redistribuição de
doses entre os as cidades para
que Goiás atinja o mesmo per-
centual de vacinação em todos
os 246 municípios. “As cidades
se organizaram para realizar
a campanha com o maior nú-
mero de pessoas vacinadas
em um dia. Podemos equipa-
rar a distribuição de vacinas”,
diz. “Não é possível fazer um
dimensionamento com nú-
meros de 10 anos atrás. Nós te-
mos municípios que tiveram

um acréscimo populacional
significativo”, ressalta. 

Ritmo acelerado 
Uma das mudanças anun-

ciadas pelos gestores do Esta-
do e município foi a de desti-
nar 100% das doses para a po-
pulação em geral, sem consi-
derar os grupos prioritários.
Até o momento, essa alteração
não ocorreu. Além disso, o
prefeito Rogério Cruz anun-
ciou a implantação de um dri-
ve-thru 24 horas para vacina-
ção contra Covid-19 na região
do Paço Municipal, no Park
Lozandes. Porém, a medida
depende da chegada de novas
doses e pode ocorrer no pró-
ximo final de semana.

“O objetivo é alcançar a
todos e ajudar, sobretudo, os
que não têm condição de ir ao
drive ou ao posto de saúde du-
rante o dia”, declarou o pre-
feito durante a live Prefeitura
Digital. O gestor ainda infor-
mou que, além da Saúde, a
ação contará com a integração
da Secretaria de Mobilidade
(SMM), Guarda Civil Metro-
politana e Polícia Militar para
orientação, organização e se-
gurança. “Organizaremos
uma excelente estrutura, que
funcionará 24 horas, com ten-
das, apoio da Guarda Metro-
politana, Secretaria de Mobi-
lidade, Polícia Militar, sem
agendamento. Basta chegar e
se imunizar”, completou. 

Goiânia continua com o
cronograma estruturado de
aplicação da segunda dose
das vacinas AstraZeneca e Co-
rona Vac para o mês de julho.
Hoje (9), equipes da SMS re-
cebem os grupos elencados
pela estratégia em sete locais
na modalidade pedestre, sem
agendamento, das 8h às 16h,
segundo ordem alfabética.
Também serão contempladas
as pessoas com datas previstas
para receber o reforço nos
dias 14 e 15 de julho, sendo
aquelas com iniciais de A a L
no período das 8h às 12h, e ini-
ciais de M a Z das 12h às 16h.
(Especial para O Hoje).

Atualmente, a
Capital goiana está
no 20º lugar entre
as capitais. Falta
de realização do
Censo contribui
para esse atrasado

Até o momento, Goiânia recebeu 899.443 doses e aplicou 810.224 vacinas

Dados defasados
colocam Goiânia
na 20ª posição 
de imunização

SEGURANÇA

Segundo

levantamento da

SSP, foram

apreendidas 25

toneladas de drogas.

Apreensão de

cocaína cresceu 94%

Até o momento,

Goiânia recebeu

899.443 doses e aplicou

810.224 vacinas
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O município de Aparecida
de Goiânia oferece acompa-
nhamento para pacientes que
ficaram com alguma sequela
pós-Covid. A estratégia é diag-
nosticar com precisão, isolar e
monitorar os infectados e tra-
tar com eficácia, segundo a Se-
cretaria Municipal de Saúde da
cidade (SMS). O serviço fun-
ciona nas 40 Unidades Básicas
de Saúde (UBS´s) da cidade e é
destinado àqueles que apre-
sentam sintomas após os 14
dias do período de infecção. 

Para ter acesso ao atendi-
mento e avaliação profissio-
nal, basta procurar a unidade
onde o morador recebe acom-
panhamento ou ligar no 0800-
646-1590. As consultas ocor-
rem mediante agendamento.
O secretário de Saúd,  Ales-
sandro Magalhães, lembra
que as pessoas reagem de for-
mas diferentes ao vírus SARS-
Cov-2 e avisa: “Há quem tenha
casos leves da doença, outros
sequer apresentam sintomas,
e muitos têm formas graves e
sequelas a longo prazo. Tudo
isso está sendo estudado por
cientistas no mundo inteiro.
Há inclusive pessoas que per-
manecem doentes como se a
covid tivesse se tornado crô-

nica. De qualquer forma, to-
dos os sintomas que surgem
após a infecção devem ser in-
vestigados e tratados”.

Confiança e segurança
A moradora do Setor Ga-

ravelo, Alvanita Gregório Bor-
ges, 70 anos, teve a Covid-19
em agosto do ano passado,
foi atendida na UPA do Setor

Buriti Sereno e recebeu trata-
mento domiciliar com moni-
toramento diário por teleme-
dicina. “Tive fraqueza intensa,
mas depois fiquei bem e aí vie-
ram as sequelas: dor de gar-
ganta, meu nariz entope à
noite que quase não consigo
respirar e sinto umas ponta-
das na cabeça. Antes eu não ti-
nha nada disso”, afirma.

Então, Alvanita ligou no
0800-646-1590 e relatou que,
após se curar da Covid, sur-
giram novos sintomas per-
sistentes. Depois de ser ava-
liada pela médica Aliny An-
tenis, no Centro de Especiali-
dades, ela desenvolveu uma
relação de confiança com a
profissional, começou o tra-
tamento e garante que está
muito satisfeita: “A médica é
perfeita, gostei demais, dou
nota mil para ela e acredito
que logo estarei melhor.”

Avaliação essencial
O superintendente de

Atenção à Saúde da SMS,
Gustavo Assunção, destaca
que muitas pessoas têm
apresentado dificuldades
após a infecção, principal-
mente ligadas à respiração.
“Quem foi diagnosticado com
a doença, seja caso leve ou
grave, tratado em domicílio
ou que tenha sido internado
em enfermaria ou UTI e que
ainda tenha queixas respi-
ratórias, cansaço intenso ou
quaisquer outros sintomas,
deve agendar uma avalia-
ção o quanto antes”, alerta o
gestor. (Daniell Alves, es-
pecial para O Hoje)
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Maiara Dal Bosco

A Prefeitura de Goiânia
divulgou o relatório com as 10
infrações de trânsito mais co-
metidas em 2021. De acordo
com o balanço, o excesso de
velocidade lidera o número
com folga: 251.805 somente
no primeiro semestre. O dado
é mais do que o dobro de
2020, onde foram registradas
120.835 infrações da mesma
natureza. As vias onde mais
foram registradas excessos
de velocidade ficam no Setor
Central, sendo elas a Avenida
Tocantins (21.109), Avenida
Araguaia (21.534) e Avenida
Paranaíba (18.701). A Rua 132,
no Setor Sul, ocupa o quarto
lugar e em seguida vem a
Marginal Botafogo, ambas
com 11.465 e 11.215 infra-
ções, respectivamente. 

Além da infração por ex-
cesso de velocidade, também
aparecem entre as infrações de
trânsito mais cometidas na Ca-
pital avançar o sinal vermelho
do semáforo, com 31.810 ocor-
rências e transitar em faixa ex-
clusiva do transporte público,
com 30.546 ocorrências. Na
sequência, aparecem no ran-
king estacionar em local/ho-
rário de estacionamento e pa-
rada proibidos pela sinaliza-
ção, com 10.894 registros, pa-
rar sobre a faixa de pedestre
na mudança de sinal, com
7.160 infrações e, ainda, esta-
cionar ao lado ou sobre o
canteiro central, com 6.589
multas aplicadas.

Fecham a lista das infra-
ções de trânsito mais cometi-
das em Goiânia estacionar no
passeio/calçada, com 5.242
ocorrências, estacionar em lo-
cal/horário proibido especifi-
camente pela sinalização, com
5.073 registros, dirigir segu-
rando ou manuseando apare-
lho celular, com 4.798 regis-
tros e executar operação de
conversão em local proibido,
com 2.115 ocorrências.

O secretário municipal de
Mobilidade, Horário Mello,
afirma que todas as infrações
foram cometidas em vias si-
nalizadas. “Essas multas são so-
mente em vias sinalizadas.
Não há autuações em ruas
sem sinalização. O trânsito
mata e a única vacina é a mu-
dança de comportamento”,
alerta o titular da SMM sobre
os cuidados no trânsito. Horá-
cio revela ainda que a previsão
é que esse número chegue a
meio milhão no final de 2021. 

O especialista em Trânsito e

Transporte, Marcos Rothen, ex-
plica que a fiscalização de trân-
sito na Capital é basicamente
feita por radares e que por isso
algumas infrações são mais
contabilizadas que outras. “In-
frações como avanço de sinal  e
parada em faixa de pedestres,
por exemplo, são mais regis-
tradas porque são feitas por ra-
dar. Por não termos tanto a fis-
calização realizada por guardas
in loco, não detectamos na mes-
ma proporção infrações como
avanço de sinais em locais que
não têm radar, ou uso de celu-
lar, que também é muito gra-
ve”, destaca.

De acordo com o especia-
lista, o ideal seria que a Pre-
feitura investisse mais nesta
área. “O trânsito e a mobilida-
de precisam ser prioridades
da Administração. É preciso
cuidar do trânsito, verificar os
problemas de engenharia, fis-
calizar e analisar os processos
de cobrança das multas, por
exemplo. Somente campanhas

sazonais não são suficientes.
Para que haja mudança no
comportamento das pessoas, o
trabalho [de conscientização]
precisa ser permanente. É um
trabalho de grande porte, mas
que é muito necessário”, afir-
ma Marcos. Para ele, o trânsi-
to é uma questão que afeta
toda a população e precisa ser
priorizada. “O trânsito está
cada dia mais estressante e
perigoso, há uma falta de civi-
lidade muito grande”, pontua.   

Para ele, o alto registro de
infrações está ligado tanto à
questão de educação no trân-
sito quanto à falta de infraes-
trutura. “É um pouco de tudo.
Se observarmos avenidas como
a Paranaíba e a Araguaia, por
exemplo, tem-se que elas são
de um limite maior, e às vezes
as pessoas passam e são mul-
tadas por um pequeno excesso
[de velocidade], até mesmo
por distração, nem sempre é
proposital”, finaliza. (Especial
para O Hoje)

Foram mais 250
mil multas dessa
natureza aplicadas;
vias estavam
sinalizadas, aponta
Secretaria
Municipal de
Mobilidade

Excesso de velocidade é 
a infração mais cometida

Aparecida oferece cuidados pós-Covid-19
SAÚDE 

Avenidas Tocantins,

Araguaia e

Paranaíba são as

vias que mais

registraram

infrações 

Claudivino Antunes

Avenidas Tocantins,

Araguaia e

Paranaíba são as

vias que mais

registraram

infrações 
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Quatro pessoas suposta-
mente envolvidas no assassi-
nato do presidente haitiano,
Jovenel Moise, foram mortas
pela polícia e mais duas foram
detidas nessa quarta-feira,
anunciou o diretor-geral da
polícia, Léon Charles.

A operação também liber-
tou três agentes da polícia
que tinham sido sequestrados
pelos possíveis assassinos.

"Quatro suspeitos foram
mortos, dois foram detidos e
estão sob o nosso controle
Três policiais que tinham sido
feitos reféns foram liberta-
dos", afirmou Charles.

Segundo o secretário da Co-
municação, Frantz Exantus,
eles foram detidos pela polícia
após intenso tiroteio em Pele-
rin, onde fica a residência de
Moise. O ministro da Cultura,
Pradel Henriquez, disse que
os suspeitos do assassinato
são estrangeiros, falam espa-
nhol e inglês, mas não forne-
ceram detalhes sobre sua na-

cionalidade ou identidade.
O primeiro-ministro inte-

rino, Claude Joseph, afirmou
que a situação de segurança
no país está "sob controle",
acrescentando que o relatório
sobre a morte de Moise foi
concluído e que o seu corpo
foi transferido para um ne-
crotério na capital.

Em relação ao estado de

saúde da primeira-dama, Mar-
tine Moise, também ferida no
ataque, Joseph assegurou que
ela está "fora de perigo", depois
de ter sido transferida para um
hospital em Miami, nos EUA.

Ele informou que conver-
sou com o secretário de Esta-
do norte-americano, Antony
Blinken, com quem discutiu a
situação política no país, es-

pecialmente a organização
das eleições presidenciais e le-
gislativas, marcadas para 26
de setembro.

O presidente haitiano, Jo-
venel Moise, foi assassinado
nessa quarta-feira (7) em casa,
o que ameaça desestabilizar
ainda mais o país das Caraíbas,
que já enfrenta uma crise po-
lítica e de segurança. (ABr)

A operação
também libertou
três agentes da
polícia que tinham
sido sequestrados
pelos possíveis
assassinos

Suspeitos de assassinato do
presidente do Haiti são mortos

Os anticorpos contra o
novo coronavírus SARS-CoV-
2 podem durar até 12 meses
em mais de 70% dos pacientes
que superaram a doença, diz
estudo publicado por pesqui-
sadores chineses.

A pesquisa também con-
clui que a vacinação pode "res-
tringir efetivamente a propa-
gação" do novo coronavírus,
promovendo resposta imuno-
lógica semelhante à forma
como o corpo gera anticorpos
contra vírus vivos.

O estudo foi realizado por
uma subsidiária da farma-
cêutica estatal Sinopharm -
que produz duas das vacinas
aprovadas pelo governo chi-
nês - e pelo Centro Nacional
de Pesquisa para Medicina
Translacional da Universida-
de Jiaotong, em Xangai, a ca-
pital econômica da China.

Cerca de 1.800 amostras
de plasma foram coletadas
entre 869 pessoas que supe-
raram a covid-19 em Wuhan,
a cidade no centro da China
onde o primeiro surto global
de covid-19 foi registado, em
dezembro de 2019.

Os pesquisadores verifi-
caram a presença e a quan-

tidade nessas amostras de
RBDIgG, um tipo de anticor-
po que indica a força da imu-
nidade contra o vírus, infor-
mou o jornal oficial em lín-
gua inglesa China Daily.

De acordo com os resulta-
dos, em nove meses os níveis
de anticorpos caíram para
64,3%, em relação ao nível
atingido após os pacientes con-
traírem o vírus e, a partir des-
se período, estabilizaram até o
décimo segundo mês.

A resposta imunológica
foi mais forte nos homens
do que nas mulheres du-

rante os estágios iniciais da
infeção, mas a diferença di-
minui com o tempo, tornan-
do-se praticamente igual
após 12 meses.

Pessoas na faixa etária en-
tre 18 e 55 anos desenvolve-
ram níveis mais elevados de
anticorpos, segundo o estudo.

De acordo com o Grupo
Nacional de Biotecnologia da
China, a subsidiária da Si-
nopharm, o estudo é o mais
extenso dos que verificaram a
continuidade da resposta
imunológica em pacientes re-
cuperados. (ABr)

Anticorpos podem durar
até 12 meses após infecção

COVID-19

Estudo foi publicado por pesquisadores chineses

No poder desde 2017, Jovenel Moise tinha 53 anos e era
conhecido por um projeto bem-sucedido de produção e ex-
portação de bananas. Durante a campanha para a Presi-
dência, em 2015, Moise promoveu ideias de agricultura bio-
ecológica como plataforma de avanço econômico para o
Haiti – o país conta com mais de 50% da população em re-
giões rurais.  Diversas denúncias de fraude transformaram
o pleito em um processo violento, marcado por diversos
protestos. As eleições de 2015 foram consideradas incon-
clusivas. Outro pleito foi feito em 2016, dessa vez com Moi-
se declarado vencedor, mas em uma eleição fortemente
marcada pela abstenção. Neste ano, Juvenel Moise era acu-
sado de impor a promulgação de uma nova Constituição
que ampliasse seus poderes e garantisse a reeleição. O Bra-
sil liderou a missão de estabilização do Haiti, que enfren-
tou terremotos devastadores, furacões e atravessou diversas
crises políticas e ondas de violência. A  Missão das Nações
Unidas para Estabilização do Haiti (Minustah) durou de
2004 a 2017 – ano marcado pela retirada das Forças Ar-
madas brasileiras do país. (ABr)

EXPRESSA

Um apagão de energia de
grande magnitude afetou
por mais de duas horas, nes-
sa quarta-feira (7), pelo me-
nos 15 milhões de pessoas
em alguns países da Améri-
ca Central, especialmente
Honduras e Nicarágua, in-
formaram autoridades.

O apagão também deixou
partes de El Salvador e da
Guatemala sem energia. Cos-
ta Rica e Panamá não tive-
ram problemas, disse o exe-
cutivo do Ente Operador do
Mercado Elétrico Regional
(EOR), que fornece energia
para os países da região.

A América Central tem
uma população de cerca de 50
milhões de habitantes, distri-
buídos em sete países.

“São aproximadamente 15
milhões de pessoas afetadas
durante esse apagão regio-
nal", disse o diretor executivo
do EOR, René González.

Mais cedo, a empresa havia
relatado,em sua conta no Twit-
ter, que às 13h (horário local)
ocorreu uma falha regional
que forçou o sistema elétrico
da América Central a declarar
"estado de emergência".

Uma hora depois, Guate-
mala e El Salvador tiveram a

energia restabelecida na
maior parte dos seus territó-
rios, segundo autoridades.

Posteriormente, Honduras
recuperou a eletricidade na
maior parte do país, infor-
mou o chefe da empresa na-
cional de eletricidade, ENEE,
Luis Deras. (ABr)

Apagão afeta 15 milhões de pessoas na América Central

FALTA DE ENERGIA 

O Haiti vive refém de

gangues e uma

população

constituida em sua

maioria por pobres.

Terreno fértil para a

violência
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Elysia Cardoso

Em meio às férias, uma pande-
mia ainda se faz presente no mun-
do. Entretanto, essa triste realidade
começa a se desfazer aos poucos.
Conforme os avanços no controle da
disseminação da Covid-19 vão se de-
senvolvendo, alguns eventos pre-
senciais dão os primeiros passos, em
direção ao ‘antigo normal’. Exemplo
disso é o evento Happy Land que se-
gue até 15 de agosto, na Pecuária de
Goiânia com a proposta de trazer di-
versão e emoção para todas as
crianças de Goiás.

A Happy Land é um mundo en-
cantado com diversas experiências
para todas as crianças (sem restri-
ção de idade). Dentre as opções
que os pequenos poderão aprovei-
tar no evento, estão: apresentações
infantis, brinquedos, mini animais,
oficinas e games. "A Happy Land
existe em nossas mentes há pelo
menos um ano. Objeto de muito es-
tudo, observação e espera. Enten-
demos que com a vacina e com
mais informações sobre o vírus e a
pandemia, associado ao período de
férias, era hora de voltar", afirma
Diogo Raphael Oliveira Goulão, só-
cio proprietário do evento. 

Todos os dias terão vários per-
sonagens para apresentação, volta
ao parque e sessão de fotos. O am-
biente será todo sonorizado, e os
brinquedos estarão disponíveis para
as crianças com valor já incluso no
preço do ingresso. A atração conta
com a presença de mini animais que
compõem uma linda exposição. A
Happy Land também disponibiliza
uma sala de games, sendo cobrado
valor à parte e praça de alimentação
e quiosque de bebidas.

Segundo Diogo, o evento é segu-
ro e realiza o monitoramento dos
protocolos contra a disseminação da
Covid-19. "Estamos seguindo todos
os protocolos necessários para que
as crianças possam brincar e as fa-
mílias se sintam seguras. Trabalha-
mos com apenas 30% da capacida-
de do parque, conferimos a tempe-
ratura de todas as pessoas na en-
trada e temos álcool em gel 70% tan-

to na entrada como espalhados por
todo evento. Uso obrigatório de
máscara e distanciamento. Ainda
sim, importante mencionar que o
parque é todo aberto, permitindo to-
tal ventilação", conta ao Essência.

Questionado se com as férias,
os pais se sentiram mais comovidos
para levar as crianças para um mo-
mento de lazer, Goulão afirma:
“Acredito mais ainda, que as famílias
têm uma necessidade reprimida de
levar seus filhos e sobrinhos para
brincar. Diversos estudos associam
o isolamento e a quarentena a dis-
túrbios e desenvolvimento prejudi-
cado por conta da pandemia". 

Lazer e presença
Com a pandemia, muitas famílias

se viram obrigadas a distrair os seus
filhos apenas com conteúdos virtuais.
Porém, sentar diante de telas muitas
vezes equivale a consumir conteúdo
passivamente, perdendo oportunida-
des valiosas (principalmente para as
crianças menores) de praticar outras
habilidades importantes e mais enri-
quecedoras vindas da interação pre-
sencial, do contato com a natureza e
com os objetos físicos.

A Sociedade Brasileira de Pe-
diatria (SBP), por exemplo, defen-
deu, em recomendações publica-
das em fevereiro, que crianças de
menos de 2 anos não fossem ex-
postas a nenhuma atividade em
tela. Crianças de 2 a 5 anos deviam
passar apenas uma hora por dia
diante de telas. Para crianças de 6 a
10, no máximo duas horas por dia
(e sempre com supervisão de adul-
tos). Para os mais velhos e adoles-
centes, o limite é de três horas.

Para Diogo, é fundamental trazer
novamente essa magia e encanta-
mento para as crianças fora de um
ambiente virtual. "A nossa missão é
trazer o sorriso de volta as crianças.
Brincar, correr, pular, se divertir são
atividades que ficaram por muito
tempo reprimidas por conta da pan-
demia. Tomando os cuidados ne-
cessários, queremos que as crianças
voltem a ser crianças e o mundo lú-
dico contribui para isso", finaliza.
(Especial para O Hoje) 

Com a proposta de trazer novamente a magia, Happy Land é opção para o lazer dos pequenos 

Dentre as opções, os
pequenos poderão se

divertir em brinquedos,
como o carrossel 

Essência

Férias, como elas devem ser

Fotos: Diogo zaiden

SERVIÇO:

Happy Land
Quando: até 15 de agosto, a partir das 16h
Onde: rua 250, nº 68, Setor Vila nova - Goiânia.
Ingressos: 60 reais (inteira) e 30 reais (meia)
Informações: (62) 9 92187033
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Malhação - sonhos 
Duca tira nat de sua casa.

Wallace e Lincoln expulsam
Simplício e não o deixam falar
com Bete. cobra tenta ajudar
nat. Dalva percebe a tristeza
de Duca. Wallace protege Sol
de Simplício. Joaquina pede
para treinar na academia de
Gael. Vicki provoca Karina. Zé
e Marcão pedem para pro-
mover uma festa na ribalta.
Pedro tem uma ideia para
afastar Vicki. Marcelo chega
para trabalhar no Perfeitão e
discute com Delma. 

Gênesis
Jacó segue viagem com Lú-

cifer. raquel humilha Beno. Lia
é rejeitada por um preten-
dente. isaque e rebeca são
surpreendidos por ismael. ra-
quel é maldosa com Lia. Bila
trai raquel. Jacó encontra com
Lia e ela fica mexida com as
apalavras ditas por ele. Jacó
segue viagem com Lúcifer.
raquel humilha Beno. Lia é re-
jeitada por um pretendente.
isaque e rebeca são sur-
preendidos por ismael. ra-
quel é maldosa com Lia. 

a Vida da Gente 
iná diz a Moema que Lau-

delino precisa mudar para
que ela volte a se relacionar
com ele. Laudelino pensa em
compartilhar com iná o re-
sultado de sua terapia. Ana
conta para Alice que reatou
com Lúcio. celina se emocio-
na com o pedido de Lúcio
para estar com ela na sala de
parto. Gabriel convida Ma-
nuela e Júlia para conhecer
sua fazenda. Lourenço conta
para rodrigo que entrou com
uma ação contra Jonas. 

Coração indomável 
'Maria Alessandra' diz a

Otávio que ele lembra um ho-
mem que lhe fez mal. carol
pede a Teobaldo que volte a
trabalhar no cassino e oferece
a ele um aumento. Otávio
pede a 'Maria Alessandra' que
lhe permita contar a história
de sua vida. Teobaldo pede o
triplo do salário para voltar a
trabalhar no cassino. Lúcia
pede a Simone que descubra
o que Miguel pensa sobre ela.
Otávio diz que ele é o homem
que ela procura. 

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 Alfre-
do. Du afirma a João Lucas
que resolverá os problemas
dos dois. érika cuida de ro-
bertão. Téo lança uma nota
em seu blog sobre a carreira
de robertão. 
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Sua música
pelo mundo
Projeto disponibiliza uma plataforma
para que artistas de qualquer gênero
musical e de qualquer lugar do
mundo possam se expressar

Lanna Oliveira

Ao redor do mundo exis-
tem milhares de talentos
escondidos, e para oportu-
nizar a visibilidade desses
artistas, a Vans abre as ins-
crições do ‘Musicians Wan-
ted’ 2021. O projeto para as-
pirantes de todos os gêneros
musicais, apresenta o ar-
tista brasileiro Criolo como
embaixador regional. O in-
tuito da organização do
evento é proporcionar uma
plataforma de exposição
global, premiação completa
e a chance de dividir o pal-
co com YUNGBLUD. Para
se inscrever, conhecer o re-
gulamento e saber mais so-
bre o projeto, visite
vans.com.br/mw.

Realizado globalmente
pela primeira vez em 2020
como um concurso online
com o objetivo de criar ex-
periências acessíveis e oti-
mizadas para o universo
digital, o Vans Musicians
Wanted é o programa mu-
sical desenvolvido espe-
cialmente para talentos no-
vos e ‘Off The Wall’ de todos
os gêneros, oferecendo uma
plataforma de exposição
para que artistas comparti-
lhem suas músicas com
todo o mundo. Uma opor-
tunidade para quem quer
mostrar seu talento para
além das fronteiras.

Para 2021, as regiões
participantes proporcio-
narão aos artistas a opor-
tunidade de conquistarem
visibilidade internacional
e uma chance de dividir o
palco com o jovem, mas re-
pleto de personalidade, ro-
queiro britânico, YUNG-
BLUD. Ele que ganhou po-

pularidade após fazer par-
te da trilha sonora da série
‘13 Reasons Why’ com as
faixas ‘Falling Skies’, ‘Tin
Pan Boy’ e ‘Die a Little’. Os
prêmios também incluem
produtos Vans, equipa-
mentos Kramer, um paco-
te premium da TuneCore,
distribuição global das
músicas, playlist no Spoti-
fy e muito mais.

Em escala internacional,
a comissão de avaliadores é
composta pelo rapper ame-
ricano, Denzel Curry, pela
cantora e compositora indi-
cada ao Grammy, Julia Mi-
chaels, o visionário criativo
e fundador da 88rising, Sean
Miyashiro e o artista do topo
das paradas da Billboard
nos EUA e no Reino Unido,
YUNGBLUD. Os cinco fina-
listas de cada região serão
escolhidos para se apresen-
tarem na série de shows
virtuais do Vans Musicians
Wanted, agendada para o
mês de Setembro de 2021. 

O projeto anuncia para
o evento deste ano o cantor
e compositor brasileiro,
Criolo, como embaixador
da região das Américas do
programa. O primeiro pro-
jeto colaborativo foi o re-
cém-lançado videoclipe
‘Fellini’, desenvolvido com-
pletamente em 3D com a
presença do Old Skool nos
personagens. A obra ho-
menageia simultanea-
mente o clássico do cinema
italiano e oficializa a união
entre Criolo e marca: duas
entidades que constante-
mente contribuem com a
criatividade através da
música e da arte. (Lanna
Oliveira é estagiária do
jornal O Hoje)

Criolo é o embaixador da região das Américas do programa

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

NOTA AO LEITOR
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Carla Sartorelli brinca
com o B para auxiliar

no processo de
alfabetização das

crianças

LIVRARIA
t

Personagens reais
deram vida ao livro ‘Os
Bês da Bia’, obra regida
pela letra B, que traz a
representatividade da
infância por meio de
um objeto querido por
crianças de todas as
idades: a bola. É ela
quem guia o leitor pe-
las “bagunças” de Bia
dentro de sua casa.

Bia bate na bola, que
bate na Benta, no balde,
no bule, na boneca e até
na barriga da mamãe,
que está grávida. As
personagens que moti-
varam o livro são todas
reais. Bia, a protago-
nista, é inspirada na fi-
lha de uma amiga da
autora, chamada Bianca, tu-
tora de uma cachorrinha cha-
mada Benta.

Foi desta aliteração que a
escritora partiu para uma es-
crita lúdica e ao mesmo tem-
po poética. Ao brincar com o
B, Carla busca auxiliar no
processo de alfabetização das
crianças ao mostrar infinitas
possibilidades de iniciar pa-
lavras com uma única letra.

Escritora e ilustradora da
obra, Carla Sartorelli vive um
momento de transição de car-
reira. Formada em Ortodon-
tia, passou por uma editora
especializada em Odontologia
e, agora, decidiu mergulhar
no mundo da escrita e das
ilustrações. Os Bês da Bia é o
terceiro livro da autora, que
atualmente divide sua vida
entre o Brasil e a Itália.

“Bia bate a bola, bate aqui,
bate ali, sem ninguém para
brincar, e de repente…  oba!
Venha se divertir com a ba-
gunça da Bia!” (Os Bês da Bia)

A autora
Carla Sartorelli, paulis-

tana, escritora, ilustradora
e editora divide a sua vida
entre a Itália e o Brasil. Só-
cia fundadora da Marruá
Editora, ela dedica-se a
criar histórias ilustradas e
recentemente lançou o livro
‘Os Bês da Bia’. Formada
em Odontologia, Carla Sar-
torelli atuo durante vários
anos na área, mas acabou
migrando para a redação
em 2010 depois que recebeu
um convite de um amigo
para integrar a equipe de
uma editora.

Percebendo o dom
de escrever, Carla lar-
gou a carreira de Den-
tista anos depois e fo-
cou suas atividades em
escrever contos, tex-
tos, mas sem muita
pretensão. Foi então
que surgiu a oportuni-
dade de lançar um pro-
jeto, mas como ele não
foi concluído, resolveu
também entrar na área
de ilustração e hoje
atua nas duas frentes.

Em entrevista a FM
News, Carla Sartorelli
disse que desde crian-
ça sempre gostou de
contar histórias e ima-
ginar situações e foi
graças a grandes no-

mes da literatura que resol-
veu se tornar escritora.
“Tudo que eu produzo é fru-
to da vivencia da infância.
Por isso, minhas grandes ins-
pirações estão ligadas ao uni-
verso infanto juvenil, como
Clarice Lispector, Ziraldo,
Maurício de Souza etc., que
me formaram como leitora”.

Seu mais recente livro,
‘Os Bês da Bia’, foi produzido
há mais de 1 ano e traz a re-
presentatividade da infân-
cia por meio de um objeto
querido por crianças de to-
das as idades: a bola. É ela
quem guia o leitor pelas “ba-
gunças” de Bia dentro de
sua casa. A protagonista Bia
é inspirada na filha de uma
amiga da autora, chamada
Bianca, tutora de uma ca-
chorrinha chamada Benta.

Personagens reais
inspiram aliteração
Escrito e ilustrado por Carla Sartorelli, ‘Os Bês da Bia’ faz
uso de recurso linguístico para despertar a criatividade
nas crianças em fase de alfabetização
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Os 201 anos de emanci-
pação política do estado de
Sergipe foram comemora-
dos nesta quinta-feira, dia
08. Foi nesta data, no ano de
1820, que o estado se tornou
independente da Bahia e,
desde então, os sergipanos
comemoram as suas belezas
e cultura. Em homenagem ao
estado, o Escritório Central
de Arrecadação e Distribui-
ção (ECAD) fez um levanta-
mento especial com o top 5
das músicas mais tocadas
no estado, nos últimos cinco
anos, nos segmentos de Rá-
dios e Música ao vivo.

Uma curiosidade é que a
música brasileira se destaca
entre as cinco mais tocadas
nos estabelecimentos de mú-
sica ao vivo, com destaque
para a tradicional ‘Parabéns
a você’, que ficou na lide-
rança do ranking. Já nas rá-
dios de Sergipe, a música

internacional dominou o top
5 com ‘Celebration’, um su-
cesso da década de 80, na
primeira colocação das can-
ções mais tocadas.  

Arrecadação de 
direitos autorais

O estado de Sergipe, assim
como os demais estados bra-
sileiros, continua a sofrer o
impacto da pandemia do Co-
ronavírus. De janeiro a junho
deste ano, a arrecadação de di-

reitos autorais de execução
pública de música apresentou
uma queda de 19% em com-
paração ao mesmo período do
ano passado, afetando dire-
tamente milhares de compo-
sitores, intérpretes e músicos
que vivem da música.

Top 5 das músicas mais
tocadas no estado de Sergi-
pe nos últimos cinco anos
no segmento de Rádios: ‘Ce-
lebration’, ‘My immortal’,
‘I don't want to miss a

thing’, ‘My heart will go on’,
‘Do it again’ e ‘Burn’. Top 5
das músicas mais tocadas
no estado de Sergipe nos úl-
timos cinco no segmento
de Música ao vivo: ‘Para-
béns a você’, ‘Telegrama’,
‘Ainda bem’, ‘Chão de giz’ e
‘Gostava tanto de você’.

Sergipe 201
08 de julho. O ano é 2021

e o estado de Sergipe celebra
201 anos da conquista de sua
independência. Alcançada
após anos de tensões e dis-
putas contra as elites baianas,
a consolidação do processo
de independência da pro-
víncia, hoje estado, de Sergi-
pe se deu como retribuição
do rei D. João VI, devido à
lealdade dos sergipanos por
não terem aderido ao movi-
mento emancipacionista co-
nhecido como Revolução Per-
nambucana de 1817.

201 anos e músicas mais tocadas

Festival de circo
O 13º Festival de circo e

Artes de rua é realizado on-
line e de forma gratuita, com
colaboração espontânea por
meio do chapéu virtual, entre
hoje (9) e 19 de julho de
2021, para marcar os 18 anos
da ocupação artística circo
no Beco, tradicional coletivo
paulistano sediado na Vila
Madalena, zona Oeste de
São Paulo (SP). Mais de 100
artistas entram em cena,
com espetáculos de grupos
e solo para adultos e crian-
ças, shows de variedades,
cinema a céu aberto circen-
se, musicais e DJs, ações for-
mativas, competições de ha-
bilidades e apresentações
de artistas internacionais,
entre outras atrações. Quan-
do: Sexta-feira (9). Onde: cir-
conobeco.com.br. Horário:
14h, 16h, 18h e 20h.

abertura do a Lata
O Alata Soft, nova unida-

de da sorveteria que o chef
ian Baiocchi lançou em Goiâ-
nia no último ano, é um
novo conceito que inaugura
nesta sexta-feira (9), na Ala-

meda ricardo Paranhos, em
Goiânia. Seguindo a essên-
cia do Alata, o novo projeto
reúne as referências regio-
nais, a valorização do cerra-
do em combinações inven-
tivas e vai além ao propor
uma nova experiência de
consumo do formato ex-
presso, inclusive com op-
ções zero açúcar. A ideia
desse destaque para o sor-
vete expresso era algo que
estava previsto desde junho
de 2020. esta que foi inau-
gurada como a primeira sor-
veteria ‘pandemiologica-
mente’ correta, a céu aberto.
Quando: Sexta-feira (9).
Onde: Alameda ricardo Pa-

ranhos, Setor Marista – Goiâ-
nia. Horário: Segunda a sex-
ta, das 12h às 22h e sába-
dos, domingos e feriados,
das 10h às 23h.

sexta do pagode
nesta sexta-feira (9) o pa-

gode está com local e horário
marcado com o grupo Kami-
sa 10. com sucessos como ’10
e Faixa’ e ‘Você me usava’, eles
se apresentam a partir das
20h no cerrado cervejaria.
Além de suas músicas, que
contam com mais de um mi-
lhão visualizações, a banda
também inclui no seu reper-
tório músicas dos Barões da
Pisadinha, Poesia Acústica,

Menos é Mais, e muitos ou-
tros. A casa disponibiliza uma
promoção de chopp em do-
bro e mulheres free até as
20h e pedem para que se
faça reserva. Quando: Sexta-
feira (9). Onde: Av. T-3, nº
2456, Setor Bueno – Goiânia.
Horário: 20h. reservas: (62)
98235-5089. couvert: $ 25.

Capital do rock
O espaço Bräuhaus res-

tobier apresenta nesta sex-
ta-feira (9) um show com o
cantor goiano edu Moraes,
às 19h. O artista, já conhe-
cido nas noites da capital, ar-
rasta seu público fiel para
cantar com ele Foo Figh-
ters, Metallica, Barão Ver-
melho, reM, nirvana, Pearl
Jam, red Hot chilli Peppers
e outros artistas que fazem
parte do seu repertório. na
cidade do sertanejo, o rock
ganha espaço por meio de
artistas como edu que tem a
agenda lotada. A casa anun-
cia que esta seguindo todas
as recomendações sanitá-
rias. Quando: Sexta-feira (9).
Onde: Alameda ricardo Pa-
ranhos, nº 770, Setor Ma-
rista – Goiânia. Horário: 19h.

O grupo de pagode Kamisa 10 se apresenta hoje (9), às 20h 

Em homenagem ao Sergipe, o ECAD fez um levantamento especial 
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Globo confirma que não re-
novou contrato de Reynal-
do Gianecchini após 20
anos de trabalhos

Depois de 20 anos de tra-
balhos na TV Globo, reynal-
do Gianecchini (48) deixou a
emissora. em comunicado, o
canal confirmou a não re-
novação do contrato do ator,
que iniciou a carreira global
ainda em 2000, com o per-
sonagem edu, na novela 'La-
ços de Família'. “O contrato
com reynaldo Gianecchini
não foi renovado. e, como to-
dos sabem, a Globo, em sin-
tonia com as transformações
pelas quais passa o mercado,
vem adotando novas dinâ-
micas de trabalho com seus
talentos”, disse o texto en-
viado ao portal uOL. ( Juliana
Picanço, Ofuxico)

Gil do Vigor chora em es-
treia no 'Mais Você' e ana
Maria Braga lamenta

Gil do Vigor fez nesta quin-
ta-feira (8) sua tão aguardada
estreia no programa 'Mais
Você' com o quadro 'Tá Lasca-
do', um de seus bordões no
'Big Brother Brasil 21'. Apesar
do quadro semanal já ter sido
previamente gravado com Ana
Maria Braga, o programa ao
vivo não teve a participação da

apresentadora, que testou po-
sitivo para a covid-19. "Já es-
tará de volta, em nome do
Senhor. Quero você regozija-
da!", avisou o economista.
"Gente, a estreia do Gil do Vi-
gor não foi como eu planejei.
Foi perfeita! Só não achei que
estaria doente em casa", la-
menta a apresentadora. (car-
men Moreira, Purepeople)

Luciano szafir está seda-
do, após cirurgia na re-
gião abdominal

na última quarta-feira
(7), o ator Luciano Szafir, de
52 anos, que estava inter-
nado com covid-19, foi sub-
metido a uma cirurgia para
retirada de um hematoma e
um segmento do cólon, no
Hospital Samaritano, na

Zona Oeste do rio de Janei-
ro. “O paciente Luciano Sza-
fir passou por uma cirurgia
de retirada de hematoma e
segmento do cólon no Hos-
pital Samaritano Barra. Sza-
fir segue sedado no pós-
operatório”, diz um boletim
médico informado pela as-
sessoria do artista. (Luigi ci-
valli, Ofuxico)

CELEBRIDADES

Sarah Andrade e Lu-
cas Viana foram vistos jun-
tos em São Paulo após ru-
mores de romance. O ven-
cedor do 'A Fazenda 11' e a
ex-BBB teriam iniciado af-
fair em maio deste ano
após troca de directs no
Instagram, segundo fon-
tes de Léo Dias, do 'Metró-
poles'. Sarah viajou com o
modelo e amigos para Ar-
raial D'Ajuda em junho,
na comemoração de seu
aniversário de 30 anos.
Ainda segundo a coluna,
os dois têm sido vistos fre-
quentemente juntos em
São Paulo. (Raphaela Fer-
nandes, Purepeople)

Sarah Andrade e Lucas Vianna surgem juntos 
em São Paulo após rumores de romance

ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

essa Lua nova vai trazer para
você inúmeras ideias novas, além
da capacidade de se desvencilhar
de ideias ou de desejos bobos e
completamente inúteis, que po-
dem estar impedindo sua evolu-
ção pessoal. essa Lua nova traz
novidades no âmbito familiar.

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

essa Lua nova vai trazer agi-
to para sua vida. Mudanças po-
dem ser aguardadas, inclusive de
residência ou viagens, podem
ser inesperadas e chegar em
boa hora. Por isso aceite os con-
vites que chegarem de última
hora. Adapte-se e corra o risco.

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

essa Lua nova vai trazer a ma-
terialização de sonhos; desejos
antigos podem ser realizados. A
sua autoestima também pode me-
lhorar de uma hora para outra, e
isso acaba trazendo mais valori-
zação dos outros. As pessoas che-
gam e dizem boas palavras. elo-
gios e até ajudas podem surgir.

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

essa Lua nova vai trazer for-
ça para mudar o que precisa ser
mudado e dedicação para pôr a
mão na massa. O trabalho vai ter
melhoras e seus esforços serão
recompensados com bons e no-
vos acordos que trarão alegrias
para o bolso. O dia pode trazer
questões de justiça à tona.

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

essa Lua nova vai trazer intui-
ção e amor. é momento de prati-
car a compaixão e a doação por si
mesmo e para os outros. é dia de
praticar a liberdade de ser o que
deseja ser. Aprender a soltar e a
desapegar também pode ser uma
das lições deste dia, ao ter que vi-
ver coisas diferentes. 

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

essa Lua nova vai trazer no-
vos amigos vindo até você tra-
zendo ajuda. Vai ser muito bom
se sentir pertencente a um gru-
po de pessoas. inclusive, velhos
amigos podem ressurgir, tra-
zendo alegrias e solução de ques-
tões mal resolvidas do passado.
Saiba perdoar ou deixar o pas-
sado.

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

essa Lua nova vai trazer pro-
jetos para serem realizados. A
vida profissional também pode
apresentar mudanças: novos
convites podem surgir ou mu-
danças onde você está mesmo,
apenas com entrada de novos
colaboradores ou de mudanças
nas regras de convivência. 

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

A Lua nova vai trazer novos
caminhos. Você pode retomar
velhos objetivos do passado, que
poderia ter abandonado, mas
agora a vida pode trazer meios
de você realizar e alcançar essa
meta. Saiba aceitar o novo.

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

essa Lua nova vai trazer pro-
fundas transformações, desde
emoções, até hábitos e situa-
ções. O dia pode ter abalos.
Tome cuidado com as relações;
pode ser difícil se relacionar hoje.
Vale a pena refletir antes de to-
mar decisões e se aquietar.

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

A Lua nova traz mudanças
nas suas relações e parcerias.
novos contratos podem começar
e outros podem se encerrar. não
é um momento para temer, mas
para ser grato pela chance de re-
começar. Você pode receber no-
tícias de melhoras sobre a saúde
de alguém querido.

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

A Lua nova vai trazer mu-
danças na rotina diária. Pode
ser preciso se adaptar. Sua saú-
de precisa de cuidados. Você
pode se aliar a uma nova prática
para ver sua saúde se restituin-
do aos poucos. é preciso ir de-
vagar, descansar mais e olhar
mais profundamente. 

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

A Lua nova vai trazer novos
amores aos que estão procu-
rando. Quem tem filhos poderá
dar uma atenção especial a eles
hoje. Você poderá ter um dia
com a rotina alterada devido a
mudanças de última hora. Bom
dia para colocar em prática ideias
novas e apostar na criatividade.

SERGIPE
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Lanna Oliveira

A pandemia gerou danos ir-
reparáveis para as artes, mas
em contrapartida revelou um
potencial pouco explorado até
então. Sendo pressionados a
mudar de estratégia, com as sa-
las de concerto ainda de portas
fechadas, as orquestras apos-
tam em concertos online e in-
terativos durante este período.
Somente nesta semana, estreou
um concerto inédito da Or-
questra Sinfônica Brasileira,
ao passo que a Orquestra Ouro
Preto prepara uma apresenta-
ção virtual no sábado (10) em
que o repertório será escolhido
pelo público em tempo real.

Com transmissão online,
não há limites físicos e o que
antes era possível ser assistido
só presencialmente, hoje pode-
se ver de qualquer lugar do
mundo, e qualquer horário.
Impulsionando a cultura e a le-
vando em lugares distantes, a
Orquestra Sinfônica Brasileira
desenvolveu novas formas de
estreitar os vínculos com seu
público. As cortinas se abrem
pelas telas da televisão, do
computador, do celular e as no-
tas musicais, antes ecoadas em
ambientes fechados, ganham
novos espaços. 

Gravado no Theatro Muni-
cipal de Niterói, o concerto da
Orquestra Sinfônica Brasileira
poderá ser acessado pelas suas
redes sociais. A estreia se deu
nesta quarta-feira (7) e a partir
desse dia, amantes da música
erudita podem escolher o me-

lhor momento para apreciar
interpretações da obra de Paul
Dukas, Heitor Villa-Lobos, Gil-
berto Gagliardi, Richard
Strauss e Charles Gounod. Des-
de que começou a crise sani-
tária, esta é apenas a terceira
apresentação da Orquestra Sin-
fônica Brasileira em que os
músicos se reuniram.

"No início da pandemia,
cada um gravava de sua casa.
Agora, mesmo sendo uma
apresentação online, os en-
saios são presenciais. Isso traz
uma motivação nova para o
grupo, uma sintonia maior. Os
músicos estão muito felizes
por tocarem juntos nova-
mente", diz a maestrina Pris-
cila Bomfim, convidada para
reger a Orquestra Sinfônica
Brasileira pela segunda vez
em sua carreira. Apesar do
reencontro, o momento ainda
inspira cuidados e apresenta
desafios. Os protocolos de
segurança, que incluem o
uso de máscaras, limitam a

expressividade facial. 
Um dos principais desta-

ques do novo concerto, para a
maestrina, é uma música de
Gilberto Gagliardi. "Repre-
senta bem a cultura nordesti-
na e brasileira. Podemos sen-
tir, em uma mesma obra, di-
versos climas criados pelos
naipes de metais na orquestra
e a percussão. É uma obra
muito importante para o re-
pertório de metais porque Gil-
berto Gagliardi era trombo-
nista e vinha de uma família
de trombonistas. Acho que o
público vai se identificar mui-
to. É um ritmo que já está
dentro do brasileiro".

Fundada em 1940, a Or-
questra Sinfônica Brasileira é
considerada um dos conjuntos
sinfônicos mais importantes
do país. Além dos concertos, o
grupo também desenvolve pro-
jetos com objetivos sociais e
educativos. Suas atividades
têm sido viabilizadas por meio
de instrumentos da Lei Federal

de Incentivo à Cultura, como o
Instituto Cultural Vale e diver-
sos apoiadores e patrocinado-
res. Esse auxilio é de extrema
importância para que os meios
de difusão da arte no país pos-
sam exercer sua função.

Em abril deste ano, a or-
questra foi reconhecida como
patrimônio cultural imate-
rial da cidade do Rio de Ja-
neiro, conforme decreto as-
sinado pelo prefeito Eduardo
Paes. Atualmente é composta
por cerca de 70 músicos. A se-
leção ocorre por meio de au-
dições anunciadas por edi-
tais, sempre que há vagas a
serem preenchidas. Assim,
ela integra o hall de institui-
ções pioneiras. Sendo reco-
nhecida pelo pioneirismo de
suas ações: primeira orques-
tra brasileira a realizar turnês
pelo Brasil e exterior, apre-
sentações ao ar livre e proje-
tos de formação de plateia.
(Lanna Oliveira é estagiária
do jornal O Hoje)

A Orquestra
Sinfônica
Brasileira aposta
em programação
virtual para
restabelecer sua
relação com o
público

O erudito se reinventa

esTReia

Viúva Negra (Black Widow,
2021, euA). Duração: 2h14min.
Direção: cate Shortland. elen-
co: Scarlett Johansson, Flo-
rence Pugh, rachel Weisz. Gê-
nero: Ação, espionagem, aven-
tura. no novo filme da Marvel
Studios, ‘Viúva negra’, natas-
ha romanoff (Scarlett Johans-
son) precisa confrontar partes
de sua história quando surge
uma conspiração perigosa li-
gada ao seu passado. Perse-
guida por uma força que não
irá parar até derrotá-la, na-
tasha terá que lidar com sua
antiga vida de espiã, e tam-
bém reencontrar membros de
sua família que deixou para
trás antes de se tornar parte
dos Vingadores. Dirigido por
cate Shortland e produzido
por Kevin Feige, ‘Viúva ne-
gra’, é o primeiro filme da
fase quatro do universo cine-
matográfico Marvel. cineflix
Aparecida: 13h35, 15h, 16h20,
18h55, 19h05, 21h40, 21h50.

eM CaRTaZ

Croods 2: Uma Nova Era (The
croods: A new Age, 2021,
euA). Duração: 1h36min. Di-
reção: Joel crawford. elenco:
nicolas cage, ryan reynolds,
emma Stone. Gênero: Anima-
ção, aventura, família, comé-
dia. em croods 2: uma nova
era, em busca de um habitat
mais seguro, os croods des-
cobrem um paraíso que aten-
de todas as suas necessidades.
entretanto, outras pessoas já
moram neste lugar: Os Bet-

termans, uma família que se
considera melhor e mais evo-
luída. À medida que as tensões
entre os novos vizinhos co-
meçam a aumentar, uma nova
ameaça impulsiona os dois
clãs em uma aventura épica
que os força abraçar suas di-
ferenças, extrair forças um do
outro e construir um futuro
juntos. cineflix Aparecida:
14h30, 15h10, 16h30, 17h10.

Velozes & Furiosos 9 (F9 The
Fast Saga, 2021, euA). Duração:
2h23min. Direção: Justin Lin.
elenco: Vin Diesel, Michelle ro-
driguez, Jordana Brewster. Gê-
nero: Ação. em Velozes & Fu-
riosos 9, Dominic Toretto (Vin
Diesel) e Letty (Michelle ro-
driguez) vivem uma vida pa-

cata ao lado de seu filho Brian.
Mas eles logo são ameaçados
pelo passado de Dom: seu ir-
mão desaparecido Jakob (John
cena). Trata-se de um assassi-
no habilidoso e motorista ex-
celente, que está trabalhando
ao lado de cipher (charlize
Theron), vilã de Velozes & Fu-
riosos 8. Para enfrentá-los, To-
retto vai precisar reunir sua
equipe novamente, inclusive
Han (Sung Kang), que todos
acreditavam estar morto. ci-
neflix Aparecida: 15h45, 18h40,
19h, 21h30, 21h35, 21h55.

Invocação do Mal 3: A Ordem
do Demônio (The conjuring:
The Devil Made Me Do it, 2021,
euA). Duração: 1h52min. Dire-
ção: Michael chaves. elenco:

Patrick Wilson, Vera Farmiga,
ruairi O'connor. Gênero: Ter-
ror. invocação do Mal 3: A Or-
dem do Demônio revela uma
história assustadora de terror,
assassinato e um desconheci-
do mal que chocou até os ex-
perientes investigadores de
atividades paranormais ed (Pa-
trick Wilson) e Lorraine Warren
(Vera Farmiga). um dos casos
mais sensacionais de seus ar-
quivos, começa com uma luta
pela alma de um garoto, de-
pois os leva para além de tudo
o que já haviam visto antes,
para marcar a primeira vez na
história dos estados unidos
que um suspeito de assassi-
nato alega ter tido uma pos-
sessão demoníaca como defe-
sa. cineflix Aparecida: 19h10.

tCINEMA

‘Viúva Negra’, é o

primeiro filme da

fase quatro do

Universo

Cinematográfico

Marvel

Os amantes da

música erudita

podem escolher o

melhor momento

para apreciar

interpretações de

grandes artistas










