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

s   31º C  
t  12º C

Reforma tributária exige
reforma ética

RiCaRdo ViVEiRos
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Paço discute
novo Código
Tributário
O novo Código Tributário po-
derá ser encaminhado à Câ-
mara Municipal de Goiânia até
o começo de agosto. Proposta
vem sendo discutida junto a Fe-
comércio que defende alíquota
única, mas tema não é unânime.
Cidades 9

‘Sommeliers’ de vacinas
vão ser os últimos na fila
da imunização em Goiânia
O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, deve acatar a
recomendação do Ministério Público de Goiás(MP-
GO) e assinar nos próximos dias um decreto pu-
nindo  quem não quiser se vacinar com determi-
nadas fabricantes de vacinas. Os sommeliers de

vacinas serão vacinados após o grupo acima de
18 anos. Nesta terça-feira (13), 346 , das 2 mil pes-
soas que agendaram a vacinação, se recusaram
a tomar o imunizante. As vacinas são seguras e
ofertadas pelo Ministério da Saúde. Cidades 10

Vila NoVa
volta a empatar
sem gols no OBA
Em jogo válido pela 11ª rodada
da Segundona, o Tigre ficou no
0 a 0 contra o Brasil de Pelotas,
chegando a três jogos consecuti-
vos sem vencer em casa.
Esportes 8

�
Leia nas CoLunas

Xadrez: Estica e puxa no MDB
emperra antecipação de alian-
ça com Caiado.
Política 2

Esplanada: Projetos buscam
reduzir poderio de indicações
do presidente ao STF.
Política 6

Leitura: Negros ganham pro-
tagonismo em livros infantis
em sintonia com debates.
Essência 14

UFG vai avaliar
qualidade da
gasolina goiana
O Laboratório de Métodos de Ex-
tração e Separação da Universi-
dade Federal de Goiás (Lames-
UFG) irá monitorar a qualidade
dos combustíveis comercializados
em Goiás e no DF. Universidade
já monitora eleção dos preços
através de aplicativo de celular.
Cidades 11

Setor de serviços
cresce 1,2%,
aponta o IBGE
O volume de serviços cresceu
1,2% em maio. Com o resultado,
pela segunda vez este ano, ele
superou o nível em que se en-
contrava antes da pandemia de
covid-19: 0,2%. Após dois meses
seguidos de resultados positivos,
o setor acumula alta de 2,5%.  
Economia 4

Essência

Cinema brasileiro traz conceito de cyberpunk;
modificações corporais através da tecnologia
Essência 16

Comemoração do dia do
Rock traz inovação também
no mercado de comuniação
Essência 14

Espetáculo de dança abre
programação da ‘Mostra
Horizontes Urbanos’ 
Essência 13

Jair Bolsonaro oficializou a in-
dicação do advogado-geral da
União, André Mendonça, para a
vaga de ministro do Supremo
Tribunal Federal (STF).
Política 2

Bolsonaro indica
André Mendonça
ao Supremo

Com Daniel Vilela Ronaldo Caia-
do (DEM) mais próximos, depu-
tados emedebistam engrossam
caldo da base e sinalizam posi-
tivamente para aliança em 2022.
Política 2

Deputados do
MDB orbitam
base de Caiado



O presidente Jair Bolsonaro oficializou a indicação do
advogado-geral da União, André Mendonça, para a vaga
de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Bolsonaro
já havia anunciado a sua decisão e a indicação foi
publicada ontem (13) no Diário Oficial da União. No do-
cumento, o presidente encaminha o nome de Mendonça
para apreciação do Senado Federal.

Se aprovado pelos senadores, ele vai ocupar a vaga do
ministro Marco Aurélio Mello, que foi aposentado com-
pulsoriamente, ontem (12), ao completar 75 anos de
idade. O magistrado ingressou no STF em 13 de junho de
1990 e participou de sua última sessão plenária como
membro da Corte no dia 1º de julho.

Em nota, Mendonça agradeceu o presidente pela con-
fiança e se colocou à disposição do Senado. “De forma
respeitosa, buscarei contato com todos os membros, que
têm a elevada missão de avaliar meu nome. Por fim, ao
povo brasileiro, reafirmo meu compromisso com a Cons-
tituição e o Estado Democrático de Direito. Deus abençoe
nosso país!”, diz a nota.

Na noite desta segunda-feira (12), ao deixar o STF,
após visita ao presidente da Corte, ministro Luiz Fux,
Bolsonaro disse que Mendonça já vem conversando
com os parlamentares e “existe sim, uma grande possi-
bilidade de ser aceito.”

Esta é a segunda indicação que o presidente faz para
um cargo no Supremo. (ABr)
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Jair Bolsonaro
confirma André
Mendonça 
ao Supremo

Samuel Straioto 

Prefeitos do MDB devem
se reunir entre 14 e 17 horas
desta quarta-feira (13), numa
tentativa de forçar a anteci-
pação do apoio do partido ao
governador Ronaldo Caiado
(DEM). O encontro está pre-
visto para ocorrer na sede do
diretório estadual do partido,
no Setor Aeroporto, em Goiâ-
nia. Entre os organizadores
do encontro está Pábio Mos-
soró (Valparaíso) e André Cha-
ves (Buriti Alegre). No total, o
MDB tem cerca de 30 prefeitos
em Goiás. A intenção é de
amadurecer as discussões
para fortalecer as ações par-
tidárias visando o processo
eleitoral do ano que vem.

De acordo como prefeito
de Valparaíso, Pábio Mossoró,
a reunião ocorre em um mo-
mento após a recondução de
Daniel Vilela na condição de
presidente estadual do partido.
Segundo o gestor, a intenção é
de manter uma alinhamento
e discutir qual caminho será
adotado, se um apoio ao go-
vernador Ronaldo Caiado ou
se uma candidatura própria.
“Nós vamos reunir os prefeitos,
agora que o Daniel foi recon-
duzido à presidência do parti-
do, justamente para o partido

se manter alinhado, provavel-
mente vamos discutir qual o
caminho do MDB para a elei-
ção do governo estadual”, re-
latou Mossoró. 

Vale ressaltar que há uma
aproximação gradativa entre
Daniel e Caiado. Por outro
lado, há uma corrente do par-
tido que defende a candida-
tura própria, entre os mem-
bros que defendem este tipo
de posicionamento está o pre-
feito de Aparecida de Goiânia,
Gustavo Mendanha. Menda-
nha tem defendido que mem-
bros dos diretórios do MDB
na capital e no interior sejam
ouvidos. Mendanha espera
conversa com Daniel Vilela
sobre o assunto. Pábio Mos-
soró diz pelo menos 18 pre-
feitos já confirmaram presen-
ça. “Já confirmaram (a pre-
sença) uns 18 prefeitos.  Nós
vamos reunir para discutir. A
posição do diretório é louvável
porque quer ouvir as lideran-
ças da cidade para tomar as
decisões que o partido vai to-
mar. Temos eleição e precisa-
mos de uma chapa competiti-
va para deputados federais e
estaduais, com definição de
aliança, tudo isso vai ser defi-
nido no grupo”, disse o pre-
feito de Valparaíso de Goiás. 

Mossoró ainda avalia que

o partido precisa caminhar
para uma estruturação do pro-
cesso político, pois a intenção
é fortalecer a construção de
chapas visando vagas à As-
sembleia Legislativa de Goiás
e a Câmara dos Deputados.
“Vai ser presencial. Nós esta-
mos ligando aqui para todos.
Nós temos 29 prefeitos do MDB.
Vamos convidar todos os pre-
feitos num primeiro momento,
depois vamos fazer uma reu-
nião virtual com os vice-pre-
feitos e também vamos atender
futuramente os vereadores do
MDB. Vamos atender por re-
gião. A discussão é para o for-
talecimento do MDB. Temos a
chapa renovada do Diretório
Estadual e a intenção nossa é

trabalhar o partido para que
chegue fortalecido na eleição
do ano que vem”, relatou.

O prefeito de Valparaíso
avalia que não se pode fechar
portas para um possível
apoio ao governador Ronaldo
Caiado.  “A avaliação o par-
tido vai discutir. O governa-
dor tem trabalhando. Se o
MDB estiver no grupo para
somar e poder contribuir,
com certeza a gente não pode
fechar as portas, e o gover-
nador tem nesse momento
de pandemia que o estado
passou por dificuldade, se o
MDB puder contribuir e pu-
der fazer com que o estado
avance a gente não vê porque
não somar nesta chapa com

o governador”, afirmou.
O possível apoio ao gover-

nador Ronaldo Caiado é uma
tendência não apenas de Pábio
Mossoró, mas também de ou-
tros prefeitos da região do En-
torno do Distrito Federal, mes-
mo aqueles que são de outros
partidos. Mossoró afirmou que
seria importante a região per-
manecer unida, tanto admi-
nistrativamente, quanto poli-
ticamente. “O Entorno é o se-
gundo colégio eleitoral e es-
tamos trabalhando com os
prefeitos da região a impor-
tância dessa unidade. Man-
tendo a região unida, teremos
uma poder de decisão no pro-
cesso eleitoral do ano que
vem. (Especial para O Hoje)

Pábio Mossoró aponta que partido já caminha para aliança e que maioria dos prefeitos defendem união

Reunião entre gestores municipais está
programada para à tarde desta quarta-feira 

Estica e puxa no MDB trava
antecipação de adesão à base

Quem esperava que a eleição que recon-
duziu Daniel Vilela à presidência do diretório
PMDB apaziguasse os ânimos no partido e
arrefecesse a disputa interna, se enganou.
Apesar de ter cedido a pressões para compor
com Daniel e abandonar de vez a ideia de
apresentar chapa para a disputa pelo co-
mando da sigla, o deputado Paulo Cezar Mar-
tins é o único da bancada, de quatro parla-
mentares, que segue
defendendo candi-
datura própria, fo-
mentado pelo pre-
feito de Aparecida
de Goiânia, Gusta-
vo Mendanha. “Rei-
tero que temos força
para lançarmos um
nome ao governo e
pautamos ações que
precisamos execu-
tar juntos, em
busca de verda-
deira oxigena-
ção para o MDB”,
disse ele, ao lado
de Mendanha. 

Compromisso  
Em busca de espaço para disputar a reeleição,

o senador Luiz do Carmo (MDB) recebeu apoio
do deputado emedebista Henrique Arantes,
que o chamou de “líder do nosso MDB”. 

Romaria 
Depois de receber Rafael Lara, candidato a

presidente da OAB Goiás, Iris Rezende tomou
café com Rodolfo Otávio e a promotora Valentina
Jungmann, que também estão no páreo.  

Retorno 
A volta da ex-vereadora Priscilla Tejota

(PSD) à Câmara de Goiânia tomou os basti-
dores do Parlamento goianiense. Suplente
do partido, ele obteve 4.156 votos em 2020.
E pode assumir mandato.

Vice-líder 
Com a contaminação pelo coronavírus

do vereador Sandes Júnior (PP), coube ao
emedebista Anselmo Pereira orientar a base
aliada na votação de matérias do Executivo,
na Câmara de Goiânia. 

Punição  
Prática de nepotismo na prefeitura de

Caldas Novas, na gestão anterior, com Evan-
dro Magal, e agora, com Kleber Marra (Re-
publicanos), levou o Ministério Público a
acionar a Justiça para cumprimento de sen-
tença de combate à essa prática de nomeação. 

No bolso 
Por má-gestão, entre 2013 e 2016, ad-

ministração do PSDB, o TCE imputou multa
ao ex-secretário da Casa Militar, Adailton
Florentino Nascimento, e ao ex-pregoeiro
Erinaldo Nogueira de Oliveira. Ficou em
R$ 8,8 mil. Diz respeito a contratos de
conservação dos Palácios Pedro Ludovico
e das Esmeraldas. 

No batente 
O Governo deve protocolar ainda nesta

quarta-feira, 14, pacote de projetos para ser
apreciado em autoconvocação da Assembleia
Legislativa, com prioridade para a matéria
que trata de auxílio para famílias em vulne-
rabilidade social. A pauta antes do recesso
continha 85 projetos e três vetos do Executivo. 

Embate 
É cada vez mais acalorado o debate

entre vereadores conservadores e os de
centro-esquerda, quando o tema é homo-
fobia, na Câmara da capital. Thialu Guiotti
(Avante), por exemplo, disse que há ditadura
de expressão e opinião. E foi rebatido por
Mauro Rubem (PT).

2 O senador Vanderlan Cardoso (PSD)
diz que emendas de sua autoria foram
acatadas na Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias de 2022 da União. 

CURTAS
t

Venceslau Pimentel | xadrez@ohoje.com.br

Xadrez

Prefeitos da base buscam
antecipar aliança com Caiado

Andre Mendonça é atual Advogado-geral da União
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Reforma tributária 
exige reforma ética

Reginal Wantuil

Recentemente a Aneel (Agência Nacional de
Energia Elétrica) reajustou em 52% o valor da
bandeira vermelha patamar 2 para as contas de
luz. O resultado disso foi um aumento nas tarifas
que foi de R$ 6,24 para R$ 9,49 para cada KWh
(quiliwatt-hora) consumidos.

Esse aumento tem impacto nos bolsos dos bra-
sileiros em geral, pois vindo de uma crise de pan-
demia esses reajustes devem ter um peso signifi-
cativo na inflação e isso também pode afetar o
mercado imobiliário.

Um dos principais motivos do setor imobiliário
sofrer esses impactos é o fato desse ramo estar
ligado diretamente à construção civil. Com os
custos com energia mais altos, os preços das ma-
térias primas devem subir, algumas máquinas
demandam um alto consumo de eletricidade du-
rante o processo de fabricação e esse custo deverá
ser repassado às obras.

Uma das matérias-primas que mais deman-
dam energia é o alumínio sendo uma das mais
importantes para a construção civil, em média
50% do seu custo de produção é ligado ao con-
sumo de eletricidade.

“O alumínio é um material que especifica-
mente utiliza muita energia, mas vai ter impacto
de forma geral em todos os processos fabris”,
diz Carlos Borges, vice-presidente de tecnologia
e sustentabilidade do Secovi-SP (sindicato da
habitação).

Esse aumento impacta o setor da construção
civil em um momento complicado, seguido de au-
mento dos preços dos insumos. Segundo o INCC
(Índice Nacional da Construção Civil) chegou em
média a 15,25% em acúmulo nos últimos 12 meses,
outros materiais subiram além do esperado.

A Abramat (Associação Brasileira da Indús-
tria de Materiais de Construção) demonstra
preocupação com o aumento nas tarifas de
energia. “O tema é bastante sensível à indústria
de materiais de construção, sobretudo para
alguns setores, como o siderúrgico, cerâmico
e de vidros”, afirmou.

A maioria dos materiais usados na constru-

ção civil são nacionais e com isso, são mais
propícios a sofrerem esses aumentos do reajuste
das tarifas de energia. Com isso, o setor da
construção civil vem tentando importar algumas
dessas matérias-primas na tentativa de reduzir
alguns custos e impostos. 

Outro ponto que tem preocupado tanto o
setor da construção civil quanto o setor de
imóveis, é o poder de compra dos clientes,
que com esses aumentos na conta de energia
pode sofrer impacto.

O preço da conta de luz vai para as cons-
trutoras, porém esse impacto tende a ser menor
que o aumento das matérias-primas. As grandes
obras gastam bastante energia com equipa-
mentos como por exemplo; guinchos, gruas e
máquinas de solda.

Segundo Murilo Nahas, diretor de energia da
Mun Engenharia, a alternativa para algumas in-
corporadoras é recorrer a energia renovável,
como por exemplo a energia solar, que tem
grandes retornos financeiros a quem faz uso da
mesma. Algumas empresas já vêm fazendo uso
dessa fonte de energia e tem retornos significa-
tivos na conta de energia.

Existem outras fontes de energia renovável
como a energia eólica, energia como essa e a
citada acima além de contribuir com o meio am-
biente agrega valor institucional a marca ou em-
presa que faz uso, pois com isso a empresa de-
monstra que tem responsabilidade social e con-
tribui para o meio ambiente.

Isso garante não só uma redução nos custos com
energia elétrica como também um valor agregado à
marca e, quem faz uso de ferramentas como a
energia renovável sai ganhando tanto financeiramente
como também como
empresa, por se desta-
car como uma marca
que apoia e preserva
os impactos gerados ao
meio ambiente. Mesmo
com as dificuldades,
existem possíveis solu-
ções como as alterna-
tivas citadas acima.

Ricardo Viveiros

O Sistema Tributário Nacional foi instituído
com a publicação da Emenda Constitucional nº
18 de 1965 à Constituição criada em 1946, mo-
mento que gerou a última grande Reforma Tri-
butária no Brasil. Ou seja, desde que sou jorna-
lista - lá se vão 55 anos - ouço falar nesse
assunto. Porque, desde sempre, não foi feito o
que deveria ser feito. Apenas "emendas". Não é
com remendos que se faz algo assim, de tamanha
relevância para a vida das pessoas, para o de-
senvolvimento do País.

Você sabe quantas propostas de reforma tri-
butária passaram pela Câmara Federal e pelo Se-
nado nos últimos 55 anos? Não. Pois é, também
desconheço. Embora atento ao tema, perdi a conta
ao longo do tempo. Entretanto, saiba que apenas
hoje o poder legislativo nacional brasileiro analisa
mais de 100 propostas de alterações de impostos
que tramitam, de modo fatiado, no Congresso.

Nesta oportunidade em que corre no parla-
mento federal mais uma Proposta de Reforma
Tributária, é importante adequá-la à meta do
crescimento econômico, desonerando a produção
na medida do possível. Antes de tudo, torna-se
imprescindível entendê-la como oportunidade de
minimizar um dos mais graves problemas brasi-
leiros: a corrupção no setor público. Não haverá
política fiscal capaz de conciliar a receita de im-
postos com as necessidades de custeio e investi-
mento dos governos, enquanto boa parte do di-
nheiro arrecadado estiver indo para os bolsos
dos políticos desonestos.

Exemplo lamentável dessa criminosa cultura
crônica que há décadas é praticada nos três níveis
do poder executivo brasileiro, podemos observar
nas ações da Controladoria-Geral da União (CGU).
O organismo identifica fraudes em licitações de
inúmeros cidades de todos os estados do País. Em
média, pasme, mais de 80% das prefeituras pes-
quisadas apresentam problemas suspeitos. Essa
estatística preocupa, pois a perspectiva do ponto
de vista percentual no universo de 5.570 municípios
no País aponta um cenário grave. Sem falar dos
estados e do Governo Federal.

A maioria das concorrências públicas são sobre
elevadas despesas com obras de saneamento
básico, asfaltamentos, construções de escolas,

postos de saúde e hospitais, e muito na terceirização
de serviços - este segmento um recorrente foco
de desvios. Honestidade e eficiência nesses gastos
são garantia de uso adequado de recursos, por
consequência da menor necessidade de tributação
da sociedade. Constante fúria arrecadatória, cor-
rupção e irresponsabilidade fiscal constituem o
mais cruel inimigo da economia brasileira. Na
verdade, matam pessoas como, agora, vimos nas
compras governamentais de equipamentos, insu-
mos e vacinas para o combate à Covid-19.

Diante da dimensão do problema, a mídia
tem cumprido seu papel de revelar lamentáveis
fatos à sociedade, permitindo que todos fiscalizem
a aplicação do dinheiro público. Os jornalistas
têm sido vítimas constantes de agressões e ten-
tativas de desqualificação, quando administra-
dores públicos reclamam não receber elogios e
rejeitam críticas, denúncias. Como sempre digo,
a imprensa existe para governados, não para go-
vernantes. Político que é honesto, capaz e traba-
lhador não faz mais do que sua obrigação. Não
quer aplausos, não teme comentários. Seus atos
são sua melhor campanha.

Transparência é a exigência básica para o êxito
das ações de moralização do setor público brasi-
leiro. União, estados e municípios têm a obrigação
de gerir os seus respectivos orçamentos com muita
correção e responsabilidade. No caso específico
das concorrências, é básico respeitar, com absoluto
rigor, o que está definido na Lei 4.253/2020, que
substituiu a Lei das Licitações 8.666/1993, a Lei
do Pregão 10.520/2002 e o Regime Diferenciado
de Contratações RDC - Lei 12.462/11. Este é o ca-
minho para a aprovação das contas públicas,
pelos organismos competentes de fiscalização e
auditoria e, também,
pela sociedade, cuja
concordância é essen-
cial nas democracias.
Lei é para ser cumpri-
da. Se é ruim ou se fi-
cou obsoleta, que seja
mudada. Mas, enquan-
to for a vigente é para
ser respeitada.

É preciso as obri-
gações dos municípios,
estados e do país.

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO

Ricardo Viveiros é jorna-
lista, escritor e professor. 

Reginal Wantuil é admi-
nistrador de imóveis

TRÂNSITO
A Prefeitura de Goiânia informa que neste

momento o trânsito flui normalmente da Ave-
nida Perimetral Norte com a Goiás Norte. Nas
próximas horas deverá ocorrer uma interdição
momentânea para instalação de uma viga no
viaduto que faz parte das obras do BRT.Equipes
da Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM)
estão no local para orientar os condutores e
garantir a segurança viária.

Prefeitura Municipal 
de Ggoiânia

Desabrigados
Muito triste ver a quantidade de pessoas de-

sabrigadas, em situação de rua em Goiânia.
Saber que o Estado não faz sua parte e que nós,
como comunidade, deveríamos fazer mais. Prin-
cipalmente no momento que vivemos hoje, é
importante que o governo pense em medidas
urgentes para proporcionar moradia para essas
pessoas, já que esse é um dos principais direitos
garantido na constituição.

Francisco Fernandes
Goiânia

{
Nós entendemos que
há uma diferença
entre a população de
um Estado e outro,
mas não desse
montante de 30
milhões de doses que
possibilitaria uma
unidade antecipar
radicalmente a
campanha. Isso
geraria uma
desigualdade da
cobertura vacinal no
País, algo que não é
previsto pelo PNI”
secretário de Estado da Saúde, Is-
mael Alexandrino, após reunião
com o ministro da Saúde, Marcelo
Queiroga. Ministério projeta pro-
jeta 109 milhões de vacinas em
julho e agosto para distribuição aos
estados para acelerar as campa-
nhas de imunização.

Aumento na conta de energia pode
impactar mercado imobiliário

@jornalohoje
“Caiado tem revolucionado a administração
do Estado. É muito comum que prefeitos
apoiadores possam se aproximar”, comen-
tou a internauta sobre a aliança com prefei-
tos que o governador de Goiás Ronaldo
Caiado tem conquistado ao longo do seu
mandato. são 80 prefeitos que apoiam o
atual governador.

Eva Maria

@ohoje
“Não dá para entender tanta gente idiota
nesse país.”, comentou o internauta sobre a
repercussão do caso de agressão do dj ivis.

Rogério Bernardess

@jornalohoje
Uma pesquisa do datafolha mostra que a
adesão à vacina já atinge 94% da popula-
ção. Entre os entrevistados, 56% responde-
ram que já foram vacinados e outros 38%
disseram que desejam tomar o imunizante
contra a Covid-19.
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Responsáveis por pouco mais de 70,0%
da capacidade de armazenamento de energia
hidroelétrica em todo o País, os reservatórios
das regiões Sudeste e Centro-Oeste sofreram
baixa de pouco mais de 41,5% entre julho
do ano passado e o mesmo mês deste ano,
retomando níveis proporcionalmente muito
próximos daqueles observados em julho de
2001, ano de racionamento explícito de ener-
gia. Há grandes diferenças entre os dois pe-
ríodos, a começar do próprio perfil da gera-
ção, ligeiramente menos concentrada nas
hidrelétricas agora, e do tamanho e distri-
buição das linhas de transmissão pelo País,
que hoje permitem interligar todas as regiões,
o que não ocorria há duas décadas.

De qualquer forma, a hidroeletricidade
ainda responde por uma fatia importante
da capacidade instalada e a queda no ar-
mazenamento de água levou o governo a
acionar uma espécie de racionamento dis-
farçado, expresso no choque tarifário que
elevou o valor cobrado pela chamada ban-
deira vermelha em praticamente 52,0% re-
centemente. O cenário prospectivo está longe
de ser tranquilo, precisamente se for consi-
derado que o período seco apenas começou
e as projeções sugerem um regime de chuvas
ainda insuficiente para recompor a capaci-
dade dos reservatórios no próximo verão, o
que deixaria o sistema sob estresse na en-
trada da próxima estação seca.

Os dados do Operador Nacional do Siste-
ma Elétrico (ONS) mostram que o volume
de energia acumulado nos reservatórios
caiu de 97.851 megawatts/mês em julho do
ano passado para pouco menos de 59.152
MW/mês neste mês nas represas do Sudeste

e Centro-Oeste. Em relação à capacidade
máxima do subsistema regional, a água ar-
mazenada passou a representar 28,1% diante
de 48,1% em julho do ano passado e de
44,9% no mesmo período de 2019. Para com-
paração, em julho de 2001, os reservatórios
acumulavam um volume de água corres-
pondente a 26,85% da capacidade máxima.

Entre as usinas instaladas na bacia do
Rio Paranaíba, os reservatórios de Embor-
cação, Nova Ponte e Itumbiara operavam,
na segunda-feira, com 16,96%, 14,31% e
10,31% de sua capacidade plena. Furnas,
na bacia do Rio Grande, registrava um per-
centual de 27,80%.

Geração e transmissão
Em maio deste ano, dado mais recente

do ONS, o País anotava capacidade instalada
para 167.224 megawatts, dos quais 64,93%
ou 108.580 MW em hidroelétricas. Há uma
década e meia essa participação aproxima-
va-se de 84,0%, ainda que no período a ca-
pacidade da hidrogeração tenha crescido
43,7%. Claramente, a geração eólica, inter-
mitente por natureza, foi o grande destaque
no período, saindo de apenas 0,10% da ca-
pacidade total para 10,66% (de 92 para
17.822 MW). As térmicas, incluindo desde
as ultrapoluentes geradoras a óleo combus-
tível e diesel até a geração de energia mais
verdade, a partir de biomassa, tiveram sua
capacidade ampliada de 12.588 no início de
2006 para 35.571 MW em maio deste ano
(182,6% a mais). A fonte solar, que sequer
existia em meados da década de 2000, atingiu
capacidade de 3.261 MW em maio deste
ano, respondendo por 1,95% do total.

2 A pressão sobre os preços
dos alimentos foi mais in-
tensa na segunda metade de
2020, mas continuou a gerar
inflação ao longo deste ano,
afetando, sobretudo, a renda
das famílias de renda mais
baixa. O aumento dos custos
da alimentação, observa o
ex-ministro da Agricultura
e coordenador do FGV Agro,
Roberto Rodrigues, foi ob-
servado em todo o mundo
desde a chegada da pande-
mia, que recolocou na agen-
da global o tema da segu-
rança alimentar. 
2 No ano passado, o grupo
alimentação foi responsável
por 65,6% na composição do
Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo
(IPCA), subindo 14,09% dian-
te de uma inflação de 4,52%.
O peso do grupo no cálculo
da inflação girou em torno
de 21,04%. No acumulado
entre janeiro e maio deste
ano, com o IPCA registrando
3,22% no período, a contri-
buição dos alimentos foi re-
duzida para menos de 15,0%,
variando 2,28%. O IPCA pas-
sou a ser puxado principal-
mente pelos combustíveis e
pela energia elétrica nos úl-
timos meses. A acomodação

do câmbio a partir de abril
ajudou a amenizar os focos
altistas. Na média, a cotação
média do dólar em reais ex-
perimentou redução de 8,7%
entre março e os 12 primei-
ros dias de julho.
2 A quebra na produção
global de grãos nos últimos
dois anos veio acompanhada
de um aumento da demanda
no mundo todo, resultando
em estoques mais baixos e
preços em elevação, retoma
Rodrigues. Os dados do De-
partamento de Agricultura
dos Estados Unidos (USDA,
na sigla em inglês) registram
quedas de 13,2% e de 20,2%
nos estoques de passagem
de milho e soja entre os ci-
clos 2018/19 e 2020/21 em
todo o globo. As reservas de
milho saíram de 322,56 mi-
lhões para 279,86 milhões
de toneladas, passando a re-
presentar menos de três me-
ses de consumo. Os estoques
finais de soja em grão bai-
xaram de 114,61 milhões
para apenas 91,49 milhões
de toneladas, algo equiva-
lente a 90 dias de consumo.
Na safra 2019/20, em ambos
os casos, o mundo acumu-
lava estoques suficientes
para fazer frente aproxima-

damente ao consumo de
mais de 100 dias (121 dias
no caso da soja).
2 No Brasil, conforme Ro-
drigues, a opção por uma
agenda macroeconômica li-
beralizante levou o governo
a abandonar virtualmente
a política de estoques regu-
ladores. A escolha trouxe
complicações na área do
combate à inflação ao retirar
do governo a opção de ma-
nejar aqueles estoques de
forma a limitar o estrago
produzido aqui dentro pela
elevação dos preços exter-
nos. Segundo dados da Com-
panhia Nacional de Abaste-
cimento (Conab), os estoques
públicos foram praticamente
zerados para os principais
grãos. Em agosto de 1988, já
em plena entressafra, por
meio de Aquisições do Go-
verno Federal (AGF), os es-
toques públicos de arroz e
feijão somavam, respectiva-
mente, 5,272 milhões e
178,76 mil toneladas. Em
maio deste ano, restavam
21,556 mil toneladas de ar-
roz nos estoques públicos.
As reservas de feijão encon-
tram-se zeradas pelo menos
desde 2017 e permanecem
assim neste ano.

Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

Nível dos reservatórios no Sudeste e
Centro-Oeste desaba 41,5% em julho

O volume de serviços cresceu 1,2% em maio. Com o
resultado, pela segunda vez este ano, ele superou o nível
em que se encontrava antes da pandemia de covid-19:
0,2%. Após dois meses seguidos de resultados positivos, o
setor acumula alta de 2,5%, mas ainda insuficiente para
recuperar as perdas de 3,4% em março. 

Embora apresente sinais de aquecimento na maior
parte dos seus segmentos de atividades, ainda está 11,3%
abaixo do recorde histórico de novembro de 2014. No
ano, o setor acumula alta de 7,3% e, nos últimos 12
meses, queda de 2,2%. Os números fazem parte da
Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada hoje (13),
no Rio de Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).

A primeira vez que o segmento voltou ao patamar
antes da pandemia foi em fevereiro de 2021, quando al-
cançou um patamar 1,2% acima do registrado em fevereiro
de 2020, mês que antecedeu o início das medidas de iso-
lamento social.

O gerente da pesquisa, Rodrigo Lobo, informou que o
setor vinha mostrando boa recuperação, mas em março,
com um novo agravamento do número de casos de co-
vid-19, governadores e prefeitos de diversos estados e ci-
dades voltaram a adotar medidas mais restritivas, afetando
o funcionamento das empresas de serviços. “Em abril e
maio essas medidas começam a ser relaxadas e o setor
volta a crescer”, explicou.

Três das cinco atividades analisadas pela pesquisa ti-
veram crescimento em maio. Um dos destaques foi o seg-
mento de transportes, serviços auxiliares aos transportes
e correio, com alta de 3,7%. 

Para Rodrigo Lobo, o crescimento nos transportes tem
muito a ver com a queda no preço das passagens aéreas,
além do aumento da demanda por esse serviço. O trans-
porte aéreo cresceu 60,7% em maio. “Além disso, o seg-
mento de armazenagem, serviços auxiliares aos transportes
e correios (3,6%), que também compõem a atividade,
continua em ascensão, tendo atingido em maio seu
patamar mais alto na série histórica da pesquisa. Contri-
buem para esse resultado as empresas de logística, as ad-
ministradoras de aeroportos e as concessionárias de ro-
dovias”, observou.

Famílias
A maior alta dentre todas as atividades ocorreu nos

serviços prestados às famílias. Avanço de 17,9%. Foram
também destaque no mês, embora tenham menor peso
(5,6%) no índice. Segundo o IBGE, apesar do resultado, a
atividade de serviços prestados às famílias permanece
muito distante do patamar antes da pandemia com 29,1%
abaixo. “Outra [atividade] que ainda não se recuperou
foi a de serviços profissionais, administrativos e comple-
mentares, que teve alta de 1,0% em maio. “Também não
se recuperou ainda, estando 2,7% abaixo do nível em
que se encontrava em fevereiro de 2020”, revelou.

Lobo ressaltou que as demais atividades já ultrapas-
saram a marca. A de serviços de informação e comunicação
ficou 6,4% acima; a de transportes, serviços auxiliares
aos transportes e correio, 4,7%, e outros serviços, 3,3%.
No entanto, a de serviços de informação e comunicação,
que tem o maior peso no índice geral (34,4%), foi a que
teve a maior queda em maio (-1,0%). O outro recuo foi
em outros serviços (-0,2%).

Turismo
O índice de atividades turísticas subiu 18,2% na com-

paração com o mês imediatamente anterior e essa é a se-
gunda taxa positiva consecutiva. Nesse período acumulou
um ganho de 23,3%.

Regiões
Entre as unidades da federação, quase todas, ou seja, 23

de 27, tiveram expansão no volume de serviços em maio
de 2021 em relação a abril. O impacto mais importante nos
locais que registraram taxas positivas em maio foi em São
Paulo, com alta de 2,5%. Essa é a localidade que tem maior
peso no índice geral (45 pontos percentuais).  Bahia (8,6%),
Minas Gerais (2,1%) e Distrito Federal (3,7%) também foram
destaques positivos. Em queda, Tocantins (-2,9%), Mato
Grosso (-0,4%), Piauí (-1,9%) e Rondônia (-0,8%) apontaram
as únicas retrações em termos regionais.

Como é a pesquisa
Conforme o IBGE, o estudo produz indicadores que

permitem acompanhar o comportamento conjuntural do
setor de serviços no país. Ele investiga a receita bruta de
serviços nas empresas formalmente constituídas, com 20
ou mais pessoas ocupadas, que desempenham como prin-
cipal atividade um serviço não financeiro, excluídas as
áreas de saúde e educação. (ABr)

Maior alta ocorreu nos serviços prestados às famílias: 17,9%

Bancos concedem mais crédito
a empreendedores mais velhos

BALANÇO

Econômica
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Setor de serviços
cresce 1,2%, diz
pesquisa do IBGE

Pessoas com mais de 65
anos que são donas do próprio
negócio têm mais facilidade
para conseguir crédito junto
aos bancos. De acordo com a
11ª edição da pesquisa “O Im-
pacto da pandemia do coro-
navírus nos Pequenos Negó-
cios”, realizada pelo Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (Sebrae),
em parceria com a Fundação
Getúlio Vargas (FGV), 66% dos
empreendedores com mais de

65 anos, que procuraram as
instituições financeiras, con-
seguiram empréstimos.

O resultado é superior à
média geral, que é de 52%. E
quando comparada com os
empreendedores mais novos,
a diferença é ainda maior. En-
tre os donos de pequenos ne-
gócios com até 24 anos, as res-
postas são positivas em 35%
das solicitações.

Para o Sebrae, além da ex-
periência de gestão, os bancos

levam em consideração o his-
tórico bancário na hora de
conceder um empréstimo, o
que influencia diretamente
nesse resultado. 

A pesquisa mostra que a taxa
de sucesso no pedido de crédito
aumenta conforme cresce a ida-
de do empreendedor. Para o pú-
blico de 36 e 45 anos, as res-
postas foram afirmativas em
51%; entre os de 46 e 55 anos,
53% de sucesso e entre a faixa
de 56 e 65 anos, 57%. (ABr)

Rovena Rosa
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Dayrel Godinho 

Faltando pouco mais de
um ano para o início das
Eleições Gerais de 2022, as
conversas entre o MDB e o
Democratas estariam mais
quentes e próximas de um
desfecho favorável para uma
composição com o governa-
dor de Goiás, Ronaldo Caiado
(Democratas), com um nome
na chapa majoritária, que
tende a ser o do presidente
do Diretório Regional, o ex-
deputado federal Daniel Vi-
lela (MDB).  

De acordo com fontes eme-
debistas, o partido ainda não
fechou as portas para uma
composição com as demais
siglas, com o Governo e com
o governador. A única certeza
dentro de vilelistas é de que
“não há conversas com o
PSDB”, mas as movimenta-
ções em torno da viabilização
dessa composição com o go-
verno já tem adeptos e pode
ser concretizada “desde que
o partido componha a chapa
majoritária”.  

Essa, inclusive, é a posição
do prefeito de Jataí, Humberto
Machado (MDB), que é favo-
rável se o partido compor a
chapa majoritária, seja na
única cadeira para o senado,
seja para a vice-governadoria.
O posicionamento, inclusive,
pode ser considerado um ter-
mômetro das conversas, por-
que o município é berço elei-
toral do ex-governador Ma-
guito Vilela e de seu filho Da-
niel Vilela.  

Outra liderança emedebis-
ta favorável a adesão é o líder
do Governo na Alego, o de-
putado Bruno Peixoto (MDB).
Ele acredita na viabilização
de uma composição com o
governo, dentro da chapa ma-
joritária, porque segundo o
deputado o partido é forte,
estruturado, e uma vice ou
senado “precisa de uma com-
posição com o MDB”. 

A conversa, porém, já está
avançada e tem o respaldo dos
prefeitos do partido e deve ter
o martelo batido “em breve”.  

“Grande parte dos prefei-
tos querem a aliança com o
governador e esperam que
essa decisão aconteça, porque
é o caminho natural e só falta
o anúncio, porque a vontade
do partido já está anunciada”,
acredita o parlamentar. 

Na Alego, de acordo com
o emedebista, o sentimento
também é de que a composi-
ção deve ser anunciada em
breve. Segundo Bruno Peixo-
to, 75% dos deputados eme-
debistas “querem uma alian-
ça com o governador, entre
o MDB e o Democratas”. São
eles o deputado estadual
Humberto Aidar e o deputado
Henrique Arantes. O único
emedebista contrário, de
acordo com o líder, é o depu-
tado Paulo Cézar Martins.  

O emedebista Henrique
Arantes (MDB) por sua vez
acredita que a aproximação
é mais pragmática e impor-
tante para que o partido não
se desgaste numa eleição em
que não há um governo mal
visto pela população. Porque,
segundo ele, ainda que o MDB
tenha condições de lançar
uma candidatura própria,
precisa avaliar o desgaste de
concorrer às eleições contra
um governo que está bem
avaliado.  

"Somos um dos maiores
partidos do Estado e estamos
enraizados em todos os mu-
nicípios do com uma militân-
cia muito grande, senão com
a maior militância. Por isso
precisamos avaliar se é inte-
ressante, ou não [lançar uma
candidatura própria], por isso
avalio que é interessante a
possibilidade de aderir ao go-
verno para não se desgastar,
como poderia acontecer com
o governador Ronaldo Caiado,
mas que ainda não aconteceu,
mesmo com dois anos e meio
de mandato”, justificou. (Es-
pecial para O Hoje)

Citado como único parlamentar na Alego contrário
à adesão do MDB ao governo, o emedebista Paulo
Cézar Martins explica que o partido “é forte”, “tem
militância” e nunca buscou uma candidatura na “ga-
rupa” de outros políticos nas eleições do Estado, por
isso precisam se impor com a sua grande militância,
“sem precipitar questões de interesses pessoais”.  

O parlamentar nega ser o “único emedebista
contrário a adesão” e disse que vai lutar e vai bater
na tecla de que o partido precisa de uma candidatura
própria, porque é um partido que “terá um grande
papel de força nas eleições de 2022”, porque segundo
ele, o MDB tem uma identidade muito grande com
a democracia e tem uma identidade com o povo,
sempre com bandeiras sociais, grandes lideranças
e é um “partido que precisa estabelecer o seu papel
de ter uma candidatura própria”.  

Questionado sobre disponibilizar uma candidatura
própria em meio a uma possibilidade de reeleição
do governador Ronaldo Caiado, o emedebista disse
que não exauriu em nenhum momento a possibilidade
de lançar uma candidatura própria, porque a viabi-
lização ainda precisa ser feita com os nomes que es-
tarão dispostos a concorrer no próximo pleito.  

“O MDB vai ser governo e tenho certeza de que
o partido terá um papel de força nas eleições de
2022, com força, e com uma candidatura própria
para o governo”, concluiu.

Paulo Cézar Martins
ainda acredita em
candidatura própria 

“Partido que
precisa estabelecer
o seu papel de ter
uma candidatura
própria” disse Paulo
Cézar 

Antes distante, a
aliança entre MDB
e Democratas está
mais próxima e
tem adesão de
“boa parte” dos
prefeitos e
deputados

Deputados emedebistas estão
mais próximos da base de Caiado

Fora disso, pode ocorrer improbidade administrativa para mandatários públicos.
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O emedebista

Henrique Arantes

(MDB) acredita que

a aproximação é

mais pragmática e
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o partido não se

desgaste em uma

eleição que não há

um governo mal

visto pela população

Maycon Cardoso
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Esplanada
Leandro Mazzini | reportagem@colunaesplanada.com.br

Freio de arrumação
A despeito das especulações sobre o

AGU André Mendonça para a vaga do ex-
ministro Marco Aurélio Mello, e das futuras
vagas para o Supremo Tribunal Federal
que serão abertas até 2026, avança no
Congresso Nacional um projeto que tenta
frear o poderio presidencial na indicação
de nomes para a Corte. A PEC do STF,
apresentada em dezembro de 2019 pelo
deputado federal Paulo Ganime (NOVO-
RJ), já tem relatora na CCJ, a deputada
Carol de Toni (PSL-SC). A PEC 225/19 propõe
mais rigor nos critérios de indicação ao
Supremo. Um deles é o indicado ser juiz
de segunda instância ou advogado com
pelo menos 10 anos de prática e mestrado
na área jurídica.

Mais cerco
Outras mudanças são o fim do man-

dato vitalício, passando para 12 anos; e
alternância nas indicações para evitar a
concentração de indicações por um mes-
mo presidente.

Aliás..
.. com o respeito aos togados, alguns mi-

nistros não teriam sido aprovados se essa Lei
estivesse em vigor de uns 20 anos para cá. 

Acima de todos
A Coluna já publicou em edições an-

teriores os sistemas utilizados por outros
países para a escolha de ministros e
sobre mandatos. O sistema brasileiro é
uma mãe para a Corte. 

Olho nas contas
O governador do DF, Ibaneis Rocha,

sofreu uma derrota há dias no Tribunal
Administrativo de Recursos Fiscais, órgão
que julga os recursos dos contribuintes.
Seu candidato à reeleição na presidência,
indicado pelo secretário de Fazenda An-
dré Clemente, foi derrotado. Para piorar,
a sessão terminou em bate-boca e não
foi proclamado o resultado. A votação
foi cancelada. 

Nacionalizando
O governador gaúcho Eduardo Leite (PSDB)

vai, devagar, tentando nacionalizar seu nome
como pré-candidato ao Palácio do Planalto.
Foi a estrela ontem na palestra no canal Co-
munitas no Youtube sobre gestão pública,
para plateia de prefeitos e assessores.

Clã em risco
Os Calheiros correm risco de perder o

controle de Alagoas na disputa do ano que
vem. A principal dificuldade do governador
Renan Filho é fazer o sucessor. Ele vai con-
correr ao Senado, e o pai, senador, está des-
gastado no Estado. O presidente da Assem-
bleia Legislativa, Marcelo Victor, é aliado do
presidente da Câmara dos Deputados, Arthur
Lira, inimigo dos Calheiros. E segue a novela. 

Baixas 
Vozes que fazem falta no Congresso Na-

cional nestes tempos, segundo um experiente
político: Miro Teixeira, Chico Alencar, Mão
Santa, Itamar franco (in memoriam). 

Haiti é ali
O mundo está tão sombrio que passa

batida como notícia ‘comum’ o assassinato
de um presidente e da primeira-dama do
Haiti dentro do palácio por grupo mili-
ciano armado.

Coração & língua
O filósofo Olavo de Carvalho, tido como

guru dos Bolsonaro, está melhor, segundo
boletim médico do INCOR onde se internou
em São Paulo. Após cinco dias, ele “evolui
consciente, comunicativo e com quadro clí-
nico estável”. A língua afiada, claro.

Corrida com obstáculos
A maioria dos brasileiros não apoia a

Olimpíada de Tóquio, que começa dia 23. É o
que aponta a pesquisa Attitudes To The Tokyo
2020 Summer Olympics, da Ipsos, em 28
países. O levantamento mostrou que apenas
32% dos entrevistados no Brasil concordam
com a realização dos Jogos este ano. Nos
outros países, o endosso é bem maior, 43%.

O governador Ronaldo Caia-
do, ao lado da presidente de
honra da Organização das Vo-
luntárias de Goiás (OVG) e coor-
denadora do Gabinete de Po-
líticas Sociais (GPS), primeira-
dama Gracinha Caiado, inau-
gurou, nesta terça-feira (13/07),
o Centro de Convivência da
Casa Militar, em Goiânia.

A área fica dentro do Palá-
cio das Esmeraldas, residência
oficial do governador, e subs-
titui um alojamento que existia
no local. “O trabalho e a de-
terminação de vocês merecem,
por parte do governo, as me-
lhores viaturas, as melhores
armas, o melhor preparo, as
melhores vestimentas e am-
bientes dignos”, disse Caiado.

Responsável pela segurança
pessoal do governador, do vice-
governador e de suas famílias,
a Secretaria da Casa Militar
tem como competência tam-
bém garantir a segurança da
estrutura física do Palácio das
Esmeraldas, das residências
oficiais do Executivo, do Palá-
cio Pedro Ludovico Teixeira e
do Hangar do Estado de Goiás.

Homenagem
O Centro de Convivência

conta com um painel especial
em homenagem a Décio Agrá-
rio Calázans de Carvalho, pai

da primeira-dama Gracinha
Caiado. O nome foi escolhido
pelos próprios servidores, de
forma unânime. “Sem dúvida
nenhuma, é um dia muito es-
pecial por receber essa home-
nagem, em nome de meu pai,
aqui no Estado de Goiás. Eu
não sei se conseguem ter di-
mensão do que representa ter
um pouquinho dele aqui per-
tinho de mim”, disse.

“Confesso que, quando Ro-
naldo tomou posse, a maior
dificuldade que eu tinha era
morar no Palácio [das Esme-
raldas]. Pedi para que nós con-
tinuássemos no meu aparta-
mento e viéssemos ao Palácio
todos os dias. Ele me falou que
criaria problemas para todos
do prédio e aos seguranças.
Ao chegar, minha cabeça mu-
dou com o carinho com que
todos que trabalham aqui me
receberam. Em especial, os que
atuam na Casa Militar”, relem-
brou a primeira-dama.

O governador, que não teve
a oportunidade de conhecer
o sogro, demonstrou admira-
ção por sua história. “Na Bahia,
nos lugares em que passava,
seja na parte política ou rural,
todos tinham uma palavra
para se dirigir a Décio Carva-
lho como um homem além do
seu tempo, de capacidade

maior de administrar as coisas
que tinha e de se consolidar
como amigo, orientador e cui-
dador da educação dos filhos.
Sempre deu aos filhos o que
não teve a oportunidade de
ter”, ressaltou Caiado.

Operação Lázaro
Durante a solenidade de

inauguração do Centro de Con-
vivência da Casa Militar, fo-
ram homenageados também
os membros das forças de se-
gurança envolvidos na ope-
ração que culminou com a
captura do fugitivo Lázaro
Barbosa, no final de junho.

“A caçada de Lázaro tem
um significado. Vocês não
conseguem imaginar o que
fizeram por Goiás. A lealda-

de, a eficiência, a coragem
de enfrentar adversidades.
O Governo do Estado estará
sempre de mãos dadas com
vocês, que resgataram a se-
gurança e a dignidade de as
pessoas caminharem pelo
Estado. Sou um governador
orgulhoso da tropa que te-
nho”, reforçou Caiado.

Nove policiais da Casa Mi-
litar, ex-integrantes das Ron-
das Ostensivas Táticas Metro-
politana (Rotam) e que foram
voluntários na força-tarefa,
receberam as honrarias. Eles
foram responsáveis por en-
contrar e capturar Lázaro,
durante a tentativa de fuga
na zona rural de Águas Lindas
de Goiás, no Entorno do Dis-
trito Federal (DF).

A área fica dentro do Palácio das
Esmeraldas, residência oficial do
governador, e substitui um alojamento
que existia no local

Secretário fala em sistema em tempo real no Paço

O secretário do Escritório de Prioridades Estratégicas
(EPE), Fábio Cammarota, fez nesta terça-feira (13) uma
visita de cortesia à Câmara Municipal de Goiânia, à
convite da vereadora Sabrina Garcez (PSD).

O secretário se reuniu com o presidente Romário
Policarpo (Patriota) e com os vereadores Sabrina Garcez,
Anselmo Pereira (MDB) e Cabo Senna (Patriota) para
ouvir as demandas da Casa e reforçar que o EPE está à
disposição do legislativo goianiense. 

"Queremos estreitar relações, discutir e viabilizar
projetos que vão melhorar nossa cidade. É essa a deter-
minação do prefeito Rogério Cruz", destacou Cammarota,
que pretende promover encontros com todos os parla-
mentares ao longo das próximas semanas - sempre em
pequenos grupos para evitar aglomerações.

O titular do Escritório de Prioridades Estratégicas
apresentou aos vereadores os avanços conquistados
nos primeiros meses da nova gestão e adiantou o
que está por vir. 

"É um novo tipo de administração, que preza resul-
tados. Oferecemos ao prefeito um sistema de acompa-
nhamento em tempo real do andamento de todas as
obras e projetos em execução. É uma ferramenta pode-
rosa, inédita na capital", frizou.

A vereadora Sabrina Garcez elogiou a iniciativa. "A
boa gestão exige inovação, usar a tecnologia à favor do
bem-estar social", sublinhou. (Redação)

Secretário
reúne com base
para apresentar
projetos

Em Goiânia, Caiado inaugura Centro
de Convivência da Casa Militar

Secretaria da Casa

Militar tem como

competência

garantir a

segurança da

estrutura física do

Palácio das

Esmeraldas
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Victor Pimenta

O Goiás volta a campo
hoje, pela 11ª rodada do Cam-
peonato Brasileiro da Série
B. A equipe esmeraldina, que
vem de uma derrota, agora
viaja para enfrentar o CSA,
no estádio Rei Pelé, às 19h
(horário de Brasília). Será o
reencontro de Ney Franco,
hoje no clube alagoano, com
sua antiga equipe.

Goiás
Em busca de sua primeira

vitória fora de casa, o Goiás
viaja para Maceió com prová-
veis mudanças na equipe em
relação ao último jogo diante
do Náutico. A equipe esmeral-
dina que ficou em várias ro-
dadas no G-4 da Série B, entra
na partida desta quarta-feira

(14), com muita pressão por
resultados, afinal, o time ainda
não conquistou duas vitórias
seguidas na competição e tam-
bém não sabe o que é vencer
como visitante.

Para o confronto diante do
CSA, Pintado deve promover
algumas mudanças, como a
estreia do zagueiro Matheus
Salustiano com a camisa es-
meraldina. Porém, o defensor
tem a forte concorrência de
Iago Mendonça, que vem sen-
do relacionado nas últimas
partidas. Afinal, David Duarte
recebeu o terceiro amarelo na
última partida e cumpre sus-
pensão na rodada. Quem cum-

priu suspensão e retorna nesta
quarta é o meia Élvis. Ele deve
voltar ao time titular na vaga
de Luan Dias e aproveitou para
falar sobre o confronto na úl-
tima coletiva.

“É um time bom, tem joga-
dores experientes, mas respei-
tando bastante o adversário,
vamos para lá para somarmos
pontos e se Deus quiser con-
seguir essa primeira vitória
fora de casa”, disse Élvis.

O ataque então fica a dú-
vida: Bruno Mezenga mantido
como titular ou Nicolas? Nas
pontas, Pintado deve seguir
com Dadá Belmonte e Alef
Manga. Luan Dias e Diego são

opção para a vaga de Belmon-
te. Na lateral-esquerda, Artur
segue jogando, já que Hugo
se encontra no departamento
médico do clube.

CSA
Vindo de uma vitória im-

portante fora de casa diante
do Brusque por 3 a 2, o CSA
terá nesta quarta-feira uma
estreia, mas na área técnica.
O clube alagoano anunciou
Ney Franco como seu mais
novo treinador e terá já dian-
te do Goiás.

O jogo será dos reencon-
tros. O treinador Ney Franco
passou por lá nas campanhas

da Série A de 2019 e 2020. O
time alagoano ainda tem em
seu elenco: o zagueiro Lucão,
o volante Geovane, o meia
Renato Cajá e o atacante Ay-
lon, todos com passagem
pelo esmeraldino.

Para a partida diante do
Goiás, o treinador não deve
fazer mudanças em relação a
vitória diante do Brusque fora
de casa, a primeira dos ala-
goanos como visitante, por isso
deve ser a mesma equipe que
iniciou o último jogo.

Quem vem se destacando
e é peça fundamental na equi-
pe é o próprio Renato Cajá,
que nos últimos quatro jogos
deu duas assistências, uma de-
las para o zagueiro Lucão, tam-
bém ex-Goiás, que abriu o pla-
car na vitória diante do Brus-
que. (Especial para O Hoje)

Goiás busca se recuperar no campeonato e enfrenta CSA
de olho em primeira vitória fora de casa

Com uma semana livre
para treinar, desde o empate
diante do Juventude no últi-
mo domingo, o elenco do Atlé-
tico-GO se reapresentou na
tarde de ontem. O rubro-ne-
gro só volta aos gramados no
próximo domingo, quando
vai receber o líder Palmeiras,
no estádio Antônio Accioly,
às 16h (horário de Brasília).
A equipe paulista, por sua
vez, vai dividir a atenção des-
te duelo com as oitavas de fi-
nal da Libertadores.

O confronto contra o Atlé-
tico Goianiense vai ser entre
as duas partidas diante do
Universidad Católica-CHI
para o Palmeiras. O time pau-
lista entra em campo hoje,
às 19h15, no estádio San Car-
los de Apoquindo, em San-
tiago, no Chile. O jogo de vol-

ta, acontece na outra quar-
ta-feira (21), no mesmo ho-
rário, no Allianz Parque. Ape-
sar da divisão entre as com-
petições, o volante Willian
Maranhão não espera vida
fácil. O jogador completou
ontem um ano desde que foi
anunciado no time goiano.

“Eles tem elenco para jogar
as duas competições (Série A
e Libertadores). O fato de es-
tarem em outro torneio, eles
conseguem ‘desligar’ um pou-
quinho da primeira divisão,
mas isso não cabe a nós, temos
que jogar nosso futebol, voltar
a vencer e é isso que mais
importa neste momento”, des-
tacou Willian Maranhão. 

Nos dois últimos jogos o
Atlético Goianiense não con-
seguiu vencer como mandan-
te. O rubro-negro foi supera-

do pelo Red Bull Bragantino
e ficou no empate diante do
Sport. Contra o líder, Willian
Maranhão vê uma grande
oportunidade para voltar a
triunfar no estádio Antônio
Accioly. Na última temporada,
em Goiânia, o Dragão perdeu
por 3 a 0, mas naquela oca-
sião o duelo aconteceu no es-
tádio Olímpico.

“A gente quer voltar a ven-
cer na nossa casa, onde já nos
deu muitas felicidades no co-
meço da Série A. Eu tenho
certeza que do jeito que a gen-
te está trabalhando, tem tudo
para voltar a conquistar os
três pontos como mandante
e contra o líder, melhor situa-
ção não existe. Estamos foca-
dos em triunfar no domingo”,
completou o volante. (Felipe
André, especial para O Hoje)

Equipe esmeraldina deve ter novidades para enfrentar alagoanos e time entra pressionado após saída do G-4

Maranhão, que completou um ano no Atlético-GO, não espera vida fácil contra o Palmeiras

Após não ter um grande
prêmio realizado no últi-
mo fim de semana, a Fór-
mula 1 retorna com o GP
de Silverstone. Antes mes-
mo das férias realizadas
entre a temporada, pre-
vista para começar após a
etapa da Hungria, que vai
resultar em três fins de
semana sem nenhuma cor-
rida, os bastidores se aque-
cem para 2022 e tudo isso
por conta do futuro do jo-
vem piloto britânico Geor-
ge Russell, que atualmente
está na Williams.

Sem conseguir somar
pontos pela equipe, mas
com grandes desempenhos
e conseguindo um lugar
no Q3 no treino classifica-
tório do GP da Áustria, o
piloto de 23 anos tem cha-
mado a atenção. Por ser
formado na “base” da Mer-
cedes, Russell tem seu
nome ligado a ser o próxi-
mo companheiro de Lewis
Hamilton em 2022, apesar
disso, ele confirmou que
não vai ter nenhuma no-
vidade neste fim de sema-
na, como se especulava
um possível anúncio.

“Já assinei com a Mer-
cedes cinco ou seis anos
atrás. Como todos sabem,
eles cuidam de mim. Mas
no que diz respeito à mi-
nha campanha para o pró-

ximo ano, nada foi assi-
nado ou selado, e nada
será anunciado em Silvers-
tone”, disse Russell ao pod-
cast oficial da categoria.

Com a indefinição da
Mercedes, a Red Bull já in-
formou que caso ele não
vá para a equipe britânica,
pode conseguir o jovem
para ser o companheiro
de Max Verstappen. A fala
de Helmut Marko, dirigen-
te da RBR e responsável
pelo programa de pilotos
da equipe austríaca, sur-
preende pela boa campa-
nha de Sérgio Perez, que
já venceu uma etapa nesta
temporada e coloca a equi-
pe com condições de voltar
a vencer o título mundial
de construtores. 

Em caso de uma possí-
vel saída de George Russel
da Williams, a equipe bri-
tânica tem três nomes para
buscar: Valtteri Bottas, Nico
Hulkenberg e Daniil Kvyat.
No paddock, a ida de Rus-
sell da Williams para a
Mercedes no fim do ano é
vista como certa e Valtteri
Bottas, que perderia a vaga
na equipe alemã, já teria
seu nome ligado a um re-
torno ao time que o lançou
na F1. Os dois últimos no-
mes estão sem equipe nes-
ta temporada. (Felipe An-
dré, especial para O Hoje)

Futuro de George Russell
pode influenciar outros
lugares na Fórmula 1

AUTOMOBILISMO

Volante vê Palmeiras “com
elenco” para duas competições

ATLÉTICO-GO

Rosiron Rodrigues / Goiás EC

NoitE de reencontros

Bruno Corsino/Atlético



VILA NOVA

Com 11 rodadas disputadas
na Série B do Campeonato Bra-
sileiro, o Vila Nova ainda não
conseguiu vencer jogando no
Estádio Onésio Brasileiro Al-
varenga. Das três vitórias que
conseguiu até aqui na compe-
tição, duas foram como visi-
tante e a outra, que foi a única
como mandante, aconteceu
quando o Tigre atuou no Está-
dio Anníbal Batista de Toledo,
em Aparecida de Goiânia.

Interino no comando téc-
nico do Colorado, o treinador
Higo Magalhães, após o empate
diante do Brasil de Pelotas,
não escondeu o incômodo de
todos os membros da equipe
com o jejum pelo qual o Vila
Nova passa em sua casa. 

“É lógico que existe essa
pressão. Os atletas estão muito
incomodados com essa se-

quência sem ganhar em casa.
E a gente entra incomodado.
É claro que existe o fator psi-
cológico, mas temos contro-
lado isso bem. O nosso sistema
defensivo é forte e sólido. Fal-
ta ajustar naquela parte final
do campo, para que os nossos
atacantes tomem melhores
decisões e façam gols. Mas
eles estão trabalhando e ten-
tando. E eu, ao lado deles, es-
tou perseverando e desenvol-
vendo algumas ideias. Vamos
acreditar e trabalhar muito
forte para que isso deslanche
e a gente consiga vencer em
casa e tire esse desconforto,
que vem incomodando mui-
to”, revelou Higo Magalhães. 

Quem também falou a res-
peito do 0 a 0 diante do Xa-
vante foi o atacante Alesson.
Em entrevista ao Premiere,

o camisa 11 disse que o time
tem produzido, mas que está
pecando na hora da definição
das jogadas. Entretanto, Ales-
son acredita na evolução do
ataque colorado nas próxi-
mas partidas.

“É difícil falar. O nosso time
tem produzido, mas, na hora
de definir a última bola, o últi-
mo passe, nós estamos pecan-
do. Mas eu tenho certeza de
que nós vamos evoluir. Esta-
mos treinando bastante. A Série
B é muito difícil. Todos os times
sabem jogar a Série B, ainda
mais o Brasil (de Pelotas), que
é um time cascudo. Mas eu te-
nho certeza de que nós, do ata-
que, ainda vamos desencantar
e fazer vários gols no OBA e
fora, também”, disse Alesson
ao Premiere. (Breno Modesto,
especial para O Hoje)
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Para Higo, o jejum tem pressionado os atletas nas partidas em casa

Afonso Cardoso

O Grêmio Anápolis anun-
ciou em suas redes sociais
o empréstimo de mais um
jogador para o futebol por-
tuguês. Trata-se do zagueiro
Otávio Gut, que irá atuar
no Farense, que pertence
segunda divisão. O atleta já
se apresentou com a camisa
de seu mais novo clube.

Paulista de Jundiaí, o za-
gueiro de 25 anos, antes de
chegar ao Grêmio Anápolis,
atuou somente em equipes
do futebol de seu estado,
passando por Nacional, Pau-
lista, Franca e por último o
Comercial, onde permane-
ceu por três temporadas.

Otávio Gut chegou ao
Grêmio Anápolis no início
desse ano, jogando as duas
partidas finais da edição
2020 do estadual. Sob o
comando do treinador Clé-
ber Gaúcho, o zagueiro foi
titular absoluto na cam-
panha inédita do título do
Goianão 2021, jogando ca-
torze partidas.

O jogador então foi
apresentado nesta segun-
da-feira (12), com a camisa
do seu mais novo clube, o
Farense. Otávio Gut é o
quarto reforço anunciado
pelo clube português e será

sua primeira experiência
internacional.

“Estou muito feliz por
ter chegado ao SC Farense,
tive uma receção muito boa
de todos, atletas e funcio-
nários, e estou realizando
um sonho de jogar noutro
país, um país com um fute-
bol de muita qualidade e
estou aqui para ajudar a
cumprir o objetivo de subir
de divisão”, disse o brasi-
leiro ao site zerozero.pt.

Além do zagueiro, o Fa-
rense tem em seu elenco
mais nova brasileiros. Entre
eles, o volante Fabrício Isi-
doro com passagem pelo
Caldas Novas e o goleiro
Rafael Defendi e o atacante
Pedro Henrique, ambos
atuaram também à serviço
do Grêmio Anápolis.

O Farense que estava na
última temporada jogando
a Liga NOS, equivalente a
primeira divisão portugue-
sa, na atual época jogará a
Segunda Liga, visando o re-
torno a elite nacional. O
primeiro desafio dos Leões
do Faro já acontece no pró-
ximo dia 25 de julho, diante
do GD Chaves, pela Taça da
Liga. (Victor Pimenta, es-
pecial para O Hoje)

Grêmio Anápolis empresta
zagueiro ao Farense, de Portugal

FUTEBOL EUROPEU

Breno Modesto

Ainda não foi desta vez que
o Vila Nova conseguiu vencer
jogando no Estádio Onésio Bra-
sileiro Alvarenga. Em partida
disputada na tarde de ontem
(13), o Colorado voltou a em-
patar por 0 a 0 em seus domí-
nios. Desta vez, contra o Brasil
de Pelotas, pela décima pri-
meira rodada do Campeonato
Brasileiro da Série B. 

Com o resultado, o Tigre
chegou aos 14 pontos e perdeu
a oportunidade de encostar
no G4 da competição. A equipe
comandada pelo técnico Higo
Magalhães voltará a campo
apenas no final de semana,
quando enfrentará o CRB, fora
de casa. O jogo acontece no
domingo (18), às 20h30, no
Estádio Rei Pelé, na cidade de
Maceió, em Alagoas.

O jogo
O confronto no Estádio Oné-

sio Brasileiro Alvarenga come-
çou eletrizante. Logo na pri-
meira volta do ponteiro do re-
lógio, o Brasil de Pelotas já ha-
via chegado ao gol defendido
pelo goleiro Georgemy. Depois
de receber pelo lado direito,
Fabrício ajeitou e finalizou. O
camisa 1 do Colorado, bem
atento, evitou o gol gaúcho.

A oportunidade foi a única
mais clara da primeira etapa,
que foi bastante truncada e

polêmica, após um pênalti não
marcado pelo árbitro Zandick
Gondim Alves Júnior. O lance
aconteceu aos 32 minutos,
quando Willian Formiga in-
vadiu a grande aérea e tentou
cruzar. A bola explodiu no
braço do zagueiro Arthur. A
arbitragem mandou seguir.

A única vez em que o Tigre
tentou levar perigo à meta de
Matheus Nogueira foi aos 43,
quando Alesson, em jogada
individual, recebeu na ponta
e puxou para o meio. Porém,
a finalização do camisa 11 saiu
fraca e ficou fácil para a defesa
do arqueiro do Xavante.

Na etapa final, o Colorado
voltou melhor e foi logo pres-
sionando o Brasil. Na marca

de 13 minutos, o camisa 10,
Cássio Gabriel, resolveu ar-
riscar. Da entrada da área, o
meia mandou uma bomba e
obrigou Matheus Nogueira a
se esticar todo para fazer a
defesa, evitando o que seria
o primeiro gol da tarde.

Cássio Gabriel voltaria a
aparecer sete minutos mais
tarde, quando recebeu de
Alesson e buscou o canto de
Matheus Nogueira. A bola
passou tirando tinta da trave
dos gaúchos.

No fim, ainda deu tempo
de Dudu incomodar Matheus
Nogueira. O volante recebeu
na intermediária, ajeitou e chu-
tou no cantinho. O camisa 1,
em dois tempos, evitou o que

gol que decretaria a vitória vi-
lanovense. Bastante fechado
no segundo tempo, o Xavante

quase não chegou à área onde
estava postada a defesa colo-
rada. (Especial para O Hoje)

Tigre não
consegue bater o
Brasil de Pelotas e
perde a chance de
subir na tabela

Mais uM 0 a 0 no OBA

Contra o Xavante, o Vila Nova chegou ao terceiro jogo consecutivo sem gols no OBA

Afonso Cardoso

Higo não esconde incômodo 
por falta de vitórias no OBA

Data: 13 de julho de 2021. Horário: 16h. Local: Estádio onésio
Brasileiro alvarenga, em Goiânia (Go). Árbitro: Zandick Gondim
alves Júnior (RN). Assistentes: Vinícius Melo de Lima (RN) e Luís
Carlos de França Costa (RN)

t
TÉCNiCa

Vila Nova: Georgemy; dani-
lo Belão, Rafael donato, Re-
nato e Willian Formiga;
dudu, arthur Rezende e
Cássio Gabriel (Renan
Mota); alesson, Clayton (He-
nan) e Kelvin (alan Grafite).
Técnico: Higo Magalhães

Brasil de Pelotas: Matheus No-
gueira; Leandro Camilo, Ícaro e
arthur; Pierini, Rômulo (deníl-
son), Luiz Fernando (Welinton),
Gabriel Terra (Bruno Matias) e
Kevin; Ramon (Júnior Viçosa) e
Fabrício (Lucas santos)
Técnico: Cláudio Tencati

0 x 0Vila Nova Brasil de Pelotas

FICHA

TABELA DE JOGOS

brasileiro - série b
19hs - csa x goiás

21h30 - remo x brusque

copa sul-americana
19h15 - sporting cristal x arsenal
21h30 - del valle x rb bragantino
21h30 - jr barranquilla x libertad

libertadores
19h15 - vélez x barcelona-equ

19h15 - univ. católica x palmeiras
21h30 - defensa Y justicia x flamengo

21h30 - river plate x argentinos jrs

brasileiro - sub-20
10hs - vasco x sport

15hs - são paulo x corinthians
15hs - botafogo x athletico-pr

15hs - fluminense x atlético-mg
15hs - cruzeiro x atlético-go

15hs - ceará x santos
15hs - palmeiras x flamengo

15hs - fortaleza x internacional
15hs - chapecoense x bahia
17hs - américa-mg x grêmio
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João Paulo Alexandre

O novo Código Tributário
de Goiânia poderá ser enca-
minhado à Câmara Municipal
de Goiânia até o começo de
agosto para ser analisado e
passar por possível aprovação.
O Hoje apurou que uma pro-
posta de revisão do projeto
está sendo elaborada pela Se-
cretaria Municipal de Finanças
em conjunto com os setores
industrial, comércio, serviços
e sociedade em geral. Vale lem-
brar que o que está em vigor
é de 1975 e já apresenta di-
versos pontos defasados. 

Uma das entidades que
vão apresentar uma série de
sugestões é a Federação do
Comércio (Fecomércio). Em
entrevista a um jornal local,
Marcelo Baiocchi, presidente
da entidade, defende que a
alíquota única do Imposto
Predial Territorial Urbano
(IPTU) é um dos pontos que
devem ser defendidos pelo
setor produtivo. Porém, esse
foi o motivo principal de di-
vergências entre empresários
e o Paço durante a tramitação,
que ocorreu ainda na gestão
de Iris Rezende. 

O ex-secretário de Finan-
ças, Alessandro Melo, rebateu
essa tese e disse que o objetivo
do novo Código Tributário
era fazer uma Justiça Fiscal,
onde os munícipes pagariam
de acordo com os imóveis de
uma mesma região seja pro-
porcional. Ou seja, quem ga-
nha mais, paga mais. Quem
ganha menos, paga menos. 

A apresentação do plano
foi feita em 2018. Na ocasião,
o novo código tinha 384 arti-
gos inéditos onde a principal
mudança estava sobre o IPTU.
Atualmente, a cobrança  gira
em torno do valor venal do
imóvel. Este é estipulado pela

soma do preço do terreno e
da edificação. Esse montante
é acrescido de uma alíquota
do IPTU, definida com auxílio
de 11 critérios designados
para definição do preço final
do imposto.

“Esses critérios vão em tor-
no do material que foi feito a
estruturação, piso, fiação, entre
outros. Como boa parte dos
cadastros estavam desatuali-
zados, ao serem modificados
e com a soma da pontuação
desses critérios, o novo valor
do IPTU assustava o contri-
buinte. Isso cria uma confusão
na cobrança do imposto, que
muitas vezes aumentavam 20
vezes mais do que era pago”,
explicou Alessandro à época.

A proposta apresentada
consistia na extinção dessa
forma e que o cálculo da alí-
quota para a cobrança do
IPTU passasse a ser pelo valor
do empreendimento no mer-
cado. Apesar disso, não ficou
evidente como a metodologia

do estudo para encontrar a
valoração mercadológica. 

Faixa de alíquota
O novo código também

previa a suspensão de Zonas
Fiscais e oito faixas de alí-
quota levando em considera-
ção o valor venal do imóvel
no mercado. Alessandro ex-
plicou que, para o IPTU, exis-
tiam quatro Zonas Fiscais
para cobrança, que variam
de 0,20% a 0,55%. Essas Zonas
estão vigentes até hoje. Com
a nova proposta, as taxas se-
rão de 0,20%, para imóveis
que valem entre R$ 0,00 a R$
50 mil; até 0,60% para imóveis
que chegarem a R$ 2 milhões.

“Não temos como dizer que
o Centro da capital é a área
mais nobre da cidade. Com
isso, imóveis com diferentes
valores de mercado, pagariam
a mesma alíquota só pelo sim-
ples fato de estarem na mesma
Zona Fiscal. Para se ter uma
noção, com a nova distribui-

ção, o Centro, que faz parte
da atual primeira Zona Fiscal,
com a alíquota de 0,55%, tem
102.387 edificações. Destas,
101.564 terão redução na alí-
quota do imposto, variando
de 0,20% a 0,50%, ou seja mais
de 90% dos imóveis. Além dis-
so, 677 continuariam a pagar
o mesmo valor e 146 imóveis
passarão a pagar alíquota de
0,60%", ressaltou.

Segundo Alessandro, os
contribuintes residenciais es-
tavam pagando acima de sua
capacidade. “É possível fazer
uma redução de uma zona
desde que haja compensação
nas outras”, diz.

Nas edificações comer-
ciais, as taxas de alíquota das
Zonas Fiscais variam de 0,50%
a 1,00%. No novo plano, ape-
nas construções acima de R$
2 milhões pagariam alíquota
de 1%. Além disso, foram cria-
das novas demarcações de
alíquotas, sempre levando em
consideração o valor venal
do imóvel.

“Dos 6.217 edifícios comer-
ciais que têm no Centro e que
estavam inseridos na 1° Zona
Fiscal, que tinha como alíquo-
ta 1%, apenas 123 edificações
continuarão a pagar esse valor
de acréscimo. Os 6.094 demais
edifícios terão reajuste no va-
lor do imposto de acordo com
as novas tributações”, explica
Alessandro.

Com isso, a prefeitura vi-
sava diminuir o preço do IPTU
para 83,80% dos goianienses,
aumentando para 15,24%. Ou-
tros 0,97% dos contribuintes
continuaram pagando a mes-
ma quantia de hoje. Mesmo
com a projeção de redução
de R$ 7.562.741,00 do imposto
residencial, o saldo de lança-
mento nas receitas da pre-
feitura continua positivo, no
valor de R$ 100.466.356,00.

Para o contador e advo-
gado José Carlos Nogueira
Fernandes, o código tributá-
rio deve fazer Justiça Social
com as pessoas. Segundo ele,
não faz sentido pensar em
um pagamento de tributos
igualitários mediante as dis-
crepâncias de infraestrutura
em Goiânia. “Realmente tem
que fazer uma reforma tri-
butária. Hoje tem muitos ar-
tigos que estão obsoletos, mas

é difícil falar em algo iguali-
tário sendo que cada setor
vive uma realidade. Não dá
para cobrar o mesmo de uma
pessoa que mora em condo-
mínio fechado do que os que
moram na Vila Mutirão. E
olha que, em nenhum dos
dois casos, estão próximos
ao Centro da cidade”, conta. 

Segundo ele, a prefeitura
encontra dificuldades em
aprovar esse novo código

pelo fato de muitos verea-
dores defenderem interesses
de bairros distintos. Isso, se-
gundo ele, é o maior entra-
ve. Além disso, ele reforçou
que é de extrema importân-
cia a prefeitura já cobrar
infraestruturas básicas de
novos loteamentos para evi-
tar situações que perduram
por 45 anos. 

“Hoje em dia não dá para
um bairro ser criado sem as-

falto, água, energia, trans-
porte, posto de saúde e in-
ternet. Esses novos loteamen-
tos já devem ter estruturas
básicas para que se formem
condomínios populares. Dá
para fazer muita coisa nesse
sentido, mas é importante
reforçar que essa  decisão
deve ser tomada em consen-
so”, pontua José. 

Diante a sua experiência,
o contador aponta que a pre-

feitura precisa buscar mais
transparência para explicar
essa situação ao cidadão.
“Ninguém quer pagar mais
caro em imposto. Isso é fato!
Mas não dá para negar que
tem bairros em Goiânia que
ninguém dava nada anos
atrás e se tornaram áreas no-
bres, como o Jardim Goiás.
Tudo isso deve ser levado em
consideração”, destaca. (Es-
pecial para O Hoje)

Novo código é discutido com diversos setores, mas esbarra em interesses

Função social deve-se valer no Código Tributário

Goiânia conta com quatro zonas fiscais que determinam valores 

Código Tributário sofre mudanças
e pode ir à Câmara até agosto
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Até sexta-feira (16), a Se-
cretaria Estadual de Saúde
(SES-GO) deve divulgar uma
decisão sobre uma possível an-
tecipação da segunda dose da
vacina Astrazeneca, adiantou
a superintendente de Vigilân-
cia em Saúde de Goiás, Flúvia
Amorim. A SES dará prioridade
para pessoas a partir de 50
anos, porém essa possibilidade
ainda está sendo avaliada. 

Segundo a superintenden-
te, é importante balancear e
garantir o avanço da imuni-
zação contra a Covid-19 ao
mesmo tempo que se amplia
a segurança de pessoas com
50 anos ou mais, que é a po-
pulação mais vulnerável ao
novo coronavírus.

“A gente precisa que gran-
de parte da população tenha,
ao menos, uma dose, mas a
gente também precisa prote-
ger mais quem tem mais risco
de formas graves. Estudo da
Fiocruz mostra isso, que para
pessoas com 50 anos ou mais
o risco é maior. Por isso, tal-
vez nessa faixa etária haja
essa antecipação com nossa
equipe técnica”, detalhou.

Outros seis estados do país
já adotaram a medida de an-

tecipação com a intenção de
proteger melhor as pessoas
mais vulneráveis. “Quanto
mais oferta tivermos, dentro
desse quadro e dessa análise
feita pelo comitê, nós vamos
poder antecipar a aplicação
da segunda dose e assim, dar
uma cobertura maior e mais
rápida, para que não tenha
o comprometimento de nossa

população”, disse o governa-
dor do estado, Ronaldo Caia-
do (DEM).

Estudo
A decisão não foi tomada

ainda e depende de diversos
estudos da pasta, que devem
levar em consideração os pon-
tos positivos e negativos. En-
quanto isso, a recomendação

é que as pessoas não se de-
sesperem e corram para to-
mar a dose de reforço antes
da data determinada no car-
tão de vacina. “A gente precisa
ter garantia de doses, tanto
para primeira quanto para a
segunda dose, para que a gen-
te possa avançar. Até o mo-
mento, continua a data que
está no cartão. Se houver al-

guma alteração dessa análise,
a gente vai informar a todos
os municípios e toda popula-
ção”, completa Flúvia.

2ª dose (AstraZeneca)
Goiânia segue aplicando

a segunda dose para pessoas
com aprazamento para o mês
de julho. Podem receber o
imunizante aqueles que estão
previstos para o dia 19 de
juulho da vacina AstraZeneca.
São disponibilizados sete lo-
cais, sendo cinco escolas, além
da Área I da PUC Goiás e o
Salão Comunitário (ao lado
do CSF Guanabara I), sem a
necessidade de agendamento,
das 8h às 16h.

Gestantes sem comorbida-
des, puérperas (até 45 dias
após o parto) residentes em
Goiânia e idosos com segunda
dose em atraso continuam
sendo atendidos no Ciams Dr.
Domingos Viggiano (antigo
Ciams Jardim América), sem
agendamento. Para informa-
ções detalhadas para qual-
quer um dos dias e dos gru-
pos, basta acessar o site
https://www.goiania.go.gov.br/
imunizagyn  (Daniell Alves,
Especial para O Hoje)

Antecipação da 2ª dose deve ser definida nesta semana 
ASTRAZENECA

Até o momento, a data de reforço continua a que está no cartão de vacina

Daniell Alves

Com a possibilidade do
município de Goiânia de man-
dar a pessoa que se recusar
a tomar determinada vacina
contra a Covid-19 por causa
do fabricante para o final da
fila, o Ministério Público de
Goiás (MP-GO) alerta que o
“município pode colocar o ci-
dadão que se nega a tomar
alguma das vacinas em modo
de espera, mas não pode ne-
gar-lhe o direito de se vaci-
nar”, diz nota assinada pelos
promotores de Justiça em
Goiânia, Marcus Antônio Fer-
reira e Marlene Nunes. 

“Entendemos que, no caso
da necessidade de tomada de
medidas para coibir a prática
da escolha da vacina, o gestor
deve preservar o direito do ci-
dadão de se imunizar, ou seja,
as providências não podem
implicar sacrifício do direito
à imunização”, informa. 

Diante da abertura, o pre-
feito Rogério Cruz (Republi-
canos) sinalizou que irá assi-
nar, nas próximas semanas,
um decreto que punirá quem
se recusar a se imunizar con-
tra a Covid-19. Com isso, quem
não quiser tomar a dose pela
fabricante, irá se vacinar ape-
nas quando todos os goianos
acima de 18 anos estiverem
imunizados.

O gestor explica que a pre-
feitura não tem como saber
qual a vacina de determinado
fabricante chegará a Goiânia.
"Elas (vacinas) vêm do governo
federal, passam pelo Estado e
vêm para os municípios." 

Para o prefeito da capital,
imunizante bom é "aquele

que está no braço". "Essas
pessoas estão voltando para
o fim da fila. Essa é a reali-
dade. O que nós decidimos
no momento é que elas vol-
tem para o final da fila. A
pessoa vai ter que reagendar
para poder participar da pró-
xima vacinação ou chegar na-
quele momento de as próxi-
mas doses chegarem a Goiâ-
nia", afirmou o republicano.

Ele ainda cita um requeri-
mento legislativo do vereador
Leandro Sena (Republicano),
que está em tramitação na Câ-
mara de Goiânia. O texto prevê
que a pessoa que escolher a
marca da vacina que pretende
receber seja colocada no fim
da fila da imunização na Ca-
pital, depois da última pessoa
vacinada com 18 anos. "Vacina
boa é aquela que está no braço
para poder a pessoa ser livre
da Covid", pontua.

Segundo a Secretária Exe-
cutiva de Saúde de Goiânia,
Luana Ribeiro, 346 pessoas se

recusaram a receber dose de
vacina no drive-thru do Passeio
das Águas ontem (13). Com
isso, das 2 mil senhas que fo-
ram distribuídas para imuni-
zação, apenas 1.654 doses fo-
ram aplicadas. “A escolha de
vacinas, a recusa de tomar de-
terminado imunizante na pan-
demia do coronavírus é um
desrespeito à quem quer se
vacinar. A Prefeitura de Goiâ-
nia esclarece que todas as va-
cinas ofertadas são seguras,
eficazes, aprovadas pela Anvisa
e são a única forma de preve-
nir contra a Covid-19”, disse. 

O que diz o MP
Os promotores ressaltam

que a nota não se trata de pa-
recer, pois a formulação de tal
documento não está entre as
atribuições ministeriais. “O
conjunto normativo que trata
do enfrentamento à Covid-19,
notadamente a Lei nº
13.979/2020, prevê para o ges-
tor a legitimidade para a to-

mada de medidas voltadas à
proteção da coletividade. Den-
tre essas medidas está prevista
a vacinação.”

O Decreto nº 78.231, de
12/08/76, que regulamenta a
Lei nº 6.259/76, dispõe sobre a
organização das ações de Vi-
gilância Epidemiológica, sobre
o Programa Nacional de Imu-
nizações e estabelece normas
relativas à notificação com-
pulsória de doenças, prevendo
que constituem funções das
secretarias de Saúde supervi-
sionar, controlar e avaliar a
execução das vacinações. “No
exercício desse poder/dever de
supervisionar e controlar a
execução das vacinações, as
autoridades sanitárias estão
legitimadas para a tomada de
medidas para garantir o fluxo
do processo de vacinação”,
conclui o órgão. 

Realidade em outras cidades 
Em cidades do estado de

São Paulo, a exemplo de São

Bernardo do Campo e São
Caetano, quem desistir de se
vacinar contra a Covid-19
por causa do fabricante do
imunizante vai para o fim
da fila de imunização. As
pessoas que se recusarem a
se vacinar com a dose dis-
ponível só poderão ser vaci-
nadas depois do processo de
imunização do público adul-
to em todo o local, ou seja,
depois do grupo com 18 anos
ou mais finalizar.

Estes precisam assinar um
documento de recusa e res-
ponsabilidade. “Caso a pessoa
se recuse a assinar, duas tes-
temunhas que estarão traba-
lhando no local irão assinar.
Essas pessoas que se recusam
a tomar a vacina no dia serão
submetidas para o fim da cam-
panha de imunização, ou seja,
depois do último adulto de 18
anos na fila”, informou o pre-
feito de São Bernardo do Cam-
po, Orlando Morando. (Espe-
cial para O Hoje)

Apesar disso, o
órgão reforça que
a Saúde não pode
negar ao cidadão
o direito de 
se vacinar

MP dá aval para prefeitura punir
quem escolher marca de vacina 

10 n CIDADES
ohoje.com

GOIÂNIA, QUARTA-FEIRA, 14 DE JULHO DE 2021

Reprodução

A nota diz que o “município pode colocar o cidadão que se nega a tomar alguma das vacinas em modo de espera”



A Polícia Civil de Goiás (PC-GO), por meio da
Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente
(DPCA) de Goiânia, indiciou por homicídio culposo
–  quando não há intenção de matar - o médico
responsável pela cirurgia que culminou na morte
da adolescente Milleny Lopes Costa, de 17 anos.
O caso ocorreu em setembro do ano passado, no
Hospital Goiânia Leste, na Capital, e o indicia-
mento foi realizado com base em laudos emitidos
pelo Instituto Médico Legal (IML).

Filha da empresária e ex-candidata à prefeita
de Senador Canedo em 2020, Ruth Lopes Vieira,
e do também empresário do ramo de combustí-
veis e ex-candidato, Zélio Cândido, que foi can-
didato a prefeito de Senador Canedo em 2016,
a adolescente deu entrada no hospital com
fortes dores abdominais e foi submetida a uma
cirurgia para retirada de uma pedra na vesícula,
em agosto de 2020. Duas semanas depois, en-
tretanto, ela retornou ao hospital ainda com
dores. Diferente da primeira ocasião, quando
foi atendida pelo médico da família, a jovem
recebeu atendimento do médico Wilson Moises
Oliveira Martins, gastroenterologista e que as-
sumiu o caso a partir de então.  

Em setembro de 2020, foi Wilson Moisés
quem realizou os procedimentos seguintes na
adolescente. Um destes procedimentos, entre-
tanto, foi realizado no próprio quarto, e, acabou
agravando o quadro de saúde da menor, que
apresentou mais dores intestinais. Foi então
que, no dia 5 de setembro, a família decidiu
trocar Milleny de hospital. Logo que deu entrada
na nova unidade, a adolescente foi intubada e,
ao estudar o caso, a equipe responsável desco-
briu que ela tinha tido o intestino perfurado,
bem como estava também com uma infecção
generalizada. No dia seguinte, Milleny acabou
não resistindo à piora e veio a óbito.

A Delegada Marcela Orçai, titular da DPCA
de Goiânia concluiu, após receber os laudos do
IML que houve imperícia médica no procedi-
mento, ou seja, quando o profissional revela
em sua ação falta ou deficiência de conheci-
mentos técnicos da profissão, ou ainda, a falta
de observação das normas para o exercer da
atividade. Este foi o fator preponderante para o
indiciamento do médico por homicídio culposo.

Relembre
À ocasião da morte de Milleny, Ruth Lopes,

mãe da jovem, escreveu em sua rede social: “Deus
decidiu levar minha princesa pros seus braços, e
hoje mesmo com o coração moído de dor consigo
entender tudo! Você com sua forma de ser que-
rendo mudar o mundo não conseguiria, então no
ceú é tudo perfeito! Sem diferenca̧s sociais, raciais,
sexuais e todas
as bandeiras que
você tanto defen-
dia! Você era
perfeita demais
pra viver aqui…
(sic)”. O prefeito
de Senador Ca-
nedo, Divino Lo-
pes, também la-
mentou o ocor-
rido com Mille-
ny. “Existem do-
res quase insu-
portáveis nessa
vida e só a fé é
capaz de nos
ajudar”, disse.
(Maiara Dal
Bosco, Especial
para O Hoje)

Milleny (à direita) teve o intestino perfurado em um
procedimento feito no quarto do hospital

Médico é indiciado por
morte de filha de ex-
candidata à prefeitura
de Senador Canedo

Maiara Dal Bosco

O Laboratório de Métodos
de Extração e Separação da
Universidade Federal de Goiás
(Lames-UFG) irá monitorar a
qualidade dos combustíveis
comercializados em Goiás e
no Distrito Federal. A vistoria
poderá ser realizada porque
o Lames-UFG venceu a licitação
lançada pela Agência Nacional
de Petróleo (ANP) para labo-
ratórios interessados em atuar
no Programa de Monitoramen-
to da Qualidade dos Combus-
tíveis (PMQC) e, ao todo, cerca
de 2.2 mil postos de combustí-
veis, distribuidoras e TRR’s
(Transportadores-Revendedo-
res-Retalhistas) de Goiás e o
DF deverão realizar um pré-
cadastro na página do Lames,
para que a assinatura dos con-
tratos seja realizada até o dia
30 deste mês, prazo limite es-
tipulado pela ANP.

De acordo com o coorde-
nador-geral do Lames-UFG,
professor Nelson Roberto An-
toniosi Filho, a partir do pré-
cadastro, será configurado um
contrato que deverá ser assi-
nado pelos agentes monitora-
dos. “Esse contrato apresenta
as condições de coleta e análise
dos combustíveis, bem como
o valor total da coleta, trans-
porte até o Lames e análises
que iremos executar para os
combustíveis gasolina C, etanol
hidratado e óleo diesel B. Esses
combustíveis serão avaliados
duas vezes ao ano, normal-

mente uma vez a cada semes-
tre, nos 1801 postos e 27 TRR’s
localizados em Goiás e nos 337
postos e 2 TRR’s do Distrito Fe-
deral. Já as 30 bases distribui-
doras goianas e as 9 distribui-
doras do DF serão monitoradas
uma vez por mês”, destacou.

Funcionamento
Inicialmente, a equipe de

coletores e motoristas do La-
mes-UFG vai até o local e coleta
as amostras em uma data que
o dono do posto, distribuidora
ou TRR desconhece. Então, é
coletado um litro de cada com-
bustível comercializado, desde

que seja etanol hidratado, óleo
diesel B ou gasolina C. Cada li-
tro é levado para o laboratório
e analisado com relação à sua
qualidade. A partir das análi-
ses, é emitido um boletim de
qualidade em forma de laudo
que é enviado à ANP, que re-
mete os resultados aos agentes
econômicos monitorados. O
professor reforça a necessidade
dos agentes econômicos efe-
tuarem seu cadastro o mais
rápido possível no site do La-
mes. “A ANP estabeleceu pe-
nalidades para quem não par-
ticipar do PMQC. As penalida-
des chegam até ao impedimen-
to da comercialização de com-
bustíveis”, alerta. 

De acordo com Antoniosi,
o Lames venceu a licitação por
diversos fatores e o primeiro
deles é a experiência. O labo-
ratório já havia atuado por
cinco anos no PMQC com a
realização de milhares de aná-
lises de combustíveis. Além
disso, sempre participou dos
programas interlaboratoriais
de análise de combustíveis e
lubrificantes que a ANP e ou-
tras instituições promovem.
“O Lames hoje é um dos labo-
ratórios do país que tem a me-
lhor infraestrutura de análise
de combustíveis, o que faz com
que estejamos entre os me-
lhores laboratórios do mundo
nessa área. Nossa equipe é
composta por pesquisadores
graduados e pós-graduados, e
isso é um diferencial muito
grande”, ressalta o professor.

Quem não participar do Programa de Monitoramento da Qualidade
dos Combustíveis poderá ser impedido de comercializar combustíveis

Quem não aderir ao programa pode ficar sem comercializar combustíveis

Laboratório da
UFG vai monitorar
qualidade dos
combustíveis 

HOMICÍDIO CULPOSO 
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Operação Petróleo Real
Na última semana, a Dele-

gacia de Repressão a Crimes
Contra o Consumidor (Decon),
em ação integrada com a Po-
lícia Militar de Goiás, Procon
Goiás e Agência Nacional de
Petróleo (ANP), deflagrou a
Operação Petróleo Real com
o objetivo de fiscalizar irre-
gularidades na venda de com-
bustíveis ao consumidor final.

A força-tarefa inspecionou 12
postos de combustíveis em
Goiás, sendo oito na capital e
quatro em Anápolis. Foi fis-
calizado, na ocasião, o cum-
primento do Decreto 10.634,
que trata sobre a transparên-
cia na divulgação dos preços
por este segmento.

O Procon Goiás autuou qua-
tro postos pela prática de di-

versas infrações. As irregula-
ridades encontradas foram au-
sência de informações claras
sobre descontos oferecidos por
meio de aplicativos, informa-
ção divergente sobre a dife-
rença porcentual entre o preço
do litro da gasolina e do etanol,
prazo de validade vencido, pro-
dutos sem especificação, entre
outras. (Especial para O Hoje)
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A Universidade do Porto
instaurou processo para in-
vestigar um professor do
curso de Direito que teria
se recusado a aplicar uma
prova a uma aluna brasi-
leira pelo fato de ela estar
"muito destapada" (decota-
da). Após o caso vir à tona,
o docente pediu afastamen-
to. As informações foram
corroboradas pela institui-
ção, que confirmou que "o
docente Paulo Pulido Adra-
gão pediu escusa de serviço
para as próximas semanas
(esta incluída)". 

A Universidade do Porto
(UP) é a mesma em que o
professor Pedro Cosme da
Costa Vieira, associado da
faculdade de Economia, foi
afastado por 90 dias depois
de ter afirmado que "mu-
lheres brasileiras são uma
mercadoria". Segundo a ins-
tituição, o docente regres-
sou à Faculdade de Econo-
mia do Porto (FEP) por ter
expirado o prazo da sus-
pensão, mas não voltou a
dar aulas por ter retornado
no fim do período letivo. 

Ainda conforme a UP,
como há muitas testemu-
nhas a serem ouvidas, o
processo de Costa Vieira
ainda está a decorrer. De
acordo com a legislação la-
boral portuguesa, o prazo

para a conclusão proces-
sual é de seis meses, mas a
universidade pretende con-
cluí-lo antes do início do
próximo período letivo,
que começa em setembro.

Cronologia
De acordo com a cro-

nologia dos acontecimen-
tos, no domingo, 4 de julho,
foi registrada, por meio da
Associação de Estudantes
da Faculdade de Direito
da Universidade do Porto
(AEFDUP), a denúncia de
uma ocorrência verificada
no exame de uma unidade
curricular do 1º ano do
curso de Direito, realizado
na sexta-feira, 2 de julho.

Como refere o comuni-
cado, em cumprimento das
regras jurídicas aplicáveis,
será aguardada a conclu-
são do processo de averi-
guações para determinar
a instauração de novas me-
didas, incluindo as de âm-
bito disciplinar. 

Segundo a nota, a FDUP
é uma faculdade de Direito
pública sujeita ao regime
do artigo 43º da Constitui-
ção da República Portu-
guesa, onde, por isso, "não
podem ter lugar quaisquer
diretrizes filosóficas, esté-
ticas, políticas, ideológicas
ou religiosas".

Docente pede afastamento
após se recusar a dar prova
a brasileira por vestimenta

PORTUGAL

O Google está enfrentando
uma multa de 500 milhões
de euros (cerca de US$ 592
milhões) aplicada pela auto-
ridade de concorrência fran-
cesa nesta terça-feira (13),
que determinou que a em-
presa não respeitou as regras
de direitos autorais em torno
das taxas de licenciamento.

A autoridade de concor-
rência da França justificou
a multa alegando que a gi-
gante americana da Internet
não teria cumprido "de boa
fé" com os meios de comuni-
cação sob uma regra de di-
reitos autorais da União Eu-

ropeia (UE) que concede "di-
reitos vizinhos".

Além de emitir a "maior
multa de todos os tempos" do
órgão, também deu ao Google
um ultimato: ou os editores
recebem "remuneração pelo
uso atual de seu conteúdo
protegido por direitos auto-
rais" ou o Google deve pagar
até 900 mil euros por dia
(quase R$ 5,5 milhões).

A regra de "direitos vizi-
nhos" da UE foi estendida aos
editores para garantir que as
agências de notícias fossem
protegidas por direitos auto-
rais e recebessem pagamento

por ter seus artigos e fotos
usados por provedores de
serviços online.

A batalha entre o Google e
as editoras francesas, incluin-
do a AFP, vem acontecendo
desde o início de 2020. Apesar
do Google alegar que agiu de
maneira adequada, as edito-
ras francesas insistem que a
empresa usou artigos e ima-
gens protegidos por direitos
autorais sem pagar de forma
justa os autores originais.

Em fevereiro, o Google
foi forçado a pagar US$ 76
milhões (R$ 393 milhões) a
121 agências de notícias fran-

cesas. Já em junho, a empre-
sa foi multada em 220 mi-
lhões de euros (R$1,3 bilhão)
por usar indevidamente sua
posição como um importante
mecanismo de busca para
gerar mais receita, prejudi-
cando concorrentes menores
por meio de seu sistema de
algoritmo.

Apenas alguns outros paí-
ses na Europa, além da Fran-
ça, implementaram a regra
da UE sobre direitos autorais,
com editores de países que
sancionaram a lei podendo
exigir pagamento para ter
seu conteúdo exibido online.

São 500 milhões
de euros (mais
de R$ 3 bilhões).
Caso não
ofereça aos
editores
"remuneração
pelo uso atual
de seu conteúdo
protegido por
direitos
autorais"

França multa Google 
em meio bilhão de euros 

Em fevereiro, o Google foi forçado a pagar US$ 76 milhões (R$ 393 milhões) a 121 agências de notícias francesas

O papa Francisco continua
seu tratamento e sua reabili-
tação após uma cirurgia in-
testinal há dez dias e deixará
o hospital o mais rapidamente
possível, informou o Vaticano
nesta terça-feira (12).

O boletim médico diário
do Vaticano sobre a saúde do
papa de 84 anos, que teve
parte de seu cólon removido
no dia 4 de julho, também
afirma que ele se reuniu com
muitos pacientes durante sua
internação no Hospital Ge-
melli, mas sentiu-se particu-
larmente próximo "daqueles

que estão acamados e não
podem voltar para casa."

O boletim não dá mais
detalhes sobre a condição
do papa. O Vaticano disse
na segunda-feira que ele fi-
caria mais alguns dias hos-
pitalizado, além dos sete
dias de internação inicial-
mente previstos, para "oti-
mizar suas terapias médicas
e de reabilitação". 

No domingo, Francisco
fez sua primeira aparição
pública desde a cirurgia, fi-
cando de pé por cerca de 10
minutos enquanto discursa-

va da varanda de sua suíte
no hospital. Ele não tem com-
promissos marcados para o
restante do mês, exceto suas
bênçãos dominicais, embora
o Vaticano esteja fazendo
planos para uma visita papal
à Eslováquia e à capital da
Hungria, Budapeste, em mea-
dos de setembro.

Bispos escoceses anuncia-
ram ontem que o papa par-
ticipará da Conferência das
Nações Unidas sobre o Clima
(COP26) em Glasgow, em no-
vembro, caso sua saúde per-
mita. (ABr)

Papa deixará hospital o
mais rapidamente possível

VATICANO

Segundo Vaticano, o Pontífice se reuniu ontem com diversos pacientes
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Elysia Cardoso

Com 37 anos de atividades, co-
lecionando vários prêmios e de-
zenas de espetáculos no currículo,
o Camaleão Grupo de Dança foi
o escolhido para abrir oficial-
mente a programação da Mostra
Internacional de Dança, ‘Hori-
zontes Urbanos’, que terá início
nesta quarta-feira (14) e segue
até domingo(18). Esta edição, rea-
lizada em formato totalmente di-
gital, apresenta o tema ‘A noite
de cada um’, propondo aos artis-
tas a interação com a cidade du-
rante o período noturno. 

Por conta disso, as transmis-
sões dos espetáculos e bate-papos
que integram a programação do
‘Horizontes Urbanos’ estão pre-
vistas para começar sempre às
23h, avançando pela madrugada.
A primeira montagem exibida
nesta edição da mostra será ‘Ver-
ga’, um dos mais novos espetácu-
los do Camaleão Grupo de Dança.
A apresentação que faz parte da
programação foi gravada na Ceasa
Minas especialmente a mostra. 

‘Verga’ é primeiro espetáculo
construído apenas por membros
da equipe, sem um coreógrafo
convidado, uma assinatura do
grupo. O resultado visto em cena
surgiu através de um processo
de criação coletiva dos bailarinos
Índio Oliveira, Sara Marchezini,
Dewson Mascote, Luciana Lanza
e Samuel Samways e a diretora
artística do grupo, Inês Amaral,
que assina, também, a direção
coreográfica e artística da obra.

A concepção deste trabalho tran-
sita entre a resistência e a liberdade
como possíveis formas de reação
às relações de poder. Não somente
como oposição, mas como uma
maneira de pensar e agir por meio
do autoconhecimento, onde resistir
não significa apenas reagir, mas,
também, criar. Para discutir essas
questões o grupo se apoia nas lin-
guagens que vem investigando,
principalmente na capoeira. Há 6
anos o elenco desenvolve um in-
tenso trabalho de pesquisa sob a
condução do Mestre Agostinho, do
Grupo Ginga - BH. 

Pesquisa coletiva 
A fundadora e diretora geral

da companhia, Marjorie Quast,
destaca: "Estamos apresentando
um trabalho que é fruto de uma
pesquisa que vem sendo trabalha-
da coletivamente já há algum tem-
po. Nós sempre trabalhamos com
coreógrafos convidados, o que é
bastante importante em nossa mis-
são de transitar em vários locais
diferentes. Mas, acompanhar a
nossa evolução, nossa história, e
perceber que hoje somos capazes
de elaborar e construir nossas pes-
quisas para criar nossas produções
de forma independente, nos enche
de orgulho!", conta Quast. 

Atualmente o grupo conta com
direção geral de Marjorie Quast e
direção artística de Inês Amaral,
que em alguns projetos também
atua como bailarina. A rotina do
Camaleão inclui aulas de preparo
e prevenção, ministradas pela pro-
fissional da Academia FIVE, Laura
Malheiros, capoeira regional com
Mestre Agostinho do Grupo Ginga
e Pilates com a fisioterapeuta Clara
Lodi. Além disso, o Camaleão Gru-
po de Dança segue na pesquisa
de dança contemporânea através
da técnica Continuum (Omar Car-
rum – ME), conduzida pela Dire-
tora Artística Inês Amaral que
hoje faz parte da rede de profes-
sores dessa técnica. Durante o pe-

ríodo de isolamento social, o grupo
vem trabalhando intensivamente
em diversos projetos, sendo que
serão lançados em breve.

Patrimônio histórico e cultural
O Camaleão Grupo de Dança

tem 37 anos de história e é um
patrimônio histórico e cultural
de Minas Gerais. O Grupo tem
em seu repertório 17 montagens
assinadas por 13 destacados pro-
fissionais nacionais e internacio-
nais, entre eles Omar Carrum,
Vladimir Rodriguez, Jorge Garcia,
Mário Nascimento, Luís Arrieta,
Tindaro Silvano, Carlota Portela
e Tuca Pinheiro.

A companhia desenvolve tam-
bém um projeto social de forma-
ção em dança que atende mais
de 200 jovens e crianças de co-
munidades carentes. É uma com-
panhia de grande importância
para o país, por seu aspecto plu-
ral: da formação consistente em
dança com a realização de espe-
táculos de estilos variados, a pro-
dução de obras com renomados
artistas. (Especial para O Hoje) 

SERVIÇO
Quando: quarta-feira (14), às 23h
Onde: YouTube (Horizontes Urba-
nos BH) 
Gratuito

Espetáculo ‘Verga’, da Camaleão Grupo de Dança, abre programa-
ção da ‘Mostra Horizontes Urbanos’ nesta quarta-feira (14)

Essência

Experiência 
e movimento

Camaleão

Grupo de

Dança tem

37 anos de

história e é

um

patrimônio

histórico e

cultural
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Malhação - sonhos 
dandara tenta se explicar

para Gael. René insiste em
reatar com dandara. King aju-
da simplício a convencer Bete
a aceitá-lo de volta. Marcelo
aparece no almoço de delma
e Gael. delma aconselha Gael
a confiar em Karina. Wallace
e Lincoln não acreditam em
simplício. Roberta pede para
ficar com Marcelo. duca e
Bianca decidem dar mais uma
chance ao namoro. João cria
um falso perfil na rede social.

Gênesis
Labão conhece Jacó. isaque

e Rebeca aguardam por notí-
cias do filho. Judite anda de
maneira misteriosa pelas ruas.
Lia é apresentada a Jacó. Eder
sofre um acidente. Raquel
mente para Jacó. Na noite de
núpcias, Maalate surpreende
Esáu. Beeri se surpreende ao
ver o estado de Judite. Esaú
sente remorso. Yarin se as-
susta com a atitude ousada
de Bila. Jacó nota a diferença
entre Lia e Raquel.

a Vida da Gente 
Rodrigo toca a campainha

de Manu e quem abre é Ga-
briel. Eva fica eufórica com a
notícia do casamento de ana
e Lúcio. Nanda conta para
Manu que ana vai se casar com
Lúcio. Lorena pede para Matias
continuar trabalhando na casa
de Jonas por causa de Tiago.
Júlia afirma que gosta de ver
Manu namorando Gabriel. Mar-
cos pede dinheiro emprestado
para dora. Rodrigo confessa
seu sofrimento a Lourenço.

Coração indomável 
Miguel diz a José antonio

que vai demitir Eusébio. santa
comenta com José antonio
que a briga entre Eusébio e o
patrão foi por que certamente
o capataz contou a verdade
sobre o incêndio que matou
Ramiro. No avião, sonia, um
médico e Eduardo socorrem
Maricruz. Ela pede ao piloto
que não conte nada a otávio.
otávio percebe um interesse
exagero de Eduardo pela pas-
sageira grávida. 

império
Cora pede para Cristina levá-

la à sala de reuniões e ouve
Maria Marta falar com silviano
sobre o diamante cor-de-rosa.
José alfredo, Maria Marta e
Cora procuram o diamante.
Cláudio elogia o trabalho de
Maria Ísis. Leonardo chega em
casa desleixado. Cardoso pro-
voca antoninho. Érika fala para
Robertão que Téo se encontrará
com um informante misterioso.
Cristina conta para os irmãos
sobre o diamante cor-de-rosa. 

RESUMO
t

dE NoVELas

O rock em
ascensão
Para movimentar e agregar mais
ouvintes ao metal, a banda de heavy
metal Armored Dawn inaugura um
portal de conteúdos de rock

Lanna Oliveira

O Dia Mundial do Rock
passou, mas segue inspi-
rando programações, apre-
sentações e projetos. A no-
vidade da vez é uma plata-
forma que incentiva jovens
e adultos a conhecerem
mais sobre rock e metal. A
inovação comemorativa
que visa resultados a longo
prazo para fortalecer e ex-
pandir o cenário da música
pesada é o Portal AD. Ele é
uma plataforma digital que
foi inaugurada na última
terça-feira (13) para distri-
buir aulas, técnicas, músi-
cas e conteúdos em geral
sobre o mundo do gênero.

Capitaneado pelo grupo
de heavy metal Armored
Dawn, o portal é uma ini-
ciativa inédita. O conceito
é oferecer diversos conteú-
dos para estimular o gosto
pelo rock e metal e o apren-
dizado da música em todos
os seus caminhos. Usando
suas próprias composições
como ferramenta, os inte-
grantes, em vídeos tutorais,
compartilharão sua expe-
riência musical e técnica.
Além de fomentar o mer-
cado do qual estão inseri-
dos, eles conseguem divul-
gar seu próprio trabalho e
futuras músicas da banda.

O grupo, originado em
São Paulo, é formado pelo
vocalista Eduardo Parras,
o baterista Rodrigo Olivei-
ra, os guitarristas Heros
Trench, Tiago de Moura e
Timo Kaarkoski, o baixista
Fernando Quesada e o te-
cladista Rafael Agostino, e
protagoniza os conteúdos
do Portal AD, ensinando
técnicas nos instrumentos
musicais e falando sobre
os bastidores. Outro con-
teúdo oferecido pela pla-
taforma são entrevistas
conduzidas pelo veterano
vocalista do grupo de
thrash metal Korzus, Mar-
cello Pompeu, em que ele
troca ideias com persona-
lidades do ramo musical. 

Formado em 2014, o Ar-
mored Dawn está em pro-
cesso de criação de seu

quarto álbum de estúdio,
após o lançamento de ‘Vi-
king Zombie’ (2019), pela
Shinigami Records. O grupo
realizou turnês nacionais e
internacionais ao lado de
ícones do metal mundial
como Saxon, Fates Warning,
Hammerfall, Megadeth, Tar-
ja, entre outros. Toda a vi-
vencia internacional dentro
da música é um diferencial
que potencializa os conteú-
dos compartilhados por eles
e dão credibilidade para
quem quer se aventurar
pelo mundo rock and roll.

Mais ouvidos 
do Heavy Metal

Muita gente diz que gê-
neros como rock e metal
estão morrendo, nos últi-
mos anos, o sertanejo, o
rap, o funk ganhou espaço
e o rock foi deixando de
ser o estilo mais ouvido.
Ainda que isso não seja
exatamente mentira, é fato
que o número de ouvintes
de músicas desses tipos su-
biu levemente no final de
2020. Um levantamento
feito pela Metal Injection
somou números do Spotify
de centenas de bandas
para concluir que, no geral,
houve um aumento de
0,85% nesse número. 

Essa ascensão foi impul-
sionada por alguns fatores,
como a morte de Eddie Van
Halen que causou um cres-
cimento de 41,88% em seus
streams, e a nova música
do AC/DC que ajudou o gru-
po a ter 13,31% mais ou-
vintes do que no mês ante-
rior do lançamento. Ainda
assim, os maiores aumentos
foram das bandas Employed
to Serve (+90,17%), Ice Nine
Kills (+68,46%), Architects
(+54,68%), Within the Ruins
(+50,84%) e The Unguided
(+45,89%). Por outro lado,
nomes como o Power Trip
sofreram grandes quedas (-
23,22%) e outros mais esta-
belecidos, como o Metallica,
tiveram pequenas pioras (-
0,79%) ainda que conti-
nuem entre os mais ouvi-
dos. (Lanna Oliveira é es-
tagiária do jornal O Hoje)

O acesso ao conteúdo do Portal AD é gratuito A coluna Estillo voltará a ser publicada neste espaço logo que atravessada a Pandemia do Coronavírus. 

NOTA AO LEITOR
t

Isabel lançou até o momento sete
títulos, todos com o apoio do

talento nato do irmão

LIVRARIA
t

Além das mensagens de
amor, coragem e perseve-
rança dos clássicos contos
de fadas, a protagonista de
‘A Princesa e o Espelho’ se
apresenta ao público infantil
com um objetivo a mais: re-
presentar as crianças pretas
que nunca se enxergaram
nas produções do gênero. A
proposta é da coleção da es-
critora paulista Isabel Cintra,
que vive atualmente em Es-
tocolmo, capital da Suécia.

Publicada inicialmente
em inglês e ilustradas por
Zeka Cintra, irmão da au-
tora, a produção exibe rai-
nhas e princesas com seus
poderosos blacks e tudo
que eles simbolizam. Ape-
sar de estar sutilmente re-
presentado nas narrativas,
o racismo não é a temática
central dos enredos. “Quero
que as crianças pretas ve-
jam que também podem
ser as rainhas, princesas e
protagonistas de qualquer
história”, explica a autora.

O livro ‘A Princesa e o
Espelho’ revela que a beleza
está na sua forma mais
pura, sem qualquer tipo de
padrão: o sentimento amor
sempre resistirá, sendo
maior que todas as vaida-
des do mundo.

Isabel lançou seu pri-
meiro livro em 2015 e, até
o momento, são sete títulos
publicados, todos com o
apoio do talento nato do
irmão. Tem participado de
produções e eventos que
divulgam a literatura em
língua portuguesa fora do
Brasil, especialmente na
Europa, em cidades como
Frankfurt, Paris e Londres.
Além da coleção de contos
de fadas, é autora de ‘Cor-
vo-Correio’, também lança-
da na Angola.

A autora
Paulista de São Joaquim

da Barra, Isabel Cintra acre-
dita no poder dos livros em
mudar pessoas, bem como
na importância da repre-
sentatividade estar presen-
te em sua escrita. É autora
de Bem-vindo à cidade, Lis-
boa, 2016, participou da I
Antologia Internacional do
Mulherio das Letras – Con-
tos e Poesias, do IV Sarau
da Paz – Ausburg, 2018 e,
com o conto Corvo-Correio,
esteve entre os premiados
do Prêmio Off Flip de Lite-
ratura 2017, em Paraty (RJ).
Atualmente vive em Esto-
colmo, Suécia.

Personagem preto 
domina contos de fadas
Publicado em janeiro nos Estados Unidos, lançamento
infantil da escritora Isabel Cintra chega ao Brasil com
lições de representatividade
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O Dia Mundial do Rock é
comemorado desde 1985,
quando aconteceu o Festival
Live Aid, show que reuniu
nomes como Queen, Led
Zeppelin e David Bowie para
arrecadar fundos para víti-
mas da fome na África. De
lá para cá muita coisa mu-
dou, mas o amor dos fãs
pelo gênero segue intacto.
E como relembrar é viver,
enquanto os shows não vol-
tam ao Brasil, os fotógrafos
do coletivo ‘I Hate Flash’ fi-
zeram uma seleção dos
shows que mais marcaram
suas carreiras para celebrar
essa data tão especial.

“Helloween no Rock in
Rio foi muito marcante. É
uma das minhas bandas pre-
diletas no meu festival pre-
ferido, na melhor fase deles.
Foram impecáveis e sempre
vou citar esse como um dos
shows da minha vida”, conta

o fotógrafo Diego Padilha,
que começou ouvir metal
por causa da banda. “Desde
a minha adolescência, eles
mudaram de formação al-
gumas vezes e hoje têm os
melhores músicos que já pas-
saram pela banda, fizeram
disso a formação oficial com
dois vocalistas e tudo. Então
a grandiosidade não estava
só no show, mas na nostalgia

também”, completa.
A Vanessa Bumbeers fo-

tografou o Rock in Rio em
2017 e 2019 e também viveu
experiências incríveis. “Em
2019, cliquei os Paralamas
do Sucesso, uma banda que
acredito que está dentro de
um afeto coletivo do brasi-
leiro. Acho que todo mundo
sabe cantar uma música de-
les. Além disso, a história de-

les é muito conectada com o
Rock in Rio, já que eles toca-
ram na primeira edição,
quando ainda eram uma ban-
da supernova”. Bumbeers
também clicou o Sepultura e
se surpreendeu. “Não gosto
tanto desse metal mais pesa-
do, mas achei o show deles
hipnotizante”, finaliza.

Sobre o I Hate Flash
O coletivo carioca atua no

mercado audiovisual há mais
de dez anos produzindo con-
teúdo multimídia inovador,
fotos, vídeos, textos, campa-
nhas, editoriais, sites e redes
sociais, para grandes marcas
nacionais e internacionais.
Os profissionais também são
responsáveis por coberturas
de grandes festivais como
Rock in Rio, Lollapalooza,
Meca, entre outros, além de
produzirem as festas próprias
I Hate Mondays e Love2Hate.

Dia Mundial do Rock: fotógrafos
selecionam cliques de shows

Homenagem
o canal Music Box Brazil

apresenta nesta quarta-feira
(14) o documentário 'Baú da
dona ivone'. inédito na tele-
visão brasileira, a produção
deriva do quarto EP de inédi-
tas da cantora e compositora,
resultante do projeto de res-
gate de Castro. a exibição é
hoje às 22h e amanhã (15) às
10h. o registro, que mistura
representações de canções
inéditas de dona ivone Lara
e depoimentos de grandes
músicos por ela influenciados,
conta com a participação de
Xande de Pilares, dudu No-
bre, grupo Fundo de Quintal,
Pretinho da serrinha e dan-
dara Mariana, que além de
apresentar o documentário,
canta um tributo à Grande
dama composto por Bruno
Castro e Ciraninho. Quando:
Quarta-feira (14). onde: Music
Box Brazil. Horário: 22h.

estreia
Estreia na 'Quarta de Ci-

nema', do canal Curta!, o do-
cumentário 'a Mulher da Luz
Própria'. a cineasta e atriz

Helena ignez mergulha em
uma jornada através da pró-
pria história nesta obra. do
nascimento em salvador à
maturidade, ela fala sobre
o que viveu enquanto aju-
dava a construir um cinema
autenticamente brasileiro.
Tudo isso diante do olhar de
sua filha, sinai sganzerla, di-
retora do filme. Narrado pela
própria Helena, em primeira
pessoa, o documentário in-
tercala belíssimas imagens
antigas, retiradas dos filmes
de que participou e de re-
gistros de sua vida pessoal,
com cenas feitas exclusiva-
mente para a produção.

Quando: Quarta-feira (14).
onde: Curta!. Horário: 22h30.

empreendedorismo
ocorre hoje (14) o i Con-

gresso Nacional de Em-
preendedorismo e Empre-
gabilidade da Juventude Ne-
gra ao vivo, online e gratuito.
Transmitido pelo YouTube e
simultaneamente pelo Fa-
cebook, o evento conta com
15 palestrantes. Eles apre-
sentam também um quadro
de revelação de novos ta-
lentos, com jovens de 15 es-
tados brasileiros que fazem
a diferença em seus territó-
rios por meio do empreen-

dedorismo, academia ou co-
munidade que atua. além
da premiação para o ‘Jovem
Empreendedor’, ‘Jovem Li-
derança’ e para a ‘Empresa
Top Contratação’, do ano de
2021. Quando: Quarta-feira
(14). onde: youtube.com/fu-
nafro. Horário: 9h às 12h.

enoturismo
Para comemorar a Festa

Nacional da França, ocorre
nesta quarta-feira (14) a live
‘Enoturismo na Champagne’.
Falando da região francesa
e da bebida mais glamou-
rosa, o champagne, o bate-
papo fala sobre as mais pres-
tigiosas maisons de Cham-
pagne: Veuve Cliquot, Moët
& Chandon, Ruinart. a via-
gem até a região tem o in-
tuito de descobrir as cidades
de Reims, Épernay, Troyes.
a transmissão ao vivo é por
meio do instagram @caroli-
neputnokioficial e conta com
a participação do enólogo
francês François Hautekeur
do grupo Moët Hennessy.
Quando: Quarta-feira (14).
onde: @carolineputnokiofi-
cial. Horário: 19h.

O documentário 'Baú da Dona Ivone' é exibido hoje (14), às 22h 

Em 2019, os Paralamas do Sucesso foram clicados por Vanessa Bumbeers
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Gabi Martins se incomoda
com acusação de fã sobre
namoro com Tierry

Gabi Martins e Tierry usa-
ram o Twitter rebaterem
uma acusação feita por fã
da sertaneja: uma internauta
disse que o forrozeiro havia
gritado com a cantora - com
quem ele dividiu palco em
uma live junina - e o casal
negou a especulação, indi-
cando que iria tomar as me-
didas judiciais cabíveis. "Tudo
isso por que essa criatura
não aceita que o ship dela
não deu certo! Vai servir de
exemplo na justiça", escreveu
o baiano. (Marilise Gomes,
Purepeople)

Luciano szafir permanece
sem previsão de alta após
cirurgia: 'Melhora clínica
progressiva'

Luciano szafir permanece
sem previsão de alta e apre-
senta melhora no estado de
saúde, segundo a sua asses-
soria de imprensa. o pai de
sasha Meneghel, por quem
vem sendo visitado, está in-
ternado desde o dia 22 pas-
sado em decorrência de Co-
vid-19. o ator e apresentador
já superou a doença, mas
teve uma complicação e pre-
cisou passar por cirurgia ab-

dominal. Em seguida, szafir
foi transferido para o Hospital
Copa star, em Copacabana,
Zona sul do Rio. (Guilherme
Guidorizzi, Purepeople)

Virgínia justifica decisão
de colocar música de Zé
Felipe e DJ ivis no mudo

Virgínia Fonseca deu ‘bom
dia’ aos seguidores da mesma

forma de sempre: com uma
dancinha e uma caneca na
mão. só que, dessa vez, em
vez de deixar a canção ‘Gale-
ga’ tocando ao fundo, um
trabalho do marido Zé Felipe
e do dJ ivis, a influencer pos-
tou o vídeo sem som algum.
a mudança foi notada por
um perfil de famosos no ins-
tagram, que classificou a pos-

tagem como uma tentativa
de ‘protesto’. a mãe da pe-
quena Maria alice teria ten-
tado, segundo esse mesmo
perfil, dar apoio a ex-mulher
de ivis, Pamella Holanda, que
no último domingo (11) pos-
tou nas redes uma série de
vídeos em que aparece sendo
agredida pelo dJ.(igraínne
Marques, Purepeople)

CELEBRIDADES

Juliette vive um
novo affair com o em-
presário Daniel Trove-
jani, indica colunista
Fabia Oliveira. Nos fla-
gras de paparazzi, Ju-
liette aparece de biquí-
ni cortininha azul cla-
ro, apoiada na cintura
do rapaz e recebendo
dele um banho de
mangueira da lancha.
Anteriormente, Luiz
Restiffe, empresário
paulista que foi cotado
como affair da parai-
bana, negou ter enga-
tado romance com a
global. (Marilise Go-
mes, Purepeople)

Juliette é vista com sócio de Anitta 
em barco e engata affair com o empresário

ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

Hoje o dia te chama a exercitar
a sinceridade, custe o que custar,
mesmo que isso possa trazer de-
safetos e pessoas torcendo o
nariz para o que você pensa ou
fez. seja sincero consigo, antes
de tudo, e ao que deseja realizar;
só depois pense nos outros. a
vida está cheia de hipocrisia.

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

Hoje o dia te chama a viver o
que de fato deseja, a construir
sua verdade, jogando fora tudo
que te impede de ser feliz. a
vida te chama a sonhar na me-
dida certa, sem ilusões ou men-
tiras. Vale a pena repensar suas
amizades e amores. Quais so-
nhos está realizando?

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

Hoje o dia convida a recomeçar
algum nível. Uma nova parte de
você precisa verdadeiramente vir
à tona. será muito difícil fingir
suas emoções hoje. se não está
feliz ou não está gostando de algo,
não será possível mentir; você fi-
cará exposto e é bom que exponha. 

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

Hoje o dia te convida a falar
a verdade, não omitir nenhum
fato. É normal não sabermos
tudo, por isso vale a pena ser
sincero e, se não souber, diga
que não sabe. isso evitará erros
e confusões futuras. outra coisa
é: não adianta depois dizer que
não sabia, afinal você sabia, sim. 

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

Hoje o dia te convida a ser
humilde, ser grato e evitar de-
sejos que não trazem progresso.
Pode ser bem desafiador resistir
a indevidos. além disso, a vida
te pede comprometimento com
a realidade, com suas tarefas e
obrigações. Não se deixe levar
por pessimismos e devaneios.

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

Hoje o dia te convida a ser
sincero. o desafio será evitar
aumentar os problemas, mas
ser cirúrgico com a verdade. Não
é uma questão de não mentir,
mas de não aumentar, evitando
exageros de todos os tipos. as
relações, justamente por isso,
podem te desafiar. 

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

Hoje o dia te convida a pensar
e sonhar grande, pôr em prática.
o desafio de hoje será não se
deixar levar por situações sem
muita relevância, mas que sur-
gem apenas para tirar seu foco.
o dia também vai trazer situações
nas quais você precisará se colo-
car à disposição para ajudar.

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

Hoje o dia te convida a com-
partilhar suas emoções com as
pessoas do seu convívio. além
disso, a vida pode trazer situa-
ções nas quais será preciso fazer
algumas renúncias em prol do
coletivo. Pode ser preciso abdicar
dos seus desejos pessoais para
um bem comum.

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

Hoje o dia te convida a realizar
com máximo empenho as suas
obrigações. o desafio será vencer
a preguiça e a apatia que podem
surgir. outra coisa é a indisposição
física que pode chegar hoje, fa-
zendo você ter que descansar,
portanto hoje poderá ficar doente. 

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

Hoje o dia te convida a criar
novos métodos para melhorar
a produtividade no seu dia a dia
como um todo, mas principal-
mente no trabalho. Pode receber
ajuda de pessoas queridas neste
dia. o desafio será sair da tei-
mosia e aceitar as dicas que as
pessoas ofertam. 

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

Hoje o dia te convida a elimi-
nar e jogar fora tudo o que está
em excesso. Pode ser preciso dar
conta de muita coisa acumulada,
como trabalho; pode ser preciso
fazer uma grande limpeza em
casa ou no escritório, bem como
uma faxina emocional, que levará
àquela conversa difícil.

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

Hoje o dia te convida a ser
verdadeiro com relação aos seus
sentimentos, harmonizando ati-
tude com pensamento e agindo
com o coração. É momento de
ser muito sincero com as pessoas
e consigo mesmo para evitar ilu-
sões de qualquer parte e arre-
pendimentos futuros.



esTReia

Viúva Negra (Black Widow,
2021, EUa). duração: 2h14min.
direção: Cate shortland. Elenco:
scarlett Johansson, Florence
Pugh, Rachel Weisz. Gênero:
ação, espionagem, aventura.
No novo filme da Marvel stu-
dios, ‘Viúva Negra’, Natasha
Romanoff (scarlett Johansson)
precisa confrontar partes de
sua história quando surge uma
conspiração perigosa ligada
ao seu passado. Perseguida
por uma força que não irá pa-
rar até derrotá-la, Natasha terá
que lidar com sua antiga vida
de espiã, e também reencon-
trar membros de sua família
que deixou para trás antes de
se tornar parte dos Vingadores.
dirigido por Cate shortland e
produzido por Kevin Feige, ‘Viú-
va Negra’, é o primeiro filme
da fase quatro do Universo Ci-
nematográfico 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 Rodri-
guez) vivem uma vida pacata
ao lado de seu filho Brian. Mas
eles logo são ameaçados pelo

passado de dom: seu irmão
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 desconhecido
mal que chocou até os expe-
rientes investigadores de ati-
vidades 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, depois
os leva para além de tudo o
que já haviam visto antes, para
marcar a primeira vez na his-
tória dos Estados Unidos que
um suspeito de assassinato
alega ter tido uma possessão
demoníaca como defesa. Ci-
neflix aparecida: 19h10.

tCINEMA

Filme 'Invocação do

Mal 3: A Ordem do

Demônio' revela

uma história

assustadora de

terror
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Lanna Oliveira

O cinema brasileiro tem
ganhado reconhecimento
mundial e para chancelar esse
progresso, ocorre até o dia 21
de agosto a 49ª edição do Fes-
tival de Cinema de Gramado.
Mas o destaque do evento vai
para a primeira sessão no país
do novo longa de Renata Pi-
nheiro, ‘CARRO REI’. A pro-
dução conta com a interpre-
tação de Matheus Nachtergae-
le, ator prestigiado por onde
passa. Combinando fantasia
e drama social, o filme aborda
o transhumanismo, um con-
ceito que acredita no aumento
das capacidades humanas por
meio da tecnologia.

O filme que fez sua estreia
mundial no Festival de Roterdã,
em fevereiro passado, vem par-
ticipando de diversos festivais
ao redor do mundo e colheu
elogios por onde passou. A re-
vista on-line ‘Slant’ destacou a
performance de Nachtergaele,
classificando-a como “extraor-
dinária”. Carlos Alberto Mat-
tos, na ‘Carta Maior’, disse que
“não faltaram coragem e ca-
pacidade de invenção a Renata
Pinheiro e sua equipe”. Já o
jornal português ‘Público’
apontou o filme como “Chris-
tine vai a Caruaru e Antonioni
ao sertão”, em referência ao
clássico de Stephen King.

“Fazer a estreia brasileira
no Festival, este ano, vem com
a sensação de participar de
um importante momento his-
tórico. 2021 é um ano em que
estamos lutando contra dois
males que assolaram o mun-
do, a pandemia de Covid-19,
e a política devastadora da
extrema-direita. Este é um fil-
me que utiliza o gênero fan-
tástico para tratar de assuntos
duros e urgentes.  O longa,

além de conter outras facetas,
é a minha forma de tentar
digerir os fatos recentes que
ocorreram no Brasil desde
2013”, declara a cineasta.

De acordo com Renata, ela
acredita que o Festival de
Gramado, nascido em 1973,
também precisou digerir o
caminho tortuoso que a his-
tória brasileira já fez e se im-
por como algo importante e
fundamental para o país.
“Mostrar anualmente um re-
corte da produção cinemato-
gráfica brasileira é uma ati-
tude política. Com a pande-
mia, sua parceria com o Canal
Brasil ampliou ainda mais
seu público.  Nós que fizemos
o ‘CARRO REI’ estamos muito
felizes em participar desta
resistência”, complementa.

Um mundo fantástico
Com roteiro assinado pela

diretora, Sergio Oliveira e Leo
Pyrata, o filme é do gênero
fantástico que aborda o trans-
humanismo, um conceito que
acredita no aumento das ca-
pacidades humanas por meio
da tecnologia. “O longa se passa
em Caruaru, uma cidade média
brasileira onde a crise econô-

mica está afetando a todos, es-
pecialmente a classe trabalha-
dora. A ideologia de extrema
direita, carregada de falsas es-
peranças, está se espalhando
com velocidade; e ela chega
de carro”, explica Renata, que
define o longa como “um filme
sobre luta de classes”.

O enredo traz, no início dos
anos 2000, o nascimento de
uma criança dentro de um
carro 0km recém saído da con-
cessionária, provoca um even-
to fantástico. O bebê cresce e
se torna uma espécie de crian-
ça transumana que tem a ha-
bilidade de se comunicar com
carros. Ele é Uno da Silva.  Uno
e o carro ‘crescem’ juntos e
são melhores amigos, ao lado
de Zé Macaco, seu tio, um me-
cânico de ideias pouco con-
vencionais. Mas um acidente
os separa. A criança se torna
um jovem ativista ambiental,
afastando-se de seu dom único
e da tradição familiar. 

Para a diretora, em sua
obra, “qualquer coisa pode se
transformar em personagem
quando entende-se que a lin-
guagem visual tem o mesmo
poder de comunicação que o
diálogo falado. Portanto, tento

economizar palavras porque
gosto mais quando a encena-
ção já é o bastante para a cons-
trução da narrativa do filme.
Em ‘CARRO REI’ esses objetos
inanimados, os carros, que já
são presentes nos sonhos e his-
tórias pessoais da maioria dos
brasileiros, são trazidos para
a vida real. Fazem parte da
prole humana. E neste caso
até ganham voz”.

“Nesta obra pude trabalhar
com grandes colaboradores
como Sergio Oliveira, um pre-
miado diretor e roteirista bra-
sileiro com quem venho tra-
balhando desde meu primeiro
curta e com quem codirigi vá-
rios filmes; Fernando Lockett,
cinegrafista argentino com
quem trabalho desde meu pri-
meiro longa; Matheus Nach-
tergaele, um artista excepcio-
nalmente versátil que con-
quistou uma reputação for-
midável no Brasil e no exte-
rior; Jules Elting, um ator
transgênero, não binário, da
Alemanha. Foi incrível tam-
bém trabalhar com os atores
jovens e talentosos Luciano
Pedro Jr e Clara Pinheiro”,
conclui. (Lanna Oliveira é
estagiária do jornal O Hoje)

Com a primeira
exibição nacional
marcada, o filme
‘CARRO REI’
aborda o
transhumanismo

Fantasia e drama social

Matheus

Nachtergaele trouxe

para a produção

toda sua experiência

como ator

reconhecido

mundialmente



Pedro Jordan

A sustentabilidade e a redução
do consumo de água são assuntos
que estão ganhando cada vez mais
atenção das indústrias e dos con-
sumidores ao redor do mundo. Ofe-
recer um produto que trabalhe com
esses ideais é a meta de muitos em-
presários e entre eles, está Alex Ro-
drigues, empreendedor desde 2003,
que segue inovando o mercado sus-
tentável no país, com a criação da
indústria Laveco, primeira empresa
brasileira a produzir e ofertar pias
móveis ecológicas em todo o terri-
tório nacional.

A indústria brasileira pioneira na
produção de
pias portá-

teis Laveco - Lavatórios Ecológicos
está inovando o mercado sustentável
do Brasil e acaba de chegar à Europa.
Diante da crise hídrica que o mundo
vive, o produto da empresa acaba
sendo conveniente tanto na questão
econômica, quanto ecológica. 

Fundada em 2014 no meio da
crise hídrica, a empresa
ganhou ainda mais for-
ça durante a pandemia,
já que o produto se tor-
nou essencial em hos-
pitais, farmácias, pre-
feituras e também está
presente em eventos, de

forma geral, como o Salão
do Automóvel, Fór-
mula 1, e na Expo-
retomada, evento
organizado pelo
Governo de São
Paulo.

Fundada em
2014, no auge da cri-
se hídrica, a inova-

ção chegou como
uma opção sustentável
para a economia de
água. “Começamos a

notar que era
preciso lavar as
mãos, mas sem

desperdiçar água
e criamos as pias
portáteis com essa

finalidade. Nos tes-
tes iniciais, a redução chegou

em torno de 70% e começamos

a ganhar espaço principalmente em
bares, restaurantes e feiras locais.
Devido ao sucesso comecei a fazer
ajustes estéticos e colocamos o pro-
duto no mercado de maneira pioneira
e inovadora”, resume o CEO. 

O reuso da água é conveniente
para a questão de economizar este
recurso, que tem ficado cada dia
mais escasso, além de diminuir a
conta no final do mês. Isto em gran-
des empresas gera uma economia
considerável nos valores gastos, além
de representar um exemplo ecológico
para os consumidores. 

E o que era para ser um produto
sazonal, tem ganhado força e pre-
sença. A empresa está presente em
todo o território nacional, marcando
presença em aeroportos, prefeituras
de diversos estados, supermercados,
eventos, escolas, universidades, cen-
tros de distribuição de grandes em-
presas (Pepsi, Vale, Ifood, Dasa, Dro-
ga Raia, Bifarma) e até mesmo em
Londres, ainda sendo estudado o
processo de exportação do produto
para outros países.

O sucesso do produto se dá em
virtude da praticidade e dos benefí-
cios ofertados pelo lavatório mó-
vel.  “Quando começamos, há sete
anos atrás, de maneira tímida, pen-
sávamos em atender os pequenos
comerciantes, principalmente do se-
tor de alimentação e eventos durante
a crise hídrica”, salienta.

“Comprovada a eficácia do lava-
tório, passamos a aperfeiçoar o mo-

delo inicial, patenteamos a marca e
o produto, criamos novas linhas (in-
fantil e para grandes eventos) ga-
nhamos força e hoje nossas pias mó-
veis são comercializadas em todos
os estados do Brasil”, explica Alex
Rodrigues, que também atua com
foco no marketing e expansão de
vendas dos produtos da marca.

Desde o início da pandemia, o
Laveco do Brasil dobrou sua equipe,
expandiu o espaço físico e ajustou
o processo de fabricação das pias
portáteis, que podem ser compradas
ou alugadas, dependendo da de-
manda e da necessidade.

Atualmente, a empresa possui
mais de dez modelos disponíveis
no mercado, sendo os principais
formatos: Econômico, Start e Plus.
A partir de R$ 700,00 é possível
ter uma pia portátil, medindo 1,57
x 0,48 x 0,48, personalizada com
informações da empresa, orien-
tações para a lavagem correta das
mãos, além de outras informações
relevantes. 

Totalmente sustentável, o lava-
tório pode ser instalado em qualquer
ambiente. O grande diferencial do
Laveco é que além de serem os pio-
neiros nesse segmento, o produto
patenteado possui um filtro que re-
tém partículas sólidas e conta com
um armazenamento de sabonete
biodegradável para a higienização
das mãos, deixando a água mais
apropriada para reuso não potável.
(Especial para O Hoje)
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Negócios

Criada em 2014, no
auge da crise hídrica,
a inovação que chegou
como uma opção sus-
tentável para a econo-
mia de água tornou-se
parceira de escolas,
prefeituras e eventos
e caminha rumo à ex-
portação de produtos

Empresa Brasileira pioneira
em Pias Móveis chega a Europa 

Totalmente
sustentável, o
lavatório pode ser
instalado em
qualquer ambiente








