
O senador e filho do presidente, Flávio Bolsonaro, disse que o pai precisou ser
internado na UTI e foi intubado para auxiliar no tratamento. Política 6

Presidente é internado em UTI de São
Paulo para tratar infecção intestinal
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Tempo em Goiânia
Sol com algumas nuvens. 
Não chove.s   31º C  

t  14º C

Governo propõe
distribuição de
Renda e incentivos
Política 5
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Câmara Federal
aprova direito
do mandante 
Câmara aprovou proposta que
atribui exclusivamente ao clu-
be mandante das partidas de
futebol os chamados direitos de
arena, referentes à transmissão
ou reprodução do jogo.
Política 6

Iniciativa privada
irá auxiliar 
na imunização
Após relançar edital para ter-
ceirizar aplicação de 1 milhão de
vacinas contra a Covid-19 na
Capital, a Secretaria Municipal
de Saúde (SMS) informa que a
medida é um complemento caso
o município receba uma grande
demanda de doses.
Cidades 11

Mendanha fica
isolado de 27
prefeitos do MDB
27 dos 28 prefeitos do MDB em
Goiás apresentaram uma carta
em que declaram apoio à reelei-
ção com o governador Ronaldo
Caiado (DEM). Carta não teve as-
sinatura de Mendanha que de-
fende candidatura própria. 
Política 2

�
LEia nas CoLunas

Xadrez: Iris e Caiado trocam
afagos, e MDB ‘fecha’ aliança
com DEM.
Política 2

Esplanada: Câmara compra
celulares novos, mas esquece
da falta de acesso de alunos.
Política 6

Livraria: Inteligência do Cora-
ção coloca o nem tão misterio-
so orgão como protagonista.
Essência 14

Por que o
empreendedorismo é tão

desafiador no Brasil?

Francisco BarBosa neto

Opinião 3

o turismo brasileiro 
muito vai muito além 

de pura diversão

Marcos Freitas Pereira 

Opinião 3

Primarização
sustenta recorde
na balança
O recorde da balança comercial
neste ano será sustentado basi-
camente por um acirramento
da chamada “tendência de pri-
marização”, consolidando a su-
premacia dos produtos primá-
rios de baixo valor agregado.
Economia 4

Aparecida deve
punir quem
escolhe vacina
Assim como aconteceu na Capi-
tal, Aparecida de Goiânia tam-
bém pode punir aqueles que se
recusaram a tomar vacina con-
tra a Covid-19 por conta da mar-
ca do imunizante, conhecidos
como sommeliers de vacina. 
Cidades 11

Comércio voltará 
ao normal, mas deve
manter protocolos
Cinemas e teatros na Capital poderão reabrir após
460 dias. Também foram divulgadas medidas
que permitem flexibilização para bares, restau-
rantes e comércio. Bares e restaurantes poderão
funcionar agora até às 3 horas da manhã, au-
mentando o limite de 6 para 8 pessoas por mesa

e com capacidade máxima de 50% de ocupação.
Já os comércios ficam possibilitados de funcionar
dentro do horário estabelecido no alvará de cada
estabelecimento. As medidas foram anunciadas
pelo prefeito Rogério Cruz após reunião com re-
presentantes do setor produtivo. Cidades 9

Serra catarinense oferece belezas naturais 
e cartela de vinhos nacionais premiados
Essência 16

‘Dez por Dez’, de LaBute,
traz dez monólogos 
em espetáculo  
Essência 13

Matheus Fernandes
lança primeira parte de
álbum com participações 
Essência 14

Essência

Equipe esmeraldina suporta pressão do CSA, mas vence com
gol de Alef Manga. Contra o Londrina, Goiásnão terá: Reynaldo,
Caiu Vinícius e Manga, todos suspensos. Esportes 8

Goiás vence primeira partida
fora de casa e volta ao G-4

Ailton Cruz



Raphael Bezerra

O Governador de Goiás Ronaldo Caiado (DEM) e o prefeito
de Goiânia Rogério Cruz (Republicano) reuniram-se nesta
quarta-feira (14) para discutir a devolução da concessão e me-
lhorias no sistema do Eixo Anhanguera. A reunião aconteceu
a portas fechadas no Paço Municipal e foi convocada pelo go-
vernador.

Em agosto do ano passado, a prefeitura de Goiânia e a
Metrobus Transporte Coletivo S/A assinaram um Termo de
Cooperação para manutenção emergencial e paliativa da
pavimentação asfáltica do corredor de ônibus da Avenida
Anhanguera.

Essa não é a primeira vez que o governador se reúne com
o prefeito da Capital para tratar do assunto. Em 2020, quan-
do Iris Rezende (MDB) ainda era o chefe do Executivo mu-
nicipal, houveram tratativas para a devolução da concessão
da empresa e a privatização do serviço que é subsidiado pelo
Governo Estadual. 

A possibilidade de privatização do serviço avançou durante
as tratativas com a prefeitura e estudos foram propostos para
que um projeto fosse realizado.

A Metrobus é responsável por gerir o corredor do sistema de
transporte coletivo da Região Metropolitana de Goiânia, que in-
clui o trecho que vai de Senador Canedo a Trindade, passando
também por 19 estações de embarque e desembarque e cinco ter-
minais na Grande Goiânia. (Especial para O Hoje)
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Concessão do
Eixo é tema de
encontro de
Cruz e Caiado

Samuel Straioto

27 dos 28 prefeitos do MDB
em Goiás apresentaram uma
carta em que declaram apoio à
reeleição com o governador Ro-
naldo Caiado (DEM). O único
prefeito do MDB que não assi-
nou o documento foi o de Apa-
recida de Goiânia, Gustavo Men-
danha, que defende candidatu-
ra própria e tem percorrido di-
versas regiões do estado no sen-
tido de defender o tema. Men-
danha é cotado para uma pos-
sível disputa com Caiado no
ano que vem. Conforme adian-
tado pela reportagem do O Hoje
na edição desta quarta-feira
(14), agora o próximo passo é
quanto a uma reunião com vice-
prefeitos e posteriormente com
vereadores do partido. 19 desses
prefeitos estiveram presentes na
sede do diretório do MDB. Os
prefeitos querem uma anteci-
pação de uma decisão, pois que-
rem a formação de uma chapa
forte para eleição de deputados

estaduais e federais.
O prefeito de Valparaíso,

Pábio Mossoró avalia que não
se pode fechar portas para um
possível apoio ao governador
Ronaldo Caiado. Para Mossoró,
o governador Ronaldo Caiado
tem feito um trabalho positivo
em um momento de dificulda-
des. Ele vê que pode ser uma al-
ternativa, mas um fator que
será definido coletivamente
pelos membros do MDB. “A
avaliação, o partido vai discu-
tir. O governador está traba-
lhando. Se o MDB estiver no

grupo para somar e poder con-
tribuir, com certeza a gente
não pode fechar as portas, e o
governador tem neste mo-
mento de pandemia que o es-
tado 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.

Vale ressaltar que há uma
aproximação gradativa entre
Daniel e Caiado. Por outro lado,
há uma corrente do partido
que defende a candidatura pró-

pria, entre os membros que de-
fendem este tipo de posiciona-
mento está o prefeito de Apa-
recida de Goiânia, Gustavo Men-
danha. Mendanha tem defen-
dido que membros dos diretó-
rios do MDB na capital e no in-
terior sejam ouvidos. Mendanha
espera conversa com Daniel Vi-
lela sobre o assunto. Na reunião
desta quarta-feira, além dos
prefeitos participaram do en-
contro Daniel Vilela, o senador
Luiz do Carmo e o deputado es-
tadual Henrique Arantes. (Es-
pecial para O Hoje)

Maioria dos
prefeitos defendem
a antecipação de
uma decisão de
adesão a base;
prefeito e Aparecida
e seu grupo prega
candidatura própria 

Daniel Vilela e
Caiado vivem
momento de
aproximação para
aliança nas eleições
em 2022

Iris e Caiado trocam afagos, e
MDB ‘fecha’ aliança com DEM 

A ida do ex-prefeito Iris Rezende ao Palácio das
Esmeraldas, ontem de manhã, antes da manifes-
tação de prefeitos do MDB, sobre aliança com Ro-
naldo Caiado (DEM), em 2022, ocorrida à tarde, é
vista como celebração de um pré-acordo entre os
dois partidos, um ano e três meses antes das elei-
ções de outubro do próximo ano. Esse movimen-
to isola o grupo liderado por Gustavo Mendanha,
de Aparecida de Goiânia, que não participou da con-
sulta e nem assinou a carta, ao con-
trário dos demais
prefeitos de
partido. Du-
rante o café
da manhã
palaciano,
Iris e Caia-
do troca-
ram afa-
gos, teste-
munhados
por dois
familiares
e por Paulo
Ortegal.  

Em frente 
Mendanha, pelo menos por enquanto, não dá si-

nais de que vai recuar em levar à diante a defesa de
candidatura própria para governador, tendo como fiel
escudeiro o deputado Paulo Cezar Martins. 

Pela janela 
A movimentação de deputados estaduais e fede-

rais de Goiás, de olho na janela partidária, que se dará
em março de 2022, se vê também na Câmara de Goiâ-
nia, pelos vereadores que vão disputar cadeira na As-
sembleia Legislativa. 

Auxílio financeiro  
A primeira sessão da autoconvocação da Assem-

bleia Legislativa acontece hoje, a partir das 10 horas
da manhã, para a apreciação de matérias importan-
tes do Governo, conforme o presidente Lissauer
Vieira (PSB). Citou o programa Mães de Goiás, com
aporte financeiro de R$ 200 para cada família. 

Na conta 
Na aquisição de bens e serviços, o

governo economizou R$ 809 milhões,
com o programa de compliance, de um
total de R$ 13,6 bilhões fiscalizados na
gestão de Caiado. 

Modal em Anápolis 
O governador Ronaldo Caiado

vai hoje a Anápolis, para a assina-
tura de memorando para a implan-
tação do centro de excelência em tec-
nologia ferroviária, ao lado do mi-
nistro da Infraestrutura, Tarcísio
Gomes de Freitas. 

Reforço  
O prefeito de Itumbiara, Dione

Araújo (DEM), se uniu ao deputado Ál-
varo Guimarães (DEM), para apoiar pa-
cientes da cidade que precisam de
atendimento médico em Goiânia. 

Braço armado 
Pouco antes de ser levado de Bra-

sília para São Paulo, o presidente Jair
Bolsonaro postou em suas redes sociais
mensagem sobre atentado que sofreu,
em 2018, “promovido por filiado ao
PSOL, braço esquerdo do PT”. 

Bate-volta 
Em resposta ao seu estado de

saúde, seguidores de Bolsonaro pos-
taram frases ditas ao longo da pan-
demia, minimizando a doença do
presidente, como “E daí? Lamento.
Quer que eu faça o quê?” 

2 Pensando nas eleições de 2022
os presidentes do Diretório Metro-
politano do PSL, o vereador Lucas
Kitão, e do Regional, deputado De-
legado Waldir, trabalham para
montar uma chapa competitiva. A
discussão também envolve lide-
ranças sociais e empresariais. 

CURTAS
t

Venceslau Pimentel | xadrez@ohoje.com.br

Xadrez

Medanha fica isolado em aliança
dos 28 prefeitos do MDB com Caiado

Discussão sobre devolução da concessão já percorreu o Paço
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O turismo brasileiro 
muito além da diversão

Francisco Barbosa Neto

Nos últimos anos, o empreendedorismo au-
mentou bastante no Brasil, a ponto de chegarmos
no ranking dos 20 países do mundo com o maior
número de startups. Este dado faz parte de um le-
vantamento feito pela empresa StartupBlink, que
analisou pequenas empresas de tecnologia em 100
cidades de diversas partes do planeta.

Porém, ao mesmo tempo que têm surgido mui-
tas pequenas empresas novas, os índices de fecha-
mento continuam preocupantes. Para você ter
uma ideia, as pesquisas do IBGE revelam que 21%
das empresas quebram antes de completar um ano!
Segundo o mais recente estudo “Demografia das Em-
presas e Estatísticas de Empreendedorismo”, ain-
da temos mais empresas fechando do que abrindo.

O paradoxo do potencial empreendedor e a que-
bra das empresas

Por que será que um país com tanto potencial
empreendedor não consegue sustentar a maioria
de suas empresas por muito tempo? O que acon-
tece com esses negócios que, ainda que sobrevivam,
quase sempre enfrentam sérios problemas finan-
ceiros? Se este for o caso, por que será que o cai-
xa da sua empresa nem sempre tem dinheiro para
pagar as contas do dia a dia?

Para encontrar a resposta a essas perguntas, eu
o convido a olhar para dentro do seu negócio e ob-
servar esses três pontos: Liquidez da empresa; Ren-
tabilidade; Ponto de equilíbrio.

O que você vê? Consegue dizer, por exemplo,
qual é o ponto de equilíbrio da sua empresa? Não?
E se eu perguntasse qual é o seu número de RG
e de CPF? Possivelmente você me falaria estes nú-
meros de cor. Afinal, foi isso que aprendemos du-
rante toda a nossa vida: decorar números e fór-
mulas! Porque faz parte da nossa cultura sermos
conduzidos por “modelos prontos” recheados

de informações que nem sempre serão úteis, li-
mitando o desenvolvimento ao que é conhecido
e ajustável ao sistema.

Só que o empreendedorismo é justamente o
oposto disso: é a capacidade de criar algo de valor
para outras pessoas a partir de praticamente
nada. Então, se nos prendermos ao “modelo pron-
to”, não teremos espaço para criar, muito menos
para questionar os métodos que talvez não estejam
funcionando em nosso negócio!

Para conseguir enxergar a real situação fi-
nanceira da sua empresa e entender o que deve
ser feito para restaurá-la, você, necessaria-
mente, terá que mudar o modelo de gestão! Sem
compreender os números do negócio, o máxi-
mo que conseguirá fazer é “apagar incêndios”
com soluções paliativas, como uso de créditos
bancários, que comprometem a liquidez da em-
presa ao longo do tempo. A boa notícia é que
tudo fica mais fácil quando saímos do “piloto
automático” e passamos a questionar os méto-
dos usados e a desenvolver nossas próprias
ideias, colocando-as em prática. Porque essa ex-
periência nos permite enxergar além da su-
perfície e compreender as reais necessidades e
oportunidades do negócio. 

É isso o que diferencia as muitas empresas brasileiras
que apenas “sobrevivem” no mercado das que se sus-
tentam e prosperam
com segurança finan-
ceira: um empreende-
dorismo que não se mol-
da pelos conceitos im-
postos por nossa cultura,
mas constrói soluções
diferenciadas para su-
prir as necessidades das
pessoas e provocar
transformações.

Marcos Freitas Pereira 

Antes mesmo da pandemia, enquanto o setor de
turismo nacional crescia em dois dígitos, o desem-
prego no Brasil já dava sinais de alerta. Nações como
Estados Unidos, Espanha, México e mais recente-
mente Portugal têm no turismo um dos seus prin-
cipais geradores de renda. Essas nações já entende-
ram o potencial do setor para empregar, gerar mão
de obra e fortalecer a economia de um país.

Por aqui, mesmo sendo eminentemente interno,
o potencial turístico do Brasil é muito grande. Se-
gundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) somos mais de 213 milhões de bra-
sileiros, e falamos de um mercado consumidor atra-
tivo, uma vasta região geográfica e de belezas na-
turais, que hoje abriga vários pólos turísticos.

Se o segmento é importante para o mundo, ele
pode ser ainda mais decisivo para o Brasil. Dados
ainda do IBGE referentes a maio de 2021 apontam
que a taxa de desocupação subiu para 14,7% no pri-
meiro trimestre deste ano. Analisando o cenário,
investimentos no turismo podem criar postos de
trabalho a um custo menor do que os investimen-
tos necessários à geração de empregos no setor in-
dustrial, por exemplo.

Estamos no momento ideal para os governan-
tes brasileiros entenderem o turismo de forma es-
tratégica. Não bastam apenas investimentos da ini-
ciativa privada. A gestão do setor passa necessa-
riamente pela gestão do destino. Isso inclui, além
de capacitar os profissionais que atendem os tu-
ristas, oferecer produtos e serviços de qualidade,
promovendo ações para consolidar a visitação de
novos pólos turísticos. Criar e consolidar uma de-
manda turística é o ponto mais importante nessa
gestão estratégica.

Outro desafio a se avaliar é que a indústria ho-
teleira no Brasil tradicionalmente é dominada
por pequenos hotéis, diferente do que ocorre nas
economias desenvolvidas, onde grandes cadeias ho-
teleiras dominam o mercado. E mais uma vez, che-
gamos ao ponto crucial: nos hotéis brasileiros o
maior desafio tem sido garantir ocupação o ano
todo. Isto porque, o turismo brasileiro é muito sa-
zonal e dependente dos dois períodos de férias es-
colares, janeiro e julho. Verão e inverno determi-
nam os destinos mais procurados: praias no verão
e regiões serranas e águas quentes no inverno.
Como a estrutura da indústria hoteleira é dominada
por pequenos hotéis, há uma dificuldade muito
grande em ter uma ocupação que possibilite uma
rentabilidade satisfatória no negócio.

A solução encontrada por Portugal em seu Pla-
no Estratégico Nacional de Turismo inclui, por
exemplo, o turismo compartilhado. O caminho res-
pondeu ao desafio de oferecer opções de hospe-
dagem por um preço menor, garantindo frequên-

cia e capacidade de aumentar o consumo em di-
ferentes polos turísticos. O formato consiste em di-
vidir a unidade imobiliária em frações e vender
cada fração para pessoas distintas. Com isso há um
compartilhamento do preço de venda, do custo de
manutenção e principalmente do uso do imóvel.
Esta modalidade no Brasil é regulamentada atra-
vés da lei de multipropriedade, mas ainda com mui-
to potencial para crescer.

Números comprovam que a modalidade é hoje
uma alternativa viável para os destinos turísticos
atingirem maiores volumes quando comparados
com a hotelaria e incorporação tradicionais. A ra-
zão para este ganho é simples: no Brasil, a multi-
propriedade atinge um público relativamente
maior do que o público investidor da incorporação
hoteleira tradicional. 

Comprovando a força desse mercado, em 2020,
as viagens de negócios ocorreram de maneira mais
tímida por conta do trabalho em home office e reu-
niões remotas. Logo, as viagens a lazer foram a sal-
vação do setor hoteleiro. Mesmo com o turismo fe-
chado em diversos momentos e cidades em lock-
down, empreendimentos que atuavam no Brasil
com multipropriedade seguiram movimentando o
mercado nas diferentes praças de atuação, pois con-
seguiam garantir frequência.

A maior comercializadora de multiproprieda-
de imobiliária do segmento de turismo do mundo
está localizada no Brasil. Somente na cidade de Gra-
mado, onde a marca atua com três empreendi-
mentos na modalidade, o turismo é beneficiado
anualmente com a presença de mais de 16 mil fa-
mílias por ano. Como reflexos, o comércio local é
impulsionado, há movimento nos restaurantes, tras-
lado por meio de táxis e motoristas de aplicativo,
demanda por transporte aéreo e outros.

Considerando tantos desafios para a economia,
não há como deixar de mencionar que hotéis fali-
dos ficam sujeitos a depredações, enquanto a bai-
xa movimentação de pessoas em praças turísticas
interfere drasticamente no comércio. Já as pessoas
que moram próximo a esses empreendimentos
veem seus imóveis desvalorizados, enquanto co-
munidades que dependem da presença de turistas
sofrem para manter seus ganhos.

Com uma cadeia
tão vasta, que inclui
atrações e atividades
turísticas, alojamen-
tos e diversos serviços
de turismo, infraes-
trutura e transportes,
a modalidade de fé-
rias compartilhadas,
têm ampliado a ofer-
ta de destinos para o
brasileiro.

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO

Marcos Freitas Pereira é
sócio e conselheiro da
WAM Group

Francisco Barbosa Neto é
Especialista em Gestão e
Finanças

Povo negro
Percorrer a trajetória do povo negro, reco-

nhecer as sequelas provocadas na diáspora, tais
como o sequestro da humanidade, os castigos,
a impossibilidade de culto aos orixás, o banzo
e a morte, é promover o diálogo entre passado
e presente, sob as asas do pássaro africano, a
fim de buscar o encontro do indivíduo com o
coletivo e possibilitar um futuro, sustentado
por bases mais justas e equitativas. A estrutu-
ra vigente também corrobora para invisibili-
dade e permanente exclusão da população
negra. A abolição da escravatura não garantiu
de fato a liberdade. Castigos corporais e outras
humilhações se fazem presentes quando um jo-
vem negro é executado sumariamente, quan-
do o imaginário coletivo define o negro como
perigoso e incapaz, quando a cor da pele é uma
sentença. É preciso conhecer e combater qual-
quer medida que impeça o negro de sonhar, de
respirar, de viver.

Sandro Antunes
Firminópolis

Energia
O serviço de distribuição de energia pela em-

presa Enel continua péssimo, mesmo após nego-
ciação com o governo, nada mudou para o con-
sumidor. Por outro lado, as interrupções de ener-
gia tornaram-se uma constante com o início do pe-
ríodo chuvoso. Na área rural, a situação chega a
ser ainda pior, pois os prejuízos provocados pe-
las quedas de energia, que, atualmente, têm de-
morado muitos dias para o restabelecimento do
serviço, resultam na morte de aves, por exemplo.
A única eficiência da distribuidora de energia é
cortar o serviço quando há atraso de pagamento.
A defesa da privatização da estatal, alegando me-
lhoria, enganou a todos. 

João Pedro
Anápolis

{
“Este é um assunto

que estou trazendo

ao conhecimento de

vocês agora, é uma

matéria que quero

levar em discussão”

Ronaldo Caiado sobre proposta que
aumenta o repasse do ICMS para a
Educação. O dispositivo permite que
o município tenha uma parcela dife-
renciada de acordo com o nível de
ensino atingido pelas crianças em
cada cidade.

Por que o empreendedorismo 
é tão desafiador no Brasil?

@jornalohoje
iverson de souza araújo, conhecido como
DJ ivis, foi preso no ceará depois que Pa-
mella Holanda compartilhou imagens que
mostram o músico agredindo a ex-mulher
na frente da filha. as imagens foram divul-
gadas no último domingo, quando teve iní-
cio uma investigação sobre o caso. 
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“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
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O recorde projetado para a balança co-
mercial brasileira neste ano será sustentado
basicamente por um acirramento da cha-
mada “tendência de primarização” da pau-
ta de exportações, consolidando de forma
bastante nítida a supremacia dos produtos
primários de baixo valor agregado. Nas
projeções da Associação de Comércio Exte-
rior do Brasil (AEB), divulgadas ontem, as ex-
portações deverão atingir US$ 270,052 bi-
lhões, crescendo 28,7% em relação a 2020,
quando o País havia exportado US$ 209,817
bilhões. Nessa previsão, as vendas externas
“deverão superar o recorde de US$ 256,041
bilhões obtido no ano de 2011, ou seja, há 10
anos”, aponta a AEB.

As importações tendem a subir de US$
158,930 bilhões para US$ 202,051 bilhões,
crescendo 27,1%, mas mantendo-se ainda
distantes do recorde de US$ 239,621 bi-
lhões atingido em 2013. O saldo da balança
comercial (exportações menos importa-
ções) cresceria, assim, perto de 33,6%, sal-
tando de US$ 50,887 bilhões para US$ 68,001
bilhões, com contribuição da agropecuária
e da indústria extrativa, que deverão en-
cerrar o ano com saldos positivos de US$
46,920 bilhões e US$ 67,187 bilhões, res-
pectivamente, correspondendo a aumentos
de 14.2% e de 58,5%.

A se confirmarem as estimativas da as-
sociação, o desempenho das exportações
tenderia a trazer reflexos positivos igual-
mente para a atividade doméstica, ajudando
a movimentar a economia aqui dentro, de
acordo com a AEB. A grande questão é que
os setores que mais influenciarão nesse

crescimento são pouco intensivos em tec-
nologia e empregos, com baixa sofisticação
e complexidade, como dizem os economistas,
o que em princípio não seria suficiente para
assegurar crescimento de maior fôlego para
o conjunto da economia. Mais claramente,
são setores que geram poucos empregos,
comparativamente, e produzem bens com
pouca tecnologia agregada.

Dependência
O cálculo feito pela AEB leva em conta

um acréscimo de US$ 60,235 bilhões na pon-
ta das exportações, dos quais praticamente
dois terços ou um pouco menos virão de ape-
nas três produtos – minério de ferro, soja em
grão e petróleo em bruto. “Graças à forte ele-
vação das cotações das commodities, com
destaque para minério de ferro, petróleo em
bruto e soja em grão, as projetadas expor-
tações de US$ 270,051 bilhões, caso concre-
tizadas, deverão superar o recorde de US$
256,041 bilhões obtido no ano de 2011, ou
seja, há 10 anos”, anota a AEB.A participa-
ção daqueles produtos na pauta de expor-
tações tende a avançar e 35,16% para
41,10%, uma fatia igualmente recorde, ja-
mais registrada na série histórica. Somadas,
as vendas de minério de ferro, soja e pe-
tróleo deverão crescer de US$ 73,774 bilhões
em 2020 para US$ 110,994 bilhões neste ano,
num salto de 50,45%, o que corresponderá,
se não ocorrerem mudanças adicionais no
cenário econômico global, a uma receita adi-
cional de US$ 37,220 bilhões (ou seja, 61,79%
do aumento esperado para o total das ven-
das externas brasileiras).

2 O incremento da depen-
dência das exportações em
relação aos produtos básicos
não é gratuito, mas reflete as
mudanças no próprio perfil
da economia, com destaque
para a perda de relevância da
indústria de transformação e
consequente desindustriali-
zação em marcha desde os
primeiros momentos dos
anos 2000. Dois dados nas
estimativas da AEB parecem
esclarecedores. Em primei-
ro lugar, os números da as-
sociação mostram que as ex-
portações de produtos ma-
nufaturados registam “atual-
mente valor nominal infe-
rior ao exportado em 2007”,
ou seja, há praticamente uma
década e meia. O segundo
registra a participação ele-
vada de produtos menos so-
fisticados e de base agrope-
cuária e mineral nas expor-
tações da indústria de trans-
formação.
2 Numa conta feita pela co-
luna com base nos dados
brutos divulgados pela AEB,
aqueles produtos básicos,
embora tenham passado por
algum nível de industriali-
zação, responderam por
53,4% das exportações to-
tais em 2020, somando perto

de US$ 61,303 bilhões. As
previsões da associação su-
gerem que esse valor deverá
crescer 19,1% neste ano, para
US$ 72,990 bilhões, o que fa-
ria sua participação nas ven-
das externas da indústria de
transformação recuar leve-
mente para 52,9%, manten-
do, de qualquer forma, uma
fatia relevante.
2 Ainda assim, pouco
mais da metade (50,4%)
do crescimento das expor-
tações da indústria brasi-
leira tiveram aqueles pro-
dutos como origem, com
variação de US$ 11,687 bi-
lhões (frente a um aumen-
to geral de US$ 23,204 bi-
lhões para o total das ven-
das externas do setor).
2 Na soma total, a indús-
tria de transformação de-
verá exportar US$ 138,041
bilhões neste ano, frente a
US$ 114,837 bilhões no ano
passado, com alta de 20,2%.
As importações do setor, de
outro lado, tendem a avan-
çar 23,3%, saindo de US$
147,757 bilhões para US$
182,152 bilhões. O déficit
comercial da indústria,
num processo de substitui-
ção de importações às aves-
sas, poderá experimentar

um salto de 34,0% entre
2020 e este ano, subindo de
US$ 32,920 bilhões para US$
44,111 bilhões.
2 “O Brasil permanece
mantendo elevada depen-
dência das exportações de
commodities, com os pro-
dutos manufaturados conti-
nuando a sofrer forte im-
pacto negativo decorrente
da falta de competitivida-
de”, observa a AEB. A asso-
ciação pondera, de toda for-
ma, a pandemia da Covid-
19 continua provocando
“mudanças bruscas de ce-
nários e projeções, tanto de-
correntes de fatores exter-
nos como internos, afetando
os dados de exportação e
importação”, o que poderá
tornar obsoletas as estima-
tivas agora divulgadas.
2 As incertezas ainda pre-
sentes são agravadas pelos
“diferentes estágios” da va-
cinação entre os países e
ainda pelo surgimento de
novas cepas do vírus, o que
tem “provocado ajustes eco-
nômicos e iniciativas tem-
porárias em cada país, im-
pactando seus níveis de de-
senvolvimento, afetando em-
pregos, investimentos e o
comércio mundial”.

Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

Produtos primários sustentam
recorde na balança comercial

A Secretaria de Política Econômica (SPE) do Mi-
nistério da Economia aumentou a projeção para o
crescimento da economia este ano e também para a
inflação. As estimativas estão no Boletim Macrofiscal
divulgado ontem (14).

A projeção para o crescimento do Produto Interno Bru-
to (PIB, a soma de todos os bens e serviços produzidos no
país) passou de 3,5% para 5,3% em 2021, em relação ao úl-
timo boletim, divulgado em maio. 

O aumento se deve à incorporação do resultado posi-
tivo do primeiro trimestre do ano, que “foi melhor que o
esperado”, com alta de 1,2% na comparação com o tri-
mestre imediatamente anterior, com ajuste sazonal, e su-
perou as estimativas de mercado. “Esse avanço se soma à
retomada do crescimento observada nos dois trimestres
anteriores, mesmo com o recrudescimento da pandemia
de covid-19 no início deste ano”, diz o boletim.

De acordo com o documento, os indicadores de con-
fiança refletem melhoras nas expectativas dos empresá-
rios, com crescimento em todos as áreas, em especial no
setor de serviços, e boas perspectivas para o segundo se-
mestre, dado o avanço da vacinação da população e re-
dução do distanciamento social. “Conforme o avanço da
vacinação em massa, projeta-se crescimento do setor de ser-
viços no segundo trimestre de 2021, que é de importância
crucial para a retomada da atividade, do emprego e da ren-
da da população brasileira”, diz o documento.

A retomada do investimento em 2021 também é des-
taque, com alta de 43,6% na produção de bens de capital
no acumulado do ano até maio deste ano, frente ao mes-
mo período do ano anterior. Segundo o boletim, essa re-
cuperação contribuirá para a ampliação da capacidade pro-
dutiva neste e nos próximos anos.

Para o secretário de Política Econômica, Adolfo Sach-
sida, o caminho para o maior crescimento econômico pas-
sa ainda pela continuidade da agenda de reformas estru-
turais, políticas de consolidação fiscal, privatização e
concessões e reformas pró-mercado, além da manutenção
do ritmo de vacinação. “Não há dúvidas, hoje a vacinação
em massa é a melhor política econômica possível”, disse,
em coletiva virtual para apresentar os dados do boletim.

Perspectivas
Para os próximos anos, de 2022 a 2025, a estimativa

de crescimento do PIB da SPE se manteve em torno de
2,5%. Entretanto, há incertezas e, para a Economia, ain-
da é necessário prudência, devido aos efeitos da pan-
demia e da intensificação do risco hidrológico. “As pro-
jeções da atividade para este e para os próximos anos tor-
nam-se particularmente sensíveis à divulgação dos da-
dos e ao desenrolar dos efeitos da covid-19 e do proces-
so de vacinação, principalmente considerando os seus
efeitos no PIB de longo prazo. O cenário do setor ener-
gético também é outro componente de ampliação da im-
previsibilidade”, diz o boletim.

Para Sachsida, é importante também iniciar um deba-
te na sociedade sobre os custos de longo prazo da pande-
mia, como o capital humano, o endividamento das famí-
lias, empresas e governo, os choques na saúde pública e
a pobreza. “Um jovem de 16 anos, se era jovem pobre, fi-
cou ano passado e esse ano sem estudar, perdeu dois anos
de educação pelo resto da vida. Esse é um tremendo cho-
que na formação de capital humano. E não há culpado, a
pandemia gerou isso”, disse. “A pobreza é um custo de lon-
go prazo da pandemia, Infelizmente, aumentou a pobre-
za no mundo inteiro e não foi diferente com o Brasil, por
isso precisamos de um programa mais robusto de combate
a pobreza”, completou.

Inflação
A projeção de inflação da SPE pelo Índice Nacional

de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para 2021 su-
biu de 5,05% para 5,9%. O valor encontra-se acima da
meta de inflação, definida pelo Conselho Monetário
Nacional, de 3,75% para o ano, bem como acima do li-
mite superior do intervalo de tolerância, de 1,5 pon-
to percentual, ou seja, 5,25%. “No entanto, a expecta-
tiva de inflação de mercado no médio prazo encontra-
se ancorada e a projeção do IPCA, neste boletim, con-
verge para o centro da meta a partir de 2022 (3,5%)”,
diz o documento.

A inflação de junho, último mês divulgado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
foi de 0,53%, 0,3 ponto percentual abaixo da taxa de
maio (0,83%). Em 12 meses, o índice acumula alta de
8,35%. (ABr)

Resultado se deve a resultados positivos no 1º semestre

Pesquisa mostra otimismo
para compra de automóveis

BALANÇO

Econômica
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Ministério
eleva previsão
de crescimento
para 5,3%

A pandemia da covid-19 am-
pliou a busca pelo automóvel
como meio de transporte, mos-
tra pesquisa da Associação Na-
cional dos Fabricantes de Veí-
culos Automotores (Anfavea) e
da startup Webmotors sobre
intenção de compra no Brasil. O
levantamento, que entrevistou
4.240 pessoas, mostra que 75%
querem comprar e ou trocar de
carro ainda em 2021. 

“A gente não observa uma
desaceleração em busca e uma
série de outros indicadores que

a gente aqui, como uma das
portas de entrada de consumo
do carro, não vê isso caindo. A
gente vê o cliente muito mais in-
formado e com mais números
nas mãos para tomar decisão”,
disse Rodrigo Constantinou,  di-
retor de Marketing e Comuni-
cação da Webmotors.

Entre os respondentes, 74%
já possuem carro e 26% não. Dos
que têm veículos, 73% têm in-
tenção de trocar o modelo nes-
te ano, mas o percentual dos que
pretendem trocar agora é de

21%. O percentual dos que pre-
tendem fazer a compra ime-
diata entre os que não têm car-
ro é maior (34%). Dos 26% que
não tem automóvel, 80% que-
rem fazer a compra em 2021.

Diante das medidas de se-
gurança sanitária por causa
da covid-19, 79% dos que pos-
suem carro disseram estar
usando o veículo com mais
frequência. Em seguida, o
transporte por aplicativo (16%),
a opção a pé (14%) e, por últi-
mo, o transporte coletivo (3%). 
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Samuel Straioto

Deputados estaduais serão
convocados para participar
de sessões extraordinárias que
devem acontecer na próxima
sexta-feira (16), ou na segunda-
feira (19). Cinco matérias de-
vem ser votadas no período de
autoconvocação da Assem-
bleia Legislativa de Goiás. De
acordo com o presidente da
Casa, Lissauer Vieira (PSB),
serão analisados projetos de
autoria do governo; O primei-
ro uma Bolsa Capacitação, o
segundo é quanto à subvenção
econômica das estatais, um
terceiro que visa a concessão
de Bolsa Qualificação; o quar-
to relativo à regras para uso de
recursos da Lei Aldir Blanc. O
último é o que institui um
programa de transferência de
Renda, o Mães de Goiás.

Um dos principais projetos
é relativo a criação de um Pro-
grama de Fomento Agrope-
cuário, intitulado como ‘Pro-
Goiás Rural’. Para o presiden-
te da Assembleia Legislativa,
Lissauer Vieira, Goiás tem fi-
cado menos competitivo do
que outros estados produto-
res de bens agropecuários. Se-
gundo o deputado, o programa
promoverá uma alteração em
alíquotas do ICMS. “Esse Pro-
Goiás Rural é pra regulamentar

é regularizar as vendas do Fei-
jão, Milho e Peixe para fora do
estado. Nós estamos perdendo
para concorrentes que tem o
ICMS mais barato, então esta-
mos fazendo uma lei para re-
solver essa questão, alterando
a alíquota”, destacou.

Para o deputado federal e
presidente da Federação da
Agricultura e Pecuária de Goiás
(FAEG), José Mário Schreiner
(DEM), o programa é impor-
tante, pois outros setores da
economia já contam com ações
de incentivo, por exemplo o in-
dustrial que tem o ProGoiás e
os antigos Fomentar e Produ-
zir. “Ele visa dar competivida-
de aos produtos rurais do es-
tado de Goiás, estimulando ca-

deias produtivas, a produção
rural. Muitas vezes a gente se
vê prejudicado por leis federais
ou mesmo de processos e con-
vênios que passam pelo Confaz
e o projeto dará condições para
que o estado estimule as ca-
deias produtivas, como o Pro-
Goiás no setor industrial, co-
mercial, entre outros progra-
mas de fomento”, destacou o
parlamentar.

Transferência
Já o Mães de Goiás vai

substituir o Renda Cidadã.
Será um programa perma-
nente com foco em pessoas
em situação de extrema po-
breza. O valor da ajuda men-
sal será de R$ 200 para mães

com filhos de zero a seis
anos.  O antigo Renda Cidadã
foi suspenso ainda em junho
de 2018, em razão de uma re-
comendação do Ministério
Público.  O governo alega
que cerca de 50% dos paga-
mentos nos anos de 2017 e
2018, não eram feitos. Se-
gundo a Casa Civil, os proje-
tos ainda não foram enviados
e passam por ajustes finais
antes do encaminhamento
ao Legislativo. A informação
também foi confirmada pelo
líder do governo na Assem-
bleia, Bruno Peixoto (MDB). O
Mães de Goiás valerá por 12
meses com possibilidade de
prorrogação por até 36 me-
ses. (Especial para O Hoje)

A diretora executiva da Pre-
cisa Medicamentos, Emanuela
Medrades, negou que a com-
panhia tenha ofertado a dose da
vacina indiana Covaxin a US$
10, valor bem abaixo do con-
tratado pelo Ministério da Saú-
de a US$ 15. Em depoimento à
CPI da Pandemia nesta quarta-
feira (14), a diretora da empre-
sa disse que nunca houve essa
oferta e que as informações da
ata da reunião entre o Ministé-
rio da Saúde e a Precisa sobre o
assunto, em 20 de novembro,
são “imprecisas”.

As dúvidas sobre o valor
superior da dose fechado pelo
governo com a empresa foram
levantadas pelo relator Re-
nan Calheiros (MDB-AL) e re-
forçadas pelos senadores Ran-
dolfe Rodrigues (Rede-AP),
Izalci Lucas (PSDB-DF) e Si-
mone Tebet (MDB-MS).   

Eles argumentaram que a
Covaxin foi o imunizante mais
caro contratado pelo Ministério
da Saúde em um contrato de
R$ 1,6 bilhão para fornecer 20
milhões de doses. A vacina é fa-
bricada pelo laboratório in-
diano Bharat Biotech e tem
como representante no Brasil
a Precisa Medicamentos.

A depoente afirmou que
na reunião de 20 de novem-
bro houve uma “expectativa”
de preço da dose abaixo de
U$ 10 dólares, mas que até
aquela data nem mesmo o la-
boratório tinha a estimativa
do valor. Segundo Emanuela
Medrades, a empresa rece-

beu a primeira oferta da dose
da Bharat Biotech em de-
zembro, a U$ 18 dólares, e
que houve uma "insistente
tentativa" de negociação para
redução do preço, chegando
ao valor final de U$ 15 por
dose, já inclusos impostos,
frete e riscos relacionados.

— Existia sim uma expec-
tativa de precificação, de que o
produto custasse menos do
que 10 dólares. Não sei porque
colocaram [memória da reu-
nião] que custaria 10 dólares,
porque não foi ofertada. O que
existia no momento era uma
expectativa, e eu consigo de-
monstrar através de todas as

minhas comunicações — afir-
mou ao ler e-mails com as ne-
gociações com o laboratório.

Para o senador Marcos
Rogério (DEM-RO) as expli-
cações de Emanuela foram
esclarecedores.

— É importante esclarecer
que se se tratou realmente de
uma projeção, de uma estima-
tiva, de uma expectativa.

Já o relator, Renan Calhei-
ros, rebateu a afirmação ao sa-
lientar que os e-mails comple-
mentam a memória da reu-
nião elaborada pelo Ministério
da Saúde. Na sua visão, a co-
missão só vai conseguir avan-
çar na investigação sobre a

precificação quando for dis-
ponibilizado o contrato entre o
laboratório e sua represen-
tante no Brasil.

— Os e-mails que acabam
de ser lidos não desautori-
zam a memória. Ao contrário:
ele colabora. O que desauto-
riza a evolução, a partir da
memória da reunião, é o con-
trato sigiloso que esta CPI ain-
da não teve acesso de quanto
a Bharat remunerou a Precisa,
que é a dúvida que nós temos
em toda essa negociação. É
isso que vai explicar toda a va-
riação do preço.

Para a senadora Simone Te-
bet, o depoimento de Ema-
nuela à CPI não trouxe nada de
novo, restando então que o
contrato para a venda da Co-
vaxin ao governo  contém vá-
rias irregularidades.

— O seu depoimento para
mim, que analisei o contrato
da Covaxin, que fiquei o final
de semana sobre ele, ele não
acrescenta nada quanto à ma-
terialidade [dos fatos]. Para
mim está comprovado que é
um contrato fraudulento, su-
perfaturado, de um esquema
de propina dentro do Minis-
tério da Saúde — disse a se-
nadora {a depoente.

Após seguidas reclama-
ções de senadores, o vice-
presidente da CPI, Randolfe
Rodrigues, solicitou o con-
trato com cláusula de confi-
dencialidade entre a Precisa
Medicamentos e a Bharat Bio-
tech. (Agência Senado)

Diretora da Precisa contradiz outros depoentes sobre datas
COVAXIN

Sessão de
autoconvocação
discutirá outros
três projetos do
governo; incentivo
fiscal a produtores
rurais também
está na pauta

Alego retorna sessões para
votar Transferência de Renda

Propostas do
governo inclui a
transferência e
renda e incentivo
fiscal para
produtores rurais

Depoente havia
ficado calada no
último depoimento,
mas voltou a ser
ouvida pela CPI da
pandemia

Pedro França/Agência Senado
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Esplanada
Leandro Mazzini | reportagem@colunaesplanada.com.br

Que se virem
A Câmara de Vereadores do Recife desdenha da fal-

ta de condições para realização de matrículas online
da rede municipal de ensino por crianças e adoles-
centes que não têm computador ou aparelho de ce-
lular. É que os vereadores estão licitando, com dinheiro
público, claro, a compra de smartphones de última ge-
ração para os 39 edis.

Reforço no caixa
Avança também no Distrito Federal a implemen-

tação da sua própria loteria instantânea. O GDF faz
consultas públicas enquanto prepara o edital.

Testamentos 
A pandemia mexeu muito com o planejamento su-

cessório. No 15º Ofício de Notas da capital, maior car-
tório de notas do Estado do Rio de Janeiro, o número
de testamentos registrados no primeiro semestre
deste ano aumentou 64% em relação ao de 2020. 

Precavidos
“Até pessoas mais jovens têm nos procurado com

o objetivo de garantir o futuro dos que amam”, diz Mi-
chelle Novaes, substituta legal do cartório.

Abandonados
Por falar no Recife, uma cidade histórica, é vexa-

minoso o cenário para turistas e até a população o que
veem nas ruas do centro antigo. Moradores de rua dor-
mindo em fila nas calçadas, e até dentro de estações
de ônibus, por causa do frio.

Num clique
Criada há pouco mais de

um ano, a Banlek já tem 11 mil
clientes e é considerada a uber
dos fotógrafos, com fatura-
mento de quase R$ 1 milhão. A
plataforma disponibiliza fotó-
grafos em poucos minutos, ca-
dastrados no Rio de Janeiro,
São Paulo, Ceará e Santa Cata-
rina, em sua maioria cobrindo
desportos ao ar livre.  

Num clique 2
O plano é expandir para ou-

tros setores – o próximo será o
imobiliário – sobretudo onde la-
zer e turismo são fortes. Para os
investidores, o avanço da vaci-
nação contra o Covid-19 tem in-
jetado ânimo no mercado e vai
aumentar exponencialmente a
demanda. 

Ainda os Jogos
As nações que mais

apoiam que os Jogos Olímpi-
cos aconteçam são a Turquia
(71%), Arábia Saudita (66%) e
Rússia (61%). Por outro lado,
Coreia do Sul (14%) e a Ar-
gentina (31%) apresentam os
menores percentuais de su-
porte à realização do evento
esportivo. Dados são da pes-
quisa global Ipsos.

Má surpresa
Uma grande e má surpresa

dessa pesquisa internacional
foi a sondagem feita entre os ja-
poneses, anfitriões dos Jogos
este ano. Apenas 22% concor-
dam com a realização da Olim-
píada este ano, em meio à pan-
demia do Covid-19.

A Câmara dos Deputados
aprovou nesta quarta-feira (14)
o Projeto de Lei 2336/21, do Po-
der Executivo, que atribui ex-
clusivamente ao clube man-
dante das partidas de futebol os
chamados direitos de arena, re-
ferentes à transmissão ou re-
produção do jogo. A matéria
será enviada ao Senado.

O tema já havia sido tra-
tado pela Medida Provisória
984/20, que perdeu a vigência
sem ter sido votada. As mu-
danças ocorrerão na Lei Pelé,
que prevê a divisão dos di-
reitos de imagem entre o
dono da casa e o adversário.

O texto aprovado é um
substitutivo do relator, de-
putado Julio Cesar Ribeiro
(Republicanos-DF). Para ele,
“o projeto não vai prejudicar
o clube A, B ou C, mas vai fa-
zer com que o futebol tenha
partidas nas quais nossos
atletas tenham prazer de jo-
gar no Brasil e não no exte-
rior, onde se paga mais”.

Negociação individual
Na prática, a emissora de

TV ou rádio interessada em
transmitir a partida precisará
negociar apenas com um time,
e não mais com os dois. Além
disso, o próprio clube poderá
transmitir o evento, abrindo
uma nova possibilidade de
fonte de receita.

Segundo o projeto, se não
houver definição do mando
de jogo, a captação, a fixa-
ção, a emissão, a transmis-
são, a retransmissão ou a re-
produção de imagens de-

penderá da concordância
dos dois clubes.

Entretanto, as novas re-
gras não serão aplicadas aos
contratos celebrados antes da
vigência da futura lei. Esses
contratos também não pode-
rão atingir os clubes que não
cederam seus direitos de
transmissão a terceiros antes
da lei. Para esses clubes, va-
lem as novas regras.

Repartição
Quanto à repartição dos

valores obtidos com o direi-

to de arenas, Julio Cesar Ri-
beiro retirou dessa divisão os
juízes e técnicos dos clubes,
como proposto no texto ori-
ginal do projeto.

Assim, apenas os jogado-
res, inclusive reservas, ficarão
com 5% da receita desse di-
reito em partes iguais.

Propaganda
O texto do relator mantém

a regra atual sobre propa-
ganda de emissoras, que o
projeto original mudava ape-
nas para os clubes de futebol.

A Lei Pelé proíbe as emis-
soras de rádio e TV, inclusive
por assinatura, de patrocina-
rem ou veicularem sua mar-
ca nos uniformes das equipes
participantes das competi-
ções esportivas.

Além de manter a proibi-
ção para todos os esportes, o
relator proíbe essa prática
nos demais meios de comu-
nicação que se localizem nas
instalações dos recintos es-
portivos, como nos painéis de
quadras ou campos. (Agên-
cia Câmara)

Atualmente, os
direitos de imagem
são divididos entre
o dono da casa 
e o adversário;
Tema foi tratado 
em MP, mas 
perdeu vigência

Novos exames vão indicar se há necessidade de cirurgia

O tema já havia sido tratado pela Medida Provisória 984/20, que perdeu a vigência sem ter sido votada no prazo

O presidente Jair Bolsonaro chegou a São Paulo no iní-
cio da noite desta quarta-feira (14). Ele ficará internado
no Hospital Vila Nova Star, zona sul da capital, pelos pró-
ximos dias. Mais cedo, o senador Flávio Bolsonaro (Pa-
triota-RJ), filho do presidente, afirmou que o pai estava
se sentindo bem após a internação no Hospital das For-
ças Armadas,  em Brasília. Segundo o parlamentar, o pre-
sidente ficará em observação por três dias, para analisar
a necessidade de procedimentos adicionais, inclusive uma
eventual nova cirurgia.  

"Falei com o médico dele mais cedo. Ele me tranqui-
lizou, falou para a família ficar calma, que não tinha nada
de mais grave acontecendo, que ele estaria em obser-
vação. Passou o telefone para ele, [estava] um pouco gro-
gue pela anestesia, disse para ficar tranquilo", afirmou
o senador a jornalistas após o encerramento da sessão
da CPI da Pandemia.

Ainda de acordo com Flávio, não há definição se o pre-
sidente terá de se licenciar do cargo.  

A decisão de transferir Bolsonaro para São Paulo foi
tomada pelo médico Antonio Luiz Macedo, responsável
pelas cirurgias no abdômen do presidente. Ele diagnos-
ticou o presidente com obstrução intestinal. Nos últimos
dias, o presidente vinha enfrentando uma crise de so-
luços. Ele embarcou de Brasília para a capital paulista
pontualmente às 17h30. (ABr)

Presidente deve
ficar três dias
internado em
SP, diz Flávio 

Câmara aprova direito de
transmissão para mandante



ESPORTES n 7
ohoje.com
GOIÂNIA, QUINTA-FEIRA, 15 DE JULHO DE 2021

Felipe André

Sem atuar no meio desta se-
mana, o elenco do Atlético
Goianiense se apresentou na
terça-feira, já que ganhou fol-
ga após empate diante do Ju-
ventude, fora de casa. O rubro-
negro, com tempo para treinar,
foca suas atenções no líder da
Série A, o Palmeiras que é o
próximo adversário dos goia-
nos, em duelo que acontece
neste domingo (18), às 16h (ho-
rário de Brasília), no estádio
Antônio Accioly. O treinador
Eduardo Barroca pode ter no-
vidades entre os relacionados.

Sem divulgar a lista dos
convocados nas duas últimas
rodadas, mantendo o mistério
sobre a participação de João
Paulo, que não esteve nestes jo-
gos, o Atlético Goianiense ain-
da não deve contar com o
meia. O camisa 10 atleticano
sofreu uma lesão muscular no
duelo contra o Fluminense e
desde então não jogou, o atle-
ta se recuperou desta lesão, po-
rém retornou ao departamen-
to médico, mas a assessoria do
clube não se pronunciou sobre
o fato novo que segue tirando
ele dos gramados.

Sem João Paulo, o Atlético
Goianiense vem sofrendo com a
ausência de um meia armador
dentro do elenco. Matheus Oli-
veira, que foi contratado no iní-
cio da temporada para ser al-
ternativa, não agradou nos jogos
em que participou e já teve seu
contrato rescindido, a diretoria
segue atrás de uma reposição e
negociou com CSA por Gabriel,

mas o time alagoano faz jogo
duro pela saída do atleta que se-
gue atuando na equipe, agora
comandada por Ney Franco, na
segunda divisão.

Também no meio-campo,
outro desfalque para Eduardo
Barroca nessa rodada. O vo-
lante André Lima precisou fazer
uma drenagem na região da
pálpebra, após ter sido forma-
do um abscesso na mesma re-
gião. É um procedimento sim-
ples, que foi feito com sucesso
e o jogador já volta às ativida-
des no sábado, mas devido os
dias fora dos treinamentos,
dificilmente terá condições de
jogo e só deve voltar a ser op-
ção para a partida contra o
Santos, na Vila Belmiro. O atle-
ta participou em sete jogos
nesta temporada, todas pelo
Campeonato Goiano e ainda
não atuou na Série A, ficando
apenas como opção no banco.

As principais novidades, no
lado positivo para o time goia-
no, podem ficar no ataque. O
jovem Ronald, de 20 anos, se re-

cuperou da lesão sofrida e está
na transição, com isso, deve fi-
car à disposição de Eduardo
Barroca para a próxima roda-
da. O jogador foi um dos des-
taques do Campeonato Goiano
pelo Grêmio Anápolis e ajudou
a eliminar o próprio rubro-
negro na semifinal da compe-
tição, quando deu assistência
para Lucão marcar o gol no pri-
meiro jogo, e ele mesmo ter ba-
lançado as redes na segunda
partida.

Pelo desempenho no esta-
dual, Ronald foi chamado de
volta e foi utilizado nos dois
jogos da Copa do Brasil dian-
te do Corinthians, além da
primeira rodada da Série A
também contra a equipe pau-
lista. O atacante marcou um
gol no jogo de ida da terceira
fase da Copa do Brasil, mas na
partida de volta foi seu último
jogo, já que se lesionou no
dia 9 de junho. Agora recupe-
rado, briga por espaço contra
Natanael, que vem atuando
improvisado, André Luis, Art-

hur Gomes e Janderson.
O atacante Jonas Toró, já

está em Goiânia e vem trei-
nando no CT do Dragão desde
a última semana. O jogador,
que estava no Sport, mas che-
ga por empréstimo do São Pau-
lo, espera ser regularizado
para poder ser relacionado, o
que deve acontecer ainda nes-
ta semana. Caso tenha seu
nome publicado no BID (Bole-
tim Informativo Diário) da CBF
até sábado, estará à disposição
de Eduardo Barroca para o
duelo contra o Palmeiras.

Por fim, o mesmo pode
acontecer com Werley. O za-
gueiro experiente, de 32 anos,
já foi regularizado e anuncia-
do oficialmente pelo clube,
porém ainda não foi apresen-
tado para a torcida com a tra-
dicional coletiva de imprensa.
Sem atuar desde janeiro, o
defensor vem treinando nas
últimas semanas para estar
nas melhores condições físicas
para o treinador atleticano.
(Especial para O Hoje)

Atlético Goianiense
não deve contar
com dois meio-
campistas, mas
pode ter a volta de
Ronald no ataque

Na última terça-feira (13),
o Vila Nova não conseguiu fa-
zer valer o mando de campo e
ficou apenas no empate sem
gols diante do Brasil de Pelo-
tas, pela décima primeira ro-
dada da Série B. Na visão do
diretor de futebol do clube,
Carlos Frontini, o pênalti não
marcado pelo árbitro Zandick
Gondim Alves Júnior, ainda no
primeiro tempo do jogo, foi
crucial e determinante para o
resultado.

“Quando você joga contra
um tipo de adversário como o
Brasil (de Pelotas), que vem
mais para se defender e buscar
uma bola, e você tem um lan-
ce crucial, como foi no primei-
ro tempo, onde o árbitro não
marcou um pênalti claro, nos
prejudica muito. Ali é a chan-
ce que nós temos de poder sair
na frente (do placar). É lógico
que teríamos de bater um pê-
nalti e, do outro lado, tem um
grande goleiro. Mas você tem
uma chance clara de abrir o
placar e, aí, propor um jogo
mais estratégico e pensado”,
analisou o dirigente.

Frontini completa dizendo
que esta não foi a primeira
vez que o Colorado foi preju-
dicado nesta Segundona e que
a equipe goiana espera que
isso não aconteça mais ao lon-
go da competição.

“Não é a primeira e nem a
segunda vez que tem um lance
desse contra o Vila Nova. E

são lances que decidem um
jogo e, lá na frente, pode deci-
dir uma classificação. Então, a
gente não quer nenhum tipo de
favorecimento, mas não que-
remos mais ser prejudicados”,
disse Frontini.

Por fim, o argentino falou a
respeito de uma possível alte-
ração no local onde o Tigre
mandará seus próximos jogos
na Segundona, já que o gra-
mado do Estádio Onésio Brasi-
leiro Alvarenga, mais uma vez,
foi alvo de críticas.

“É lógico que nós entende-
mos que o pessoal gosta de jo-
gar em gramados que estejam
em perfeitas condições, como
essas arenas de Copa do Mun-
do. Eu também gostava de jo-
gar em campos assim. Mas va-
mos decidir isso na semana
que vem. Seja aqui (no OBA),
seja no Olímpico ou seja no Ser-
ra (Dourada), nós temos de en-
contrar uma solução para que
as vitórias venham”, comentou
Frontini. (Breno Modesto, es-
pecial para O Hoje)

Para o diretor de futebol, o lance prejudicou a estratégia do Tigre 

O Atlético Goianiense
sofreu sua quarta derrota,
em cinco jogos, no Cam-
peonato Brasileiro Sub-20.
O Dragão visitou o Cruzeiro
na tarde de ontem, na Are-
na do Jacaré, em Sete La-
goas-MG, e foi superado de
virada por 3 a 2. Nycollas,
Thiago e Igor Lemos mar-
caram para os donos da
casa, enquanto Romário e
Índio descontaram para o
time goiano.

Com um primeiro tempo
sem gols, a rede só balançou
na segunda etapa. No co-
meço dos 45 minutos finais,
quem abriu o placar foi o
Atlético Goianiense, quando
Romário cobrou falta lateral
em direção a area, ninguém
desviou e a bola ainda to-
cou na trave antes de parar
no fundo da rede. Atrás do
placar, o Cruzeiro se man-
dou para o ataque e não de-
morou para conseguir o
empate. Após jogada pelo
lado direito, Maurício cor-
tou errado e deixou a bola
com Nycollas, que teve es-
paço e finalizou forte de
fora da área, sem chances
para Breno.

Sete minutos depois o
Cruzeiro conseguiu a vira-
da. Após cruzamento da
esquerda, Thiago subiu so-
zinho entre os zagueiros do
Atlético Goianiense, cabe-

ceou em direção ao chão e
Breno não alcançou. Cinco
minutos depois o terceiro
gol da equipe mineira,
quando Daniel fez grande
jogada individual, entrou
na grande área e cruzou
rasteiro para Igor Lemos
que apareceu sozinho para
apenas escorar para o fun-
do da rede.

O Atlético Goianiense
conseguiu descontar nos
minutos finais do duelo.
Jean Carlos cruzou do lado
direito, a zaga Celeste cor-
tou errado, Rodrigues fez o
passe em direção a Daniel,
que fez a parede e o jovem
Índio, que havia entrado
no segundo tempo, domi-
nou e na pequena área ba-
teu sem chances para o go-
leiro Denivys, mas o rubro-
negro goiano não conse-
guiu o empate.

Com apenas um ponto
nas cinco primeiras roda-
das caíram para a última
colocação do Campeonato
Brasileiro, pois foram ul-
trapassados pelo Corint-
hians que empatou no clás-
sico contra o São Paulo. O
Atlético Goianiense Sub-20
volta aos gramados neste
domingo (18), contra o Grê-
mio fora de casa, no CT Hé-
lio Dourado, às 15h (horário
de Brasília). (Felipe André,
especial para O Hoje)

Atlético-GO sofre virada
para o Cruzeiro e segue sem
vencer no Brasileiro Sub-20

CATEGORIA DE BASE

Frontini vê pênalti não marcado
como determinante para empate

VILA NOVA

Bruno Corsino/Atlético-GO

DesfaLques no domingo

Douglas Monteiro/Vila Nova FC

Última partida de
Ronald foi no jogo de
volta contra o
Corinthians pela
Copa do Brasil, em
junho



FUTEBOL EUROPEU

Com o mercado europeu
aberto, o Grêmio Anápolis se-
gue negociando seus jogadores
com os clubes portugueses e
após empréstimo de Otávio
Gut, a diretoria da Raposa en-
caminhou mais três atletas
para Portugal. Enquanto o Igor
Milioransa e Lúcio Fernandes
seguem rumo ao Académico de
Viseu, Adeílson reforça o AD
Sanjoanense.

Igor Milioransa
Revelado no Osasco Audax

(SP), o lateral-esquerdo de 24
anos chegou ao estado de Goiás
somente em 2020, onde foi um
dos destaques da campanha do
Jaraguá no Goianão e logo de-
pois foi negociado com o Vila
Nova. Vice-campeão do Brasi-
leiro de Aspirantes e sem mui-
tas oportunidades no time prin-
cipal, foi emprestado ao Grê-
mio Anápolis até o final do
campeonato estadual.

Chegou na Raposa e logo tor-
nou-se titular do time de Cléber
Gaúcho, porém, se lesionou e re-
tornou ao time principal no final
do Goianão, onde com o Grêmio
Anápolis conquistou o título iné-
dito do estadual. Foram dez jogos
pelo clube.

O jogador que já se encon-
tra em solo português e trei-
nando com seus mais novos
companheiros, está próximo
de ser anunciado pelo Acadé-
mico de Viseu, que disputa
atualmente a Segunda Liga
portuguesa.

Lúcio Fernandes
Juntamente com o late-

ral-esquerdo, mais um cam-

peão pelo Grêmio Anápolis
será reforço do Académico
de Viseu na disputa da Se-
gunda Liga. O volante Lúcio
Fernandes, de 25 anos tam-
bém se apresentará ao novo
clube após a regularização
de todos os documentos.

O volante foi revelado no
Gama e atuou em muitos clubes
do Distrito Federal, tais como
Cruzeiro, Sobradinho, Capital,
Paranoá, Luziânia, Brasília e o
próprio Gama. Chegou ao esta-
do de Goiás também em 2020,
jogando pela Anapolina.

Após chamar a atenção da
diretoria da Raposa, reforçou
o Grêmio Anápolis e foi titular
absoluto na campanha do tí-

tulo inédito do Goianão, reali-
zando quinze jogos e marcan-
do um gol.

Adeílson Maranhão
O meia Adeílson vai seguir

em Portugal, mas de clube
novo. O jogador de 23 anos
que atuou na temporada pas-
sada pelo RD Águeda, irá re-
presentar as cores do AD San-
joanense, que disputa o tercei-
ro escalão português. 

No Brasil, Adeílson atuou
pelo Rio Branco-SP, em 2019,
antes de chegar ao Grêmio
Anápolis, onde atuou em oito
partidas na edição 2020 do
Goianão. (Victor Pimenta, es-
pecial para O Hoje)
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Lateral atuará no Académico de Viseu, na Segunda Liga portuguesa

Diogo Moura / GEA

Após o fim da Copa
América, no último final
de semana, a Secretaria
de Estado de Esporte e La-
zer (SEEL) fechou os está-
dios Serra Dourada e Olím-
pico por, no mínimo, 20
dias. As duas praças es-
portivas, que abrigaram
jogos e treinamentos da
competição continental,
passarão por uma revita-
lização em seus gramados. 

Na última terça-feira
(13), após empatar com o
Brasil de Pelotas, no Estádio
Onésio Brasileiro Alvaren-
ga, o Vila Nova confirmou,
através de seu diretor de fu-
tebol, Carlos Frontini, a in-
tenção de migrar do OBA,
que vem sofrendo constan-
tes críticas por conta do es-
tado de seu gramado, que
também passou por uma

reforma nos últimos dias,
para outro local.

O próximo compromisso
em casa do Tigre, na Se-
gundona, está marcado
para o dia 21, quando terá o
Brusque pela frente. Até lá,
a diretoria colorada terá de
decidir onde o realizará. A
única certeza é de que Ser-
ra Dourada e Olímpico se-
guirão indisponíveis.

Em nota, a SEEL infor-
mou que a revitalização dos
gramados dos estádios tem
caráter preventivo, visando
a manutenção do padrão
de qualidade dos campos,
que foram elogiados pelas
comissões técnicas e joga-
dores das seleções que pas-
saram por aqui. A previsão
de entrega dos trabalhos é
de 20 a 30 dias. Vale res-
saltar que o processo teve
seu início logo depois do úl-
timo jogo em Goiânia, an-
tes mesmo de qualquer so-
licitação do Colorado.

O último confronto rea-
lizado no Estádio Olímpico
foi o duelo entre Argentina
e Equador, válido pelas oi-
tavas de final da Copa Amé-
rica, no dia 3 de julho. Já o
Serra Dourada, não recebe
uma partida há mais de um
ano. O último jogo do local
aconteceu ainda no dia 8
de dezembro de 2019, quan-
do o Goiás venceu o Grêmio
por 3 a 2, pela última roda-
da do Brasileirão daquela
temporada. (Breno Modes-
to, especial para O Hoje)

Serra Dourada e
Olímpico ficarão
fechados por, no
mínimo, 20 dias

FUTEBOL GOIANO

Victor Pimenta

O Goiás conseguiu sua pri-
meira vitória fora de casa ao
vencer o CSA por 1 a 0, na noi-
te desta quarta-feira (14), no
estádio Rei Pelé. A equipe es-
meraldina fez o único gol do
jogo ainda no primeiro tempo,
com Alef Manga. Tadeu mais
uma vez salvou o time de vol-
tar para casa com apenas um
ponto.

Primeiro Tempo
O Goiás terminou os pri-

meiros quarenta e cinco mi-
nutos na vantagem. Porém,
foi difícil chegar até o gol. O
CSA dominou boa parte do
primeiro tempo e tanto nas bo-
las paradas quanto na bola
rolando, deram trabalho para
a defesa esmeraldina e princi-
palmente para o goleiro Tadeu,
que evitou gols do volante
Geovane e do meia Renato
Cajá, ambos ex-Goiás. Foi pelo
alto que o clube alagoano bus-
cou seu gol, principalmente
em jogadas de escanteio, en-
quanto isso o time goiano que
se fechava, jogada no contra-
ataque. O Goiás que tentou
com Bruno Mezenga ainda no
início da partida,só foi ser mais
efetivo após os vinte minutos
com Alef Manga e Élvis, a se-

gunda parando no travessão.
Foi no final da primeira etapa
que a equipe esmeraldina en-
controu seu gol e em um con-
tra-ataque. Alef Manga teve a
oportunidade de tocar para
Dadá, mas preferiu arriscar e
deu certo. Golaço no Rei Pelé.
O time ainda teve outro contra-
ataque perigoso, ficando três
jogadores contra um do CSA,
mas o erro no passe impediu a
equipe de ampliar.

Segundo Tempo
Com apenas uma mudança

para o segundo tempo, tirando
o autor do gol, Alef Manga, o
time esmeraldino começou
pressionando e Dadá quem
tentou a primeira. Na sequên-
cia, Diego que entrou na vaga

do atacante também tentou o
seu gol. O CSA teve mais peri-
go novamente nos escanteios e
Renato Cajá quase fez olímpi-
co, com Caio evitando o empa-
te. Quem entrou bem no lado
dos alagoanos foi Bruno Mota,
porém, desperdiçou três chan-
ces claras de gols, a melhor em
que livre e cara a cara com Ta-
deu, acertou o travessão. No fi-
nal do jogo, Luan Dias, Daniel
e Diego por pouco não am-
pliaram para o Goiás, mas ain-
da contou com a excelente de-
fesa de Tadeu no último lance,
para garantir os três pontos.

Fora da próxima partida
Contra o Londrina, na pró-

xima rodada o Goiás já tem
três desfalques certos. O za-

gueiro Reynaldo, volante Caio
Vinícius e o atacante Alef
Manga estavam pendurados,
receberam o terceiro amare-

lo e não jogam pelo clube es-
meraldino, no sábado, no es-
tádio Hailé Pinheiro. (Espe-
cial para O Hoje)

Goiás vence CSA e
conquista a
primeira partida
fora de casa;
equipe
esmeraldina volta
a figurar no G-4

ReencontRo com a vitória 

Alef Manga foi o autor do único gol do jogo que deu a vitória a equipe esmeraldina 

Ailton Cruz

Grêmio Anápolis empresta
mais três atletas para Portugal

A SEEL informou
que a revitalização
dos gramados 
dos estádios 
tem caráter
preventivo,
visando a
manutenção 
do padrão 
de qualidade 
dos campos

Data: 14 de julho de 2021. Horário e local: 19 horas, estádio rei
Pelé, Maceió. Arbitragem: alexandre Vargas tavares de Jesus (rJ);
Assistentes: Lilian da silva Fernandes Bruno (rJ) e thiago Gomes
Magalhães (rJ); quarto árbitro: Jonata de souza Gouveia (aL). Gol:
alef Manga 38’1t (Goiás)

tÉcnica

CSA: thiago rodrigues; ewert-
hon (Fabrício), Matheus Felipe,
Lucão, Kevyn; Geovane (Bruno
Mota), Yuri (Giva santos), Ga-
briel, renato cajá (aylon), Mar-
co túlio (Yago); Dellatorre. 
Técnico: ney Franco.

Goiás: tadeu; ivan, Matheus sa-
lustiano, reynaldo, artur; Breno,
caio Vinícius (Daniel diPauli), Él-
vis (albano); Dadá Belmonte
(Éverton Brito), Bruno Mezenga
(nicolas) e alef Manga (Diego). 
Técnico: Pintado.

CSA 0 x 1 Goiás

t
FICHA
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João Paulo Alexandre

Os comerciantes e os pro-
prietários de bares de Goiânia
conseguiram uma vitória na
flexibilização nos horários de
funcionamento desses locais.
Agora, os comércios voltaram a
funcionar das 8h às 18 horas -
o horário comercial antigo -, de
acordo com o Sindicato do Co-
mércio Varejista no Estado de
Goiás (Sindilojas-GO). Os ba-
res, por sua vez, poderão fun-
cionar até às 3 horas da manhã,
segundo a Associação de Bares
e Restaurantes (Abrasel). 

Mas isso não significa que
os protocolos de segurança fo-
ram deixados de lado. Segundo
Eduardo Gomes, da Sindilojas,
todas as medidas de segurança
deverão ser cumpridas “ainda
de maneira mais intensifica-
da”. “A gente recebeu uma boa
notícia ao saber que os casos
estão se estabilizando, mas isso
não significa que a gente tem
que relaxar. Pelo contrário, os
cuidados e a vacinação têm
que avançar para que a gente
não retorne para novas restri-
ções”, explica.

Voltar ao horário antigo, de
acordo com Eduardo, repre-
senta uma volta gradual à nor-
malidade. “Isso mostra o início
de uma quase normalização
que deixa os empresários com
uma boa expectativa de cres-
cimento, com novas contrata-
ções de funcionários e aumen-
to das vendas. Tudo isso de-
volve a nossa esperança”, alega. 

O último decreto, que está
em vigência desde o último

dia 29 de junho, trazia que os
comércios poderiam funcio-
nar das 9h às 17 horas. “Além
disso, [com a volta do horário
antigo] os empresários podem
ter um convívio melhor com os
seus colaboradores. E isso con-
tribui para que não haja aglo-
merações no comércio, tendo
em vista que os consumidores
poderão se organizar para fa-
zer suas compras dentro de
sua rotina. Ou seja, isso me-
lhora alguns cenários que es-
tavam sendo notados em al-
guns comércios”, reforça. 

Para evitar que as pessoas
relaxem com os protocolos
de segurança, Eduardo expli-
ca quais as medidas que estão
sendo tomadas. “Semanal-

mente, o Sindilojas está lan-
çando campanhas de cons-
cientização para mostrar ao
empresário e a população que
a gente tem que aprender a se
cuidar para conviver com a
doença. Somos à favor da va-
cinação, que dá uma segu-
rança ao cidadão”, destaca, 

O presidente afirma que o
segmento conseguiu estabele-
cer boas vendas esse ano se
comparado com o ano passado
e que as próximas datas tam-
bém trazem boas expectati-
vas. O mesmo sentimento é
compartilhado pelo presiden-
te da Federação das Câmaras
de Dirigentes Lojistas de Goiás
(FCDL-GO ), Valdir Ribeiro. 

“As expectativas com as da-

tas comemorativas são sem-
pre boas para o comércio. É o
Dia dos Pais, das Crianças e do
Natal. Elas sempre impulsio-
nam as vendas.Um exemplo
disso foi o Dia das Mães,que no
ano passado se chocou com o
fechamento dos comércios e
nesse ano muitas pessoas se an-
teciparam em comprar os pre-
sentes e houve um bom resul-
tado”, destaca. 

Auxílio 
Valdir destaca que muitos

comerciantes acabaram não
recebendo ajuda financeira
por parte do governo e as que
foram oferecidas esbarraram
na burocracia para contratá-
las, “Muitas lojas tinham o

capital pequeno, apesar da
redução de juros. Além disso,
teve comerciantes que tive-
ram muita dificuldade em
conseguir uma garantia, já
que muitas só emprestam des-
sa forma. Outro fator que tam-
bém pesou foi o que foi dis-
ponibilizado pelo governo,
que não atendia o comer-
ciante”, reforça. 

Ele destaca que o setor
sabe que vai enfrentar alguns
desafios pela frente, mesmo
com pequenos bons resulta-
dos de crescimentos das ven-
das nos últimos dias. “ Há
muitas empresas que estão
endividadas e a gente sabe
que vai demorar para elas
conseguirem sair dessa situa-
ção. Porém, se todos fizerem a
sua parte, a gente vai conse-
guir que não haja mais ne-
cessidade de um fechamento
coletivo ou maiores restrições
nas atividades comerciais. 

Bares 
O presidente da Abrasel,

Danillo Ramos, postou em uma
rede social um vídeo em que
comemora o novo decreto para
o segmento. Segundo ele, ago-
ra os estabelecimentos poderão
funcionar até às 3 horas da ma-
nhã e podem ter até oito pes-
soas por mesa, ao invés das seis
que estavam permitidas até o
momento. “A gente acredita
que isso só foi possível graças
ao esforço de todos fizeram
em manter os protocolos e o
avanço da vacinação, do qual a
gente também é a favor”, des-
tacou. (Especial para O Hoje)

O comércio varejista nacio-
nal teve alta de 1,4% em seu vo-
lume de vendas na passagem
de abril para maio deste ano.
Essa é a segunda alta consecu-
tiva do indicador, que já havia
subido 4,9% de março para
abril. O dado é da Pesquisa
Mensal de Comércio (PMC), di-
vulgada hoje (07/07) pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).  

O setor também teve cres-
cimentos de 1,1% na média

móvel trimestral, 16% na com-
paração com maio de 2020,
6,8% no acumulado do ano e
5,4% nos últimos 12 meses.

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

A alta de 1,4% no volume
de vendas de abril para maio
foi puxada por sete das oito
atividades pesquisadas pelo

IBGE. A exceção foi o seg-
mento de artigos farmacêu-
ticos, médicos, ortopédicos,
de perfumaria e cosméticos,
que recuou 1,4%.

Entre as altas, o destaque fi-
cou com tecidos, vestuário e cal-
çados (16,8%) e combustíveis e
lubrificantes (6,9%). Os demais
setores com crescimento foram:
outros artigos de uso pessoal e
doméstico (6,7%), livros, jornais,
revistas e papelaria (1,4%), equi-
pamentos e material para es-

critório, informática e comuni-
cação (3,3%), supermercados,
produtos alimentícios, bebidas e
fumo (1%) e móveis e eletrodo-
mésticos (0,6%).

Varejo ampliado
O varejo ampliado, que

também inclui veículos e ma-
teriais de construção, teve alta
de 3,8% em seu volume de
vendas na comparação com
abril. Os materiais de constru-
ção cresceram 5%, enquanto os

veículos e peças tiveram alta de
1% no período.

Segundo o IBGE, o varejo
ampliado teve altas de 26,2%
na comparação com maio de
2020, de 12,4% no acumulado
do ano e de 6,8% no acumula-
do de 12 meses. Na receita no-
minal, houve aumentos de
4,7% na comparação com abril
deste ano, de 41,1% em relação
a maio de 2020, de 24,6% no
acumulado do ano e de 15%
em 12 meses. (ABr)

A volta aos antigos horários anima o segmento na certeza de uma retomada gradual da economia 

Vendas do comércio crescem 1,4% de abril para maio

O presidente da Abrasel, Danillo Ramos, agora os estabelecimentos poderão funcionar até às 3 horas da manhã e podem ter até oito pessoas por mesa

Protocolos de segurança devem ser mantidos os mesmos

Comércios e bares de Goiânia
voltam a funcionar normalmente

Fotos: Jota Eurípedes



O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Es-
tado de Cultura (Secult), realiza, no  próximo sábado
(17), a 4ª Live Cultural Solidária, que, nesta edição, se
une ao 2º Arraiá Goiânia, evento-teste híbrido. Além
da transmissão ao vivo para o público de casa, a equi-
pe irá convidar cerca de 360 pessoas para assistir ao
show presencialmente (50% da capacidade do Teatro
Goiânia). Segundo a pasta, o objetivo dos eventos-tes-
tes é começar a treinar as equipes para a reabertu-
ra parcial dos espaços culturais do espaço, já que com
o avanço da vacinação, a reabertura será possível com
maior segurança. 

Os convidados para o evento-teste de sábado serão
pessoas que tenham recebido ao menos a primeira
dose da vacina contra a Covid-19 (será preciso apre-
sentar o cartão de vacinação). Todos também terão que
apresentar teste negativo para Covid-19 feito nas úl-
timas 48 horas anteriores ao evento. “Precisamos es-
tar prontos para essa transição que antecederá o es-
perado momento pós-pandemia, pois a classe artísti-
ca anseia por este retorno e a sociedade também”, des-
taca o secretário de Estado de Cultura, César Moura.
“Nos eventos-testes, poderemos observar o compor-
tamento do público quanto ao cumprimento dos pro-
tocolos de segurança para sabermos como agir para
evitar qualquer descumprimento das medidas, pela se-
gurança de todos”, pontua o secretário. 

Com o início dos eventos-testes, o Governo de Goiás
reforça junto à população a importância de que os
protocolos de segurança sejam adotados em todos os
eventos e estabelecimentos, públicos ou privados. Nes-
ta edição, além das medidas já adotadas nas lives an-
teriores, como uso
obrigatório de más-
cara, distanciamen-
to social e disponi-
bilização de álcool
70º para higieniza-
ção das mãos. Tanto
o palco como a pla-
teia do Teatro Goiâ-
nia contarão com os
seguintes cuidados
para evitar dissemi-
nação do novo co-
ronavírus: cadeiras
separadas, com li-
mite de quatro pes-
soas do mesmo nú-
cleo familiar, e em
fileiras isoladas; controle da entrada e saída do am-
biente; público limitado; sanitização com luz ultra-
violeta para aferir a temperatura dos convidados e
equipe de realização; dois quaternários de amônia
nos tapetes da entrada, para impedir que o vírus seja
transportado por calçados ao ambiente; instalação de
purificadores de ar no palco e na plateia e testes de
Covid-19 em todos da equipe artística, técnica e de
produção antes dos ensaios.

Expectativa
Para o músico Fábio Batista, de 35 anos, a expec-

tativa para o retorno dos shows é muito positiva. “Mú-
sica é calor humano, nós precisamos do público. En-
tendemos que o momento ainda exige muitos cui-
dados justamente por conta da pandemia de Covid-
19, mas, com as devidas restrições respeitadas e com
a colaboração das pessoas, o caminho vai ser muito
positivo”, afirma.  

O músico, que trabalha no ramo há oito anos em
Goiânia e em cidades como Pirenópolis, Cidade de
Goiás, Caldas Novas e Brasília, conta que a adaptação
ao trabalho com a pandemia foi complicada. “Para nós
que trabalhamos exclusivamente com a música, o pe-
ríodo da pandemia foi muito delicado. No início fa-
zíamos muitas lives, então até conseguimos uma boa
arrecadação. Mesmo assim, os valores não ultrapas-
savam cerca de 20% da renda que tínhamos com os
shows presenciais”, destaca Fábio.

O músico, que pode ser encontrado nas redes so-
ciais com o nome @fabiobatistaoficial, reforça o pe-
dido de colaboração do público assim que os eventos
musicais forem retornando. “Precisamos frisar sem-
pre sobre a importância da colaboração e respeito às
normas, para que em um futuro próximo, também
com o avanço da vacinação, a gente possa realizar
eventos com o público feliz e curtindo a música”, fi-
naliza. (Maiara Dal Bosco, Especial para O Hoje)

Músico reforça o pedido de colaboração do público 

Teatro Goiânia
sediará evento-
teste cultural
com 360 pessoas

Maiara Dal Bosco 

A partir de hoje (15), e de-
pois de mais de 460 dias, está
liberado o funcionamento de
cinemas e teatros na Capital,
seguindo o alvará de cada es-
tabelecimento. A medida foi
anunciada ontem (14) pelo
prefeito de Goiânia, Rogério
Cruz, durante reunião com
representantes do setor pro-
dutivo. Também foram divul-
gadas medidas que permitem
flexibilização para bares, res-
taurantes e comércio, dentro
do decreto que estabelece as
regras de funcionamento para
o setor na capital.

De acordo com Rogério
Cruz, esta flexibilização só está
sendo possível por conta da
parceria entre setor público e
privado. “O setor produtivo
sempre se mostrou aberto ao
diálogo. Quando precisávamos
fechar, os dados epidemiológi-
cos à época eram apresentados
e eles nos atendiam. Agora,
como estamos em uma situa-

ção mais segura, é possível fle-
xibilizar um pouco mais as
medidas”, diz Cruz. 

Os bares e restaurantes po-
derão funcionar agora até às 3
horas da manhã, aumentando
o limite de 6 para 8 pessoas por
mesa e com capacidade máxi-
ma de 50% de ocupação. Já os
cinemas, teatros e circos, vol-
tarão a abrir com a metade da
capacidade de cada local, res-
peitando as medidas sanitá-
rias como a utilização de más-
cara, aferição de temperatura
e álcool em gel. Outra mudan-
ça fica por conta do comércio,
que agora tem o funciona-
mento autorizado de acordo
com o alvará de cada estabe-
lecimento. 

Requerimento 
Segundo a Câmara Muni-

cipal de Goiânia, as salas de
cinema da Capital completa-
ram, na última quinta-feira
(8), 460 dias ininterruptos de
suspensão do funcionamento.
O requerimento para a rea-

bertura foi apresentado no úl-
timo dia 1º, pelo presidente
da Câmara, Romário Policar-
po (Patriotas) com a reco-
mendação de cumprimento
dos protocolos sanitários ade-
quados de prevenção à Covid-
19. Na solicitação, interme-
diada por representantes das
empresas instaladas em Goiâ-
nia, o vereador informou que
os cinemas estão em funcio-
namento em cidades maiores
ou com população similar.
“Atividades com caracterís-
ticas similares de funciona-
mento estão em operação,
ainda que parcialmente”, des-
tacou. "Outros municípios es-
tabeleceram (para a retoma-
da das atividades das salas de
cinema), protocolos sanitá-
rios a serem adotados pelos
funcionários, nas bilheterias,
bombonieres, salas de exibi-
ção, banheiros e em outros
equipamentos acessórios,
como autoatendimento, sala
de funcionários, entre ou-
tros", afirmou o texto. 

Medida foi anunciada ontem (14) pelo prefeito Rogério Cruz 

Cinemas terão que obedecer diversos protocolos sanitários para funcionamento

Após mais de um
ano, cinemas e
teatros abrirão 
em Goiânia 

“Os valores não
ultrapassavam cerca
de 20% da renda que
tínhamos com os
shows presenciais”,
destaca o músico,
Fábio Batista

Cenário do Coronavírus no Brasil
Segundo a edição do Bole-

tim Observatório Covid-19
Fiocruz, publicada ontem (14),
pela primeira vez desde o iní-
cio de dezembro de 2020, ne-
nhum Estado apresentou taxa
de ocupação de leitos de UTI
Covid-19 para adultos no SUS
superior a 90%. A tendência
de queda nos indicadores de
incidência e mortalidade por
Covid-19 foi mantida nesta
última Semana Epidemioló-
gica (SE 27), de 4 a 10 de julho,
pela terceira vez consecutiva.
O número de casos e de óbitos
vem caindo há três semanas
em cerca de 2% ao dia, mas
ainda permanece em alto pa-
tamar. A taxa de letalidade foi
mantida em torno de 3%, per-

centual considerado elevado.
Os pesquisadores respon-

sáveis pelo Boletim afirma-
ram que o alinhamento entre
as tendências de incidência
de casos novos e da mortali-
dade pode indicar um pro-
cesso de arrefecimento mais
duradouro da pandemia para
os próximos meses. De acor-
do com o Boletim, apenas
quatro estados da Região Nor-
te (Rondônia, Amazonas, Pará
e Tocantins) e Goiás apre-
sentaram crescimento no in-
dicador de ocupação de leitos.
Tendências de queda na taxa
foram observadas no Nor-
deste, Sudeste, Sul e no Mato
Grosso do Sul.  Entre as capi-
tais, quatro apresentam taxas

de ocupação de leitos de UTI
Covid-19 iguais ou superiores
a 80%: São Luís (81%), Rio de
Janeiro (81%), Goiânia (92%)
e Brasília (80%). 

Segundo dados da Secre-
taria de Estado da Saúde de
Goiás (SES-GO), há 701.119
casos confirmados de Covid-
19 no Estado. Destes, 19.812
são óbitos confirmados, o que
significa uma taxa de letali-
dade de 2,83%. Com relação à
vacinação, de acordo com a
SES-GO, referente à primeira
dose, foram aplicadas
2.597.144 doses das vacinas
contra a Covid-19 em Goiás.
Em relação à segunda dose,
foram vacinadas 861.127 pes-
soas. (Especial para O Hoje)
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Assim como aconteceu na
Capital, Aparecida de Goiâ-
nia também pode punir aque-
les que se recusaram a tomar
vacina contra a Covid-19 por
conta da marca do imunizan-
te. A Secretaria Municipal de
Saúde (SMS) do município já
estuda medidas para comba-
ter os chamados “somme-
liers”, apelido dado para pes-
soas que tentam escolher qual
imunizante será aplicado. 

Até o momento, apenas
dois casos de recusa de vaci-
na foram registrados em Apa-
recida, de acordo com a SMS.
Durante o ocorrido, os pro-
fissionais de saúde que tra-
balhavam nos dois locais in-
formaram sobre a impossi-
bilidade de escolha e orien-
taram os pacientes sobre a im-
portância da imunização con-
tra a infecção.

Depois de serem orienta-
dos, estes dois pacientes que
tentaram recusar e escolher
imunizantes na fila de vacina-
ção aceitaram a dose do labo-
ratório fabricante disponível
no momento da aplicação. Se-
gundo a coordenadora de imu-
nização da cidade, Renata Cor-
deiro, ressalta que todos os la-
boratórios aprovados pela An-

visa possuem altos níveis de
proteção individual e coletiva.

“Estes profissionais refor-
çam, sempre que necessário,
que todos os laboratórios são
certificados pela Anvisa e con-
ferem altos níveis de proteção
contra complicações e óbitos
por Covid”, informou ela.

Capital
Em Goiânia, somente no

drive-thru do shopping Pas-
seio das Águas no último dia
13, 346 pessoas recusaram a
vacina disponível em virtude
do laboratório fabricante.
“Das 2 mil doses que foram
disponibilizadas para o ponto

de vacinação, 17,3% das pes-
soas que pegaram a fila e re-
ceberam a senha se recusa-
ram a se imunizar por conta
do tipo da vacina”, informou
Luana Ribeiro, da SMS. 

Agora, as pessoas que re-
cusarem a vacina por causa
da marca serão penalizadas

com o envio para o final da
fila, isto é, quando todos os
goianienses com mais de 18
anos estiverem vacinados. O
prefeito Rogério Cruz reforça
que todas as vacinas disponí-
veis no Brasil tiveram sua efi-
cácia atestadas pela Agência
Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa) e entende que,
enquanto o poder público se
esforça para garantir a imu-
nização à população, cabe aos
cidadãos, que tanto espera-
ram a resposta da ciência,
darem suas cotas de partici-
pação para vencermos esta
grave crise sanitária. 

Luana Ribeiro ressalta que
a população precisa se atentar
para o momento que vive o
país e que recusar a dose do
imunizante por conta do fa-
bricante é, segundo ela, uma
ação irresponsabilidade. “A
pessoa ao recusar a dose dis-
ponível tira o direito de outro
tomar a vacina nesse mo-
mento tão importante”. Ela
acrescenta que todas as vaci-
nas disponíveis têm eficácia
comprovada, certificação dos
órgãos sanitários e o mais im-
portante é que a cobertura
vacinal seja atingida. (Daniell
Alves, especial para O Hoje)
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Daniell Alves

Após relançar edital para
terceirizar aplicação de 1 mi-
lhão de vacinas contra a Co-
vid-19 na Capital, a Secretaria
Municipal de Saúde (SMS) in-
forma que o processo ainda
está em andamento e que, na
verdade, é um complemento
caso o município receba uma
grande demanda de doses. A
pasta reforça que as equipes e
unidades de saúde continua-
rão vacinando normalmente e
só lançará mão da empresa
caso seja necessário. 

Isto tudo dependerá da dis-
tribuição das vacinas pelo Mi-
nistério da Saúde (MS). Quem
vencer o processo de seleção
também deverá fornecer todos
os insumos necessários, mon-
tar a estrutura de tecnologia e
informação necessária para
registrar a aplicação do imu-
nizante. Além da administra-
ção das doses, a empresa que
ganhar deve montar 17 postos
de vacinação na capital. O ob-
jetivo é diminuir as longas fi-
las e evitar aglomerações.

Em maio deste ano, a pre-
feitura havia lançado outro
edital deste mesmo processo,
mas acabou suspendendo
uma semana depois. Uma em-
presa questionou um dos itens
descritos no edital, que teria li-
mitado a concorrência, se-
gundo informou a empresa ao
Tribunal de Contas dos Muni-
cípios de Goiás (TCM-GO). O
órgão, então, determinou a
mudança nos itens. 

A entidade reclamava da
exigência das empresas par-
ticipantes apresentarem um

documento fornecido por pes-
soas jurídicas do setor públi-
co ou privado atestando que a
concorrente aplicou cerca de
500 mil doses em serviços an-
teriores. O sindicato que re-
presenta os servidores muni-
cipais de saúde também foi
contra o edital e alegava que
a pasta tem capacidade para
prestar o serviço sem a ne-
cessidade de terceirização. 

Motivo
O Paço apontou, à época,

que tinha aberto o pregão ele-
trônico motivado pela alta de-
manda de vacinação na Capi-
tal e que as equipes estão tra-
balhando no “limite de re-
cursos humanos disponíveis
para a vacinação, e se depa-
rando com a dificuldade de es-
gotamento das forças de tra-
balhos dos profissionais ca-
pacitados e a aquisição em
tempo oportuno de materiais
e insumos para vacinação”. A
reportagem perguntou se ha-

via outro motivo, mas a pasta
não respondeu. 

Imunização 
Goiânia já vacinou cerca de

830 mil pessoas contra Covid-
19. A imunização segue nor-
malmente para pessoas de 39
anos ou mais. No site da Pre-
feitura, há um novo canal
para agendamento. Além do
aplicativo Prefeitura 24 ho-
ras, pré-cadastros e agenda-
mentos podem ser realizados
também pelo portal goia-
nia.go.gov.br. 

Para utilizar o serviço de
agendamento via web, a pes-
soa deve acessar o link dispo-
nível na página inicial do Por-
tal da Prefeitura, inserir o
CPF e a mesma senha usada
para acessar o aplicativo Pre-
feitura 24 horas. 

Testagem ampliada 
A Prefeitura de Goiânia

realiza hoje (15) a testagem
ampliada de antígeno da Co-

vid-19. A ação da SMS será
realizada em seis escolas mu-
nicipais.  Essa será a 44ª Se-
mana de Testagem Ampliada
da População em Goiânia des-
de agosto de 2020 com objeti-
vo de promover o isolamento
social de casos assintomáticos
e, com isso, quebrar a cadeia
de transmissão da doença.

Podem realizar o teste pes-
soas acima de 12 anos de ida-
de e o resultado fica pronto
em cerca de 20 minutos. O
procedimento é feito por meio
da coleta do material no nariz,
utilizando o swab, uma espé-
cie de haste flexível.

De acordo com a secretaria,
a procura por vacinas está
mais intensa nos postos drive-
thru. A recomendação é para
que as pessoas deem prefe-
rência, se possível, aos pontos
de atendimento localizados
nos postos de saúde espalha-
dos pelos bairros. Eles estão
mais vazios e registram menos
filas. (Especial para O Hoje).

Paço relançou o
edital que prevê a
contratação de
pessoas para
aplicar 1 milhão de
doses em Goiânia

Somente dois casos de recusa de vacina foram registrados em Aparecida

Terceirização da vacina será só
para complemento, diz Paço 

Aparecida também pode punir quem escolher vacina 
SOMMELIERS

Goiânia já vacinou
cerca de 830 mil
pessoas contra
Covid-19
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A maior refinaria de pe-
tróleo da África do Sul, situa-
da na província de Kwazulu-
Natal e operada pela empre-
sa Sapref, suspendeu suas
atividades devido às preo-
cupações de segurança e pro-
blemas logísticos surgidos
em meio aos tumultos no
país. A empresa, uma joint
venture entre a Royal Dutch
Shell e a BP, capaz de produ-
zir diariamente 180.000 bar-
ris de combustível, foi fecha-
da "devido aos contínuos dis-
túrbios e interrupção das ro-
tas de entrega e abasteci-
mento", declarou a compa-

nhia à Bloomberg.
A decisão foi tomada de-

pois de uma consideração
cuidadosa dos riscos envol-
vidos, inclusive a segurança
dos trabalhadores e a ne-
cessidade de operar sem su-
primentos confirmados, ex-
plica a empresa. A violência
generalizada nos últimos
dias no país levou a atrasos
no abastecimento de dife-
rentes mercadorias. Assim,
por exemplo, a Sasol Ltd., fa-
bricante local de produtos
químicos e combustíveis, in-
formou sobre interrupções
nas entregas aos clientes.

Maior refinaria da África
do Sul suspende atividade
devido a tumultos no país

PETRÓLEO

A China está desenvolven-
do um avião hipersônico
maior do que um Boeing 737,
de acordo com um estudo rea-
lizado por cientistas que par-
ticiparam de missões espaciais
a Marte e à Lua no país asiáti-
co, informa o South China Mor-
ning Post. Com 45 metros de
comprimento, a aeronave será
movida por dois motores mon-
tados no topo da fuselagem e
será quase um terço maior do
que um Boeing modelo 737-
700. O desenho tem duas asas
delta semelhantes às do Con-
corde, mas com as pontas
apontando para cima.

No entanto, um projeto tão
complexo pode representar

vários desafios aerodinâmicos
quando a aeronave atinge ve-
locidades hipersônicas, ou
maiores do que cinco vezes a
velocidade do som (Mach 5).

Ao superar a barreira do
som, a aeronave gera uma
onda de ar, que é ouvida no
solo como um grande estrondo,
e que pode causar a destruição
da aeronave. Além disso, exis-
te o problema de superaqueci-
mento da superfície metálica
da fuselagem e das asas a uma
velocidade superior a Mach 5.

Para enfrentar esses desa-
fios, os engenheiros chineses
usaram um novo modelo aero-
dinâmico que comprovou seu
valor nas mais recentes mis-

sões espaciais da China envi-
das à Marte e à Lua.

Suas descobertas iriam en-
contrar "aplicações em proje-
tos de engenharia semelhan-
tes", disse Liu Rui, do Institu-
to de Tecnologia de Pequim, e
um dos principais cientistas
nas missões de pouso em Mar-
te da China e de amostragem
de rochas lunares, missões
nas quais velocidades hiper-
sônicas são necessárias para
entrar na atmosfera. 

O cronograma oficial visa,
até 2035, operar uma frota de
aeronaves hipersônicas que
possam transportar 10 passa-
geiros para qualquer lugar do
planeta em uma hora.

China está desenvolvendo avião maior que
Boeing 737 com velocidade hipersônica

TRANSPORTE

A União Europeia propôs
nesta quarta-feira (14) a proi-
bição de vendas de carros
com motores a combustão a
partir de 2035, como parte de
uma ampla ação climática
que deve acelerar a adoção de
veículos elétricos. A Comis-
são Europeia propôs um cor-
te de 55% nas emissões de
gás carbônico de automóveis
até 2030 ante os níveis de
2021, muito maior que a meta
atual de redução de 37,5%.

O órgão executivo da UE
também propôs um corte de
100% nas emissões de CO2 até
2035, o que tornará impossível
a venda de veículos a com-
bustão no bloco de 27 países.

"Este é o tipo de ambição
que temos esperado ver da
UE, algo que tem faltado ao
bloco nos últimos anos", disse
Helen Clarkson, presidente
executiva do Climate Group,
uma organização sem fins lu-
crativos que trabalha com em-
presas e governos para com-
bater as mudanças climáticas.

"A ciência diz que preci-

samos cortar pela metade
as emissões de gases estufa
até 2030, então para o trans-
porte rodoviário é simples,
vamos nos livrar do motor a
combustão."

Para promover as vendas
de veículos elétricos, a UE
propôs legislação que exija

que os países instalem esta-
ções públicas de recarga de
baterias com um intervalo
máximo de 60 quilômetros
entre elas até 2025.

As vendas de veículos elé-
tricos devem criar 3,5 mi-
lhões de estações de recarga
de baterias para carros e vans

até 2030 e este número deve-
rá crescer para 16,3 milhões
até 2050.

Todas as propostas da co-
missão terão que ser nego-
ciadas e aprovadas pelos paí-
ses do bloco e pelo Parla-
mento Europeu, algo que
pode levar cerca de dois anos.

A consultoria AlixPartners
estima que entre 2021 e 2025
montadoras de veículos e fa-
bricantes de autopeças vão in-
vestir no mundo US$ 330 bi-
lhões em eletrificação, uma
alta de 41% em relação à esti-
mativa de US$ 250 bilhões para
o período de 2020 a 2024. (ABr)

UE também propôs
um corte de 100%
nas emissões de
CO2 até 2035

UE propõe proibição de vendas de
carros a combustão a partir de 2035

Todas as propostas da comissão terão que ser negociadas e aprovadas pelos países do bloco e pelo Parlamento Europeu

Uma explosão em um ôni-
bus matou 13 pessoas no nor-
te do Paquistão nesta quarta-
feira (14), incluindo nove chi-
neses. Pequim disse ser um
ataque a bomba, mas Islama-
bad considerou ser uma falha
no veículo. Dois soldados pa-
quistaneses também estavam
entre os mortos depois que a
explosão fez o ônibus cair de
um barranco, disseram fontes
do governo local e da polícia
à agência de notícias Reuters.

Engenheiros chineses e
operários da construção civil
paquistaneses trabalham há
vários anos em projetos hi-
drelétricos como parte da ini-
ciativa Cinturão e Rota de Pe-
quim, na província ocidental
de Khyber-Paktunkhwa, onde
ocorreu a explosão.

A embaixada da China no
Paquistão confirmou que seus
cidadãos morreram. Classifi-

cando a explosão como um ata-
que a bomba, mas não dando
mais detalhes, o Ministério das
Relações Exteriores chinês ofe-
receu condolências e pediu uma
investigação completa e prote-
ção de seu pessoal e projetos.

O Ministério das Relações
Exteriores do Paquistão disse
que uma falha mecânica cau-
sou um vazamento de gás que
levou à explosão.

No entanto, uma impor-
tante autoridade da polícia
da província, o inspetor-geral
Moazzam Jah Ansari, disse
anteriormente à Reuters que
havia suspeita de crime. "Pa-
rece sabotagem", afirmou ele.

Uma autoridade adminis-
trativa da região de Hazara,
que pediu para não ser identi-
ficada, afirmou que o ônibus
transportava mais de 30 enge-
nheiros chineses para a repre-
sa Dasu, no Alto Kohistan. (ABr)

Explosão de ônibus no Paquistão mata 13
INVESTIGAÇÃO

Pequim diz ter sido um ataque a bomba
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Lanna Oliveira

A complexidade humana
sempre incitou a criatividade,
as vivências cotidianas são
inspirações para obras artísti-
cas e com o espetáculo ‘Dez por
Dez’ não seria diferente. Dono
de texto ágil, engenhoso e sar-
cástico, LaBute busca, neste
trabalho, apresentar esse uni-
verso por meio de personagens
que representam um retrato
da sociedade atual, contando
histórias, muitas vezes pes-
soais, sobre amor e luxúria.
Exibido gratuitamente pelo
site do Teatro Unimed, a pro-
dução foi prorrogada e ga-
nhou mais dez dias no ar.

‘Dez por Dez’ é uma coleção
de monólogos originais escri-
tos pelo roteirista, cineasta e
dramaturgo Neil LaBute. Com
adaptação dos Irmãos Leme,
Guilherme Leme Garcia e Gus-
tavo Leme, as dez histórias
de dez minutos cada, reúnem
um time de dez atores que
dão vida a personagens ho-
mens e mulheres nas faixas
dos 20, 30, 40, 50 e 60 anos de
idade. O elenco brasileiro é
formado por Angela Vieira e
Leopoldo Pacheco, Denise Fra-
ga e Eucir de Souza, Pathy De-
jesus e Bruno Mazzeo, Chan-
delly Braz e Ícaro Silva e Lui-
sa Arraes e Johnny Massaro.

LaBute escreveu o espetá-
culo ‘Dez por Dez’ (Ten by
Ten) como conteúdo exclusivo
para o Audience Channel (Di-
recTV). Logo, a obra chamou
a atenção de críticos, artistas
e público por sua originalida-
de. Até que em março de 2020,
em plena pandemia, a obra
voltou a ser vista via Actor’s
Studio que, desde 2013, em
sua unidade nos Estados Uni-
dos, tem homenageado o ci-
neasta com um festival anual
de novos talentos do teatro.

Com exímio sucesso, era de se
esperar que a produção vies-
se para o Brasil.

Ressaltando a importân-
cia do formato série com mo-
nólogos curtos e dinâmicos
neste momento por que passa
o mundo, LaBute declarou:
“Enquanto todos nós espera-
mos em casa pelo vírus acal-
mar, eu decidi liberar essas
histórias íntimas para a co-
munidade artística nacional
como conteúdo para desfrutar
e inspirar, enquanto coleti-
vamente descobrimos como
navegar nas águas em cons-
tante mudança de hoje e vol-
tar a criar novos materiais
juntos e individualmente”. As-
sim foi feito, as histórias tor-
naram-se companhias.

A estética original foi to-
talmente mantida: planos se-
quência com câmera parada,
em fotografia minimalista em
preto e branco, onde o con-
traste, o foco, a diversidade de
tons e a luz compõem todos os
desenhos de imagem. Lem-
brando o trabalho de fotó-
grafos como Henri Cartier-
Bresson, Robert Doisneau, Pe-
ter Lindbergh e Sebastião Sal-
gado, com os personagens em
primeiro plano, em ambientes
simples e, ao mesmo tempo,
sofisticados. Assim, o trabalho
foi realizado integralmente
no icônico Edifício Santos-
Augusta, em São Paulo, assi-
nado por Isay Weinfeld.

Tudo, claro, devidamente
adaptado à realidade brasi-

leira pela dupla criativa for-
mada pelos irmãos Guilherme
e Gustavo. Guilherme já havia
montado um dos sucessos de
Neil LaBute e sempre foi um
entusiasta de sua obra. Gus-
tavo logo se encantou pelo
projeto, com formato dinâmi-
co, moderno e belo conteúdo
dramatúrgico. Assim, a dupla
assumiu o desafio de transfe-
rir para a realidade brasileira
o cenário social da versão ori-
ginal, bem marcado pela cul-
tura norte-americana, man-
tendo a estética e a sofistica-
ção concebidas por LaBute.

Com personagens fortes e
temas instigantes, Neil LaBu-
te tem se firmado como um
dos mais importantes e im-
placáveis dramaturgos con-
temporâneos, além de rotei-
rista e diretor de cinema. Esta
sua obra e este grande elenco
abrem a programação 2021
do Teatro Unimed, dando con-
tinuidade ao projeto Teatro
Unimed Em Casa, que estreou
com grande sucesso em ou-
tubro de 2020, com Luis Mi-
randa e o espetáculo ‘Madame
Sheila’, visto por mais de 80
mil pessoas, em 40 países.

Assim como na versão nor-
te-americana de 2020 e no es-
petáculo Madame Sheila, exi-
bido no site do Teatro Unimed
no ano passado, o projeto ‘Dez
por Dez’ também tem caráter
beneficente. Paralelamente à
exibição gratuita dos monólo-
gos, o público é convidado a co-
laborar, por meio de doações ao
Fundo Marlene Colé (fundo-
marlenecole.com.br), em prol
dos trabalhadores do teatro em
situação de insegurança ali-
mentar devido aos efeitos da
pandemia. O espetáculo pode
ser visto até o dia 21 de agosto
via teatrounimed.com.br. (Lan-
na Oliveira é estagiária do
jornal O Hoje)

Dez monólogos são apresentados no espetáculo ‘Dez por Dez’, criação de LaBute 

Essência

A COMPlExiDADE
humana e suas histórias

Neil LaBute, autor
de ‘Dez por Dez’, é
considerado hoje um
dos principais
dramaturgos
americanos
contemporâneos
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Malhação - sonhos
Dandara tenta se explicar

para Gael. rené insiste em rea-
tar com Dandara. King ajuda
simplício a convencer Bete a
aceitá-lo de volta. Marcelo apa-
rece no almoço de Delma e
Gael. Delma aconselha Gael a
confiar em Karina. Wallace e
Lincoln não acreditam em sim-
plício. roberta pede para ficar
com Marcelo. Duca e Bianca de-
cidem dar mais uma chance ao
namoro. João cria um falso per-
fil na rede social. nando convi-
da Delma para ouvir música e
tomtom os acompanha. Pedro
pede para namorar Karina na
frente de Gael. 

Gênesis
Judite anda 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 en-
tre Lia e raquel. Beno des-
mascara raquel. Labão se de-
cepciona com raquel, mas
pede segredo à salma. Jas-
per castiga Bila. Jacó diz que
fará uma proposta a Labão.
Lia descobre que Jacó está
sendo ameaçado de morte.

a Vida da Gente
ana e Lúcio falam sobre o

casamento. Manuela e Gabriel
se divertem em um karaokê.
Moema se emociona em seu
primeiro dia de aula na facul-
dade. Vitória e ana avisam a
cecília e sofia que elas poderão
se enfrentar novamente. celi-
na fica admirada ao saber que
Lourenço pediu a guarda de
tiago na justiça. iná fica cons-
ternada com o ressentimento
que Manuela ainda tem por
ana. alice e sofia chegam à
sorveteria onde Bárbara está
com Marcos. Lourenço faz o
teste de Dna. Vitória vai à sor-
veteria e fica furiosa.

Coração indomável
teobaldo conta para Mari-

cruz que alessandro está na
ilha Dourada. aracely diz a
eduardo que deixou a casa de
teobaldo e está livre para ir
embora com ele. no hotel,
alessandro pergunta a Mari-
cruz por que está se fazendo
passar por Maria alessandra.
Lúcia diz a eusébio que pode-
rá voltar a trabalhar na fa-
zenda desde que não se apro-
xime de Miguel. Maricruz con-
ta a alessandro que é mãe de
uma menina. os dois se abra-
çam emocionados e otávio
os observa de longe. teobaldo
procura eduardo.

império
cora manda que todos

avancem sobre os pedaços
do diamante cor-de-rosa. Ma-
ria clara reclama de cristina.
José alfredo sente-se mal e Jo-
sué o ajuda. cristina vai à piz-
zaria com elivaldo e tuane.
Lorraine pede desculpas a
Maria Marta. Fernando tenta
roubar cora, mas a vilã o en-
frenta. Xana apressa naná e
Juliane para o jantar no res-
taurante de Vicente. antônio
alerta Vicente sobre uma pos-
sível visita de enrico. carmem
desconfia de que orville não
queira mandar salvador para
o manicômio. 

RESUMO
t

De noVeLas

Projeto
audiovisual
Matheus Fernandes lança primeira parte
de álbum com participações de Dilsinho,
Menos é Mais, Parangolé e MC Kekel

Elysia Cardoso 

Matheus Fernandes é
hoje uma das grandes apos-
tas do forró nacional. Com
quase 10 anos de carreira,
tem a forte característica
de misturar ritmos como
sertanejo, piseiro, arrocha,
brega e batidas eletrôni-
cas ao seu trabalho. Dono
do hit ‘Baby Me Atende’,
com participação especial
de Dilsinho, Matheus está
entre as 3 músicas mais
ouvidas do país atualmen-
te, somando mais de 70
milhões de streamings e
130 milhões de visualiza-
ções em seu videoclipe.

A canção foi a primeira
faixa divulgada do novo
projeto ‘Matheus Fernan-
des - Na Praia’, que tem um
mix de sonoridades incrível
e está com sua primeira
parte sendo lançada pela
Som Livre, com um total de
10 canções. Gravado ao vivo
em Fortaleza, cidade natal
do cantor, o trabalho vai
apresentar ao todo 21 mú-
sicas, entre faixas inéditas,
autorais e regravações, e
estará disponível na íntegra
ainda este ano.

Com potencial para no-
vos hits, a aposta do proje-
to é a inédita e divertida ‘Tá
Beba Né’. a faixa promete
ser a nova queridinha do
público e seu videoclipe
também está disponível no
canal do YouTube do can-
tor. Além da música com
Dilsinho,’Matheus Fernan-
des - Na Praia - Parte 1’ traz
participações especiais de
Menos é Mais na faixa ‘Ba-
teu na Trave’, Parangolé
em ‘Catucadão’ e MC Kekel
em ‘Libera Eu’, todas iné-
ditas. ‘Iphone’ também faz
parte das inéditas deste
primeiro álbum, além das
regravações de ‘Melhor As-
sim’, ‘Mulherada na Lan-
cha’, ‘Mesmo na Distância’
e ‘Chama o Samu’. 

Sobre o Hit ‘Baby 
Me Atende’

Matheus assinou com

a Som Livre em 2020 e seu
primeiro lançamento de
2021, ‘Baby Me Atende’, já
conquistou o país. O single
autoral tem uma sonori-
dade especial, com bati-
das eletrônicas e influên-
cias do forró e do piseiro,
combinadas com o pagode
de Dilsinho. Lançada em
26 de fevereiro, a faixa se-
gue performando numa
crescente e atualmente se
encontra em primeiro lu-
gar no Top100 Brasil da
Deezer e em terceiro no
Top200 Brasil do Spotify. 

Escrita por Matheus na
madrugada anterior a gra-
vação do DVD, ‘Baby Me
Atende’ traz uma lingua-
gem e estilo diferenciados,
intercalando a melodia com
partes faladas. "Liguei para
um compositor genial, um
amigo meu chamado Ro-
drigo Reys, e para outro
compositor, que também é
produtor musical do meu
DVD, que é o Igor. Estava
nervoso porque queria que
o Dilsinho cantasse algo di-
ferente, fora da caixa, algo
que ele nunca tivesse can-
tado, com a cara do Nor-
deste", lembra o cantor.

Sobre Matheus
Fernandes 

Matheus Fernandes,
mais conhecido como MF,
viu sua carreira decolar
aos 23 anos de idade após o
estouro de músicas como
‘Mulherada na Lancha’,
‘Mete Ficha’ e ‘Modo Avião’.
Hoje, aos 29 anos e com
quase uma década de es-
trada, o cearense é consi-
derado uma das grandes
apostas do forró, combi-
nando ritmos como serta-
nejo, piseiro, arrocha, bre-
ga e batidas eletrônicas ao
seu trabalho. MF também é
dono do hit ‘Baby Me Aten-
de’, canção composta por
ele e com participação de
Dilsinho, que já ultrapassou
a marca de 130 milhões de
views em seu videoclipe e
70 milhões de streamings.
(Especial para O Hoje) 

Primeira parte de 'Matheus Fernandes - Na Praia' é lançado A coluna Estillo voltará a ser publicada neste espaço logo que atravessada a Pandemia do Coronavírus. 
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A ciência afirma que o
coração é 100 vezes mais
forte eletricamente e 500 ve-
zes mais poderoso magneti-
camente que o cérebro. Mes-
mo sem consciência da ca-
pacidade deste órgão que
faz muito mais do que bom-
bear sangue para o corpo,
crianças de todo o mundo
são aconselhadas a fazer,
ouvir e responder perguntas
a partir da intuição do cora-
ção. Tal prática tem nome e
é o título do lançamento da
escritora Patricia Meirelles:
‘Inteligência do Coração’.

Publicada pela Luz da
Serra Editora, a obra apre-
senta 108 lições que envol-
vem o exercício da comuni-
cação entre o órgão cardíaco
e o cérebro. Estudos cientí-
ficos afirmam que o coração
humano tem a capacidade
de captar informações antes
mesmo que o cérebro as per-

ceba – é sobre isso que a es-
critora aprofunda nas pági-
nas do lançamento.

Os 108 capítulos, cada um
destinado a uma lição e in-
troduzido por frases de pres-
tigiados filósofos, escritores e
pensadores, orientam o leitor
a reencontrar esta inteligên-
cia dentro de si e, conse-
quentemente, promover mu-
danças para uma melhor
qualidade de vida. Ainda na
introdução, Patricia esclare-
ce que não se aprofundará na
teoria – estudada há anos
por ela –, já que a prática exi-
ge menos razão e mais amor
para ser acessada.

“Falar com o coração não
é comum, mas é o que as
crianças fazem, o que os sá-
bios fazem e o que muitos es-
tão estudando. É diferente
de programar respostas. Está
longe de ser o fazer algo
para agradar alguém. É en-
trar num fluxo de energia e
vibrar naquela sintonia,
criando um novo percurso
que não tem muita lógica
para quem enxerga de fora,
mas que faz sentido para a
sua vida”. (Inteligência do
Coração, p. 17)

A capacidade de tomar
decisões mais certeiras,
além do equilíbrio mental e
o bem-estar físico e emo-
cional são benefícios da in-
teligência do coração que
se sobressai entre os capí-
tulos. “Eu acredito que este

é o caminho para uma vida
próspera, feliz e cheia de sig-
nificado”, explica Patricia.
Apesar de ser uma sabedoria
nata, a escritora compartilha
que raramente as pessoas
estão sintonizadas com o co-
ração, principalmente por-
que buscam as respostas pau-
tadas pela razão.

Sobre a autora
Formada em Relações Pú-

blicas e com especialização
em Administração de Em-
presas pela Fundação Getú-
lio Vargas, Patricia conversa
com mais de 600 mil pessoas
diariamente nas redes so-
ciais. Fundadora e apresen-
tadora do canal Patricia Mei-
relles TV no YouTube, dá di-
cas de empreendedorismo,
negócios e comunicação e
entrevista grandes nomes
do Brasil e do mundo.

Música é remédio
Órgão que capta informações antes do 
cérebro é protagonista do livro ‘Inteligência 
do Coração’ da escritora Patrícia Meirelles

Patricia Meirelles é
escritora, fundadora
e apresentadora do
canal 'Patricia
Meirelles TV' no
YouTube 
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As inscrições para a 13º
edição do Festival de Música
Nacional FM seguem até o
dia 30 de julho e podem ser
feitas no site oficial da Rádio
Nacional FM de Brasília. Po-
dem participar, com até duas
músicas com letra ou instru-
mental, músicos e composi-
tores do Distrito Federal e re-
gião do Entorno. Para se ins-
crever, os candidatos deverão
preencher uma ficha e anexar
os arquivos das músicas e
documentos necessários na
página oficial do festival.

Caso surjam dúvidas, o
contato com a coordenação
do festival pode ser feito no
e-mail: (festivalnacio-
nalfm@ebc.com.br). O fes-
tival premiará composito-
res nas seguintes categorias:
Melhor Música com Letra,
Melhor Música Instrumen-

tal, Melhor Intérprete Vo-
cal, Melhor Intérprete Ins-
trumental, Melhor Letra, Me-
lhor Arranjo e as premiações
de Música Mais Votada na
Internet e Melhor Torcida.

Após a primeira fase, 50
músicas serão selecionadas
para serem executadas du-
rante a programação da Na-
cional FM e estarão disponí-

veis para votação aberta no
site do festival. Das 50 com-
posições, 12 serão classifica-
das para a fase final (uma por
voto popular e 11 por meio de
um júri técnico).

As finalistas continuarão
sendo veiculadas na progra-
mação da Nacional FM e fa-
rão uma apresentação em
um show, no dia 27 de no-

vembro, em que serão divul-
gados os vencedores das oito
categorias. A realização do
show desse ano com a pre-
sença de público depende da
situação da pandemia em no-
vembro de 2021.

O Festival
A primeira edição do Fes-

tival Música da Nacional FM
foi realizada em 2009, em
consolidação a uma série de
iniciativas da rádio em apoio
à cultura e à música de Bra-
sília. Desde 2015, a final do
Festival e o Show dos Ven-
cedores ocorria no Teatro
da Caixa Cultural, mas, em
2020, em virtude da pande-
mia, o show da final foi rea-
lizado durante transmissão
ao vivo. A gravação foi exi-
bida em 1 de janeiro deste
ano pela TV Brasil.

Inscrições para o Festival de Música
Nacional FM 2021 vão até 30 de julho

Especial de MPB
rodrigo Paladino é a atra-

ção do sarau Virtual do HGG
desta quinta-feira (15), às 17h.
o responsável por levar o rit-
mo aos pacientes, acompa-
nhantes e colaboradores da
unidade de saúde tocará su-
cessos de Djavan, ivan Lins,
Lenine e caetano Veloso.
com Wi-Fi gratuita, oferecida
pelo hospital, os pacientes
poderão acessar os vídeos
dos próprios smartphones.
os vídeos também serão dis-
ponibilizados nas tVs da uni-
dade de terapia intensiva
(uti), além de ser transmitido
em caixas de som nas alas de
enfermaria. Quando: quinta-
feira (15). onde: avenida
anhanguera, n°6.479, setor
oeste - Goiânia. Horário: 17h.

Lançamento literário 
na próxima quinta-feira

(15), às 19h, o jornalista e es-
critor edney silvestre parti-
cipa de um bate-papo sobre

literatura com samuel seibel,
presidente da Vila. o autor
do premiado 'se eu Fechar
os olhos agora' falará, entre
outros assuntos, sobre seu
novo livro 'amores impro-
váveis', da Globo Livros.com
capa dura e páginas colori-
das, o romance conta a his-
tória de quatro irmãs e seus
amores. a obra traz como
pano de fundo a travessia do
atlântico por imigrantes vin-
dos para substituir a mão de
obra escrava, entre outros

marcos históricos. Quando:
quinta-feira (15). onde: (@li-
vrariadavila).

Espetáculo de dança 
Há pouco mais de um

ano no ar, o #emcasacom-
sesc segue em 2021 com
uma programação diversifi-
cada de espetáculos ao vivo
na internet. Hoje (15), às 19h
é apresentada a performace
'Vulcão'. a montagem foi ins-
pirada no artista visual José
Leonilson (1957-1993) e na

relação longa e duradoura
dos artistas ariadne Filipe e
edvan Monteiro. após a apre-
sentação, acontece um bate-
papo com ariadne Filipe, ed-
van Monteiro e a assistente
de direção tamara tanaka.
Quando: quinta-feira (15).
onde: (youtube.com/sescsp).
Horário: 19h.

Questão da Hipocrisia 
o ‘Linhas cruzadas’ desta

quinta-feira (15) discute a hi-
pocrisia. ela, sendo uma prá-
tica já condenada por muitos,
continua movendo e susten-
tando diversas relações hu-
manas. assim, thaís oyama
e Luiz Felipe Pondé deba-
tem as diversas faces desse
tema polêmico às 22h, na
tV cultura. o filósofo e a jor-
nalista realizam um resgate
histórico do que a palavra ‘hi-
pocrisia’ significa e como isso
reflete na vida em sociedade
atualmente. Quando: quinta-
feira (15). onde: tV cultura.
Horário: 22h.

Rodrigo Paladino apresenta clássicos da MPB no Sarau Virtual do HGG

Podem participar músicos e compositores do DF e região do Entorno

AGENDA
t

cuLturaL HORÓSCOPO
t

Ludmilla afirma que não
estava na festa de neymar
após jogo da Copa américa

Ludmilla não esteve e nem
fez show na festa de neymar
após a final da copa américa,
disputada entre a seleção
Brasileira e a argentina. Dife-
rentemente do que havia sido
divulgado antes, a cantora
deixou claro à coluna de Leo
Dias, do portal ‘Metrópoles’,
que não se apresentou no
evento. o jogador organizou
a celebração para comemorar
a suposta vitória no jogo.
com a derrota, porém, a fes-
ta não foi cancelada; muito
pelo contrário: continuou ma-
drugada adentro, com direito
a show de um grupo de pa-
gode. neymar teria evitado re-
gistros do evento e um even-
tual cancelamento proibindo
a presença de telefones celu-
lares na festa. todos os con-
vidados foram obrigados a
deixar os próprios aparelhos
na entrada. (igraínne Mar-
ques, Purepeople)

namorada de Kayky Brito
exibe pela 1ª vez barriga de
gravidez

namorada de Kayky Brito,
tamara Dalcanale exibiu pela
primeira vez a barriguinha de
grávida ao compartilhar vídeo
em seu stories nesta quarta-
feira (14). a gravidez da jorna-
lista foi revelada pelo casal há
quase um mês. “É menino. su-
gestão de nome?”, pediu o
ator e irmão de sthefany Brito,

mãe do pequeno antonio en-
rico, de 8 meses. na gravação,
tamara, mãe de um menino e
uma menina, de relaciona-
mento anterior, acariciou a
barriga da nova gestação. “co-
meçar o dia fazendo carinho
no pitoco”, brincou a jornalis-
ta, que no Dia dos namorados
se declarou para Kayky, visto
recentemente na novela ‘Gê-
nesis’. (Guilherme Guidorizzi,
Purepeople)

andré Marques é 'shippado'
com Carol Peixinho após
declaração por 'no Limite'

andré Marques se decla-
rou para carol Peixinho nas
redes sociais após a elimina-
ção da baiana do programa
‘no Limite’. a empresária foi a
décima eliminada do reality,
deixando a disputa logo após
o sírio Kaysar, que revelou tor-
cida por Viegas. Peixinho pas-
sou pela clássica prova de
comidas exóticas, que quase
ganhou, mas foi eliminada
na sequência. o programa já
encerrou as gravações. “acho
que uma das mulheres mais
f*** que já conheci. Linda,
guerreira, forte, sem frescura

e sem mimimi”, escreveu an-
dré Marques para a baiana no
próprio instagram. “obrigado
por topar nosso desafio! Você
é incrível! se um dia eu for
pai, queria uma filha como
você. Você é a amiga perfeita,
a namorada perfeita, mulher
perfeita e tudo que você qui-
ser ser. Porque você decide e
o mundo é seu! Voaaaaaaa.
ou melhor, nada, Peixinho. o
mundo é seu! obrigado! Deus
cuide do seu caminho, amiga
lindaaaaa!”, acrescentou o
apresentador. (igraínne Mar-
ques, Purepeople)

CELEBRIDADES

Bruna Marquezine,
Marina Ruy Barbosa, Tatá
Werneck, Isis Valverde e
mais famosas revelaram
entre esta terça (13) e
quarta-feira (14) que já
foram agredidas física,
verbal ou emocional-
mente. Após o caso de
agressão do DJ Ivis à sua
ex-mulher repercutir na
mídia e redes sociais, Yas-
min Brunet decidiu postar
uma ‘enquete’ com suas
seguidoras e diversas mu-
lheres comentaram na pu-
blicação. “Deixe aqui um
ponto se você já foi agre-
dida física, emocional ou
psicologicamente”, dizia

a publicação de Brunet.
Rapidamente, várias ce-
lebridades admitiram já
ter sofrido algum desses
tipos de agressão. Além
das já citadas, Romana

Novais, Munik Nunes, Po-
cah e outras influencia-
doras comentaram dei-
xando seu ponto na pu-
blicação. (Raphaela Fer-
nandes, Purepeople)

Bruna Marquezine, Marina Ruy Barbosa, Tatá
Werneck e mais famosas revelam ter sofrido agressão

ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

o dia vai trazer para você
parcerias e associações. Pode
conhecer uma pessoa nova e
começar uma relação de muito
amor e companheirismo. Vale a
pena, para quem já está numa
relação estável, ceder e evitar ciú-
me e inseguranças.

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

o dia vai trazer para você pro-
dutividade em um dia agitado.
Vale a pena se manter organizado.
o dia pede equilíbrio emocional
para evitar desgastes físicos. Mo-
dere também seu excesso de críti-
ca. Hoje será necessário criar saídas
novas para velhos desafios.

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

o dia vai trazer para você a ne-
cessidade de equilibrar desejos
urgentes demais. repense suas
vontades, porque pode acabar co-
metendo excessos ou falando coi-
sas das quais pode se arrepender.
o dia pede leveza e calma.

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

o dia vai trazer para você a
necessidade de equilibrar razão
e emoção. tome cuidado para
não sobrecarregar as suas fi-
nanças fazendo gastos para ali-
mentar suas carências. o dia
pede comedimento e energia
para enfrentar a preguiça e a le-
targia.

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

o dia vai trazer para você a
necessidade de equilibrar a sua
imensa curiosidade e a vontade
de falar em excesso, de procras-
tinar, de fazer mil coisas ao mes-
mo tempo e, no fim, não concluir
nenhuma. Perceba suas ações
neste e a direção para onde elas
te levam.

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

o dia vai trazer para você a ne-
cessidade de equilibrar o orça-
mento e de colocar os pés na rea-
lidade. cuidado, portanto, com
expectativas em relação a ga-
nhos, porque você poderá se
frustrar, pois algumas pessoas
podem decepcionar ou desistir.

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

Hoje, mais do que nunca,
será exigido de você equilíbrio. a
Lua, que está no seu signo, pede
harmonização e paz entre você e
as pessoas à sua volta. o dia fará
você usar e abusar do seu poder
de mediação e diplomacia, fa-
zendo você enfrentar situações
desgastantes.

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

o dia vai trazer para você a ne-
cessidade de equilibrar todas os
milhões de tarefas que precisam
ser executadas no dia de hoje.
com certeza você não conseguirá
realizar tudo, mas poderá exercitar
hoje seu jogo de cintura.

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

o dia vai trazer para você a
necessidade de equilibrar suas
ideias, afinal elas não param e
você pode sentir muita ansieda-
de no dia de hoje, além de medo
do futuro e uma sensação de in-
definição ou dúvida constante.
Para ter mais equilíbrio, é ideal
conversar.

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

o dia vai trazer para você a ne-
cessidade de equilibrar seus com-
promissos de trabalho. Poderá
ser preciso parar um pouco para
fazer um balanço sobre suas me-
tas alcançadas ou apenas ir de-
vagar no dia de hoje, buscando
realizar e resolver as coisas.

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

o dia vai trazer para você a ne-
cessidade de equilibrar seu ponto
de vista com o das outras pessoas,
ou seja, será necessário ser flexí-
vel, colocando-se no lugar do ou-
tro, senão o dia pode ser pautado
por discussões e brigas.

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

o dia vai trazer para você a ne-
cessidade de equilibrar seu orça-
mento doméstico. conversas bem
sérias podem acontecer entre
você e o seu par ou com pessoas
do seu trabalho, empregados ou
colegas de trabalho e chefia.
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Não conhecia os vinhedos de Santa
Catarina. Fiquei impressionada com o
seu potencial. O que achei estranho foi
a pouca divulgação do lugar. A maio-
ria dos proprietários das vinícolas são
empresários bem sucedidos e não fi-
lhos ou netos de colonos do vinho,
como acontece no Rio Grande do Sul.
Falta a eles  um trabalho bacana, pro-
fissional, visando o enoturismo. De-
veriam convidar jornalistas do setor
para visitar a região, marcando pre-
sença em eventos de degustação. Eu
que sou sommeliere e jornalista que es-
creve sobre vinhos e gastronomia,
não sabia quase nada do local. 

Estive alguns dias atrás em Santa Ca-
tarina para conhecer alguns vinhedos.
Infelizmente, foi uma viagem curtíssi-
ma, mas fiquei feliz com o que encon-
trei.  Vinhos de qualidade e personali-
dade. Com paisagens belas e aprazíveis,
além de excelente gastronomia e vinhos
interessantes — o que configura uma
boa desculpa para todos os que visitam
as vinícolas —, e terminam por se en-
cantar com elas. Os vinhedos de Santa
Catarina são incríveis! Apesar de ser um
atrativo apropriado aos meses frios do
ano. A natureza também tem sua par-
cela de culpa nessa história. A região
tem cachoeiras, estradas cênicas, câ-
nions de tirar o fôlego, mirantes com
montanhas a perder de vista. Tudo
isso a apenas 180 km do Aeroporto In-
ternacional de Florianópolis (FLN), que
recebe voos diretos da Azul a partir de
várias cidades do País. 

Tratando-se de vinhos, o novíssi-
mo mundo realmente é a Serra Catari-
nense. Cada vez mais, os vinhos finos e
espumantes produzidos no terroir de al-
titude de Santa Catarina estão con-
quistando qualidade, apreciadores e
fama internacional. O enoturismo é
fraco ainda, mas vem ganhando força
na região, atraindo visitantes para ex-
periências enogastronômicas repletas
de novas sensações. O que mais me dei-
xou maravilhada, foi a paisagem do lu-
gar. A experiência de degustar bons vi-
nhos é enriquecida pela exuberância de
paisagens com montanhas, araucárias,
campos e vinhedos que representam
um atrativo único. A gastronomia das
cidades serranas prepara moradores e
visitantes para enfrentar as baixas
temperaturas. É farta, calórica, sabo-
rosa. Em geral bebe-se mais vinho do
que cerveja, e os catarinenses têm o há-

bito de servir champanhe a qualquer
hora do dia, com sol ou chuva.

Hoje, a vitivinicultura faz parte da
cidade, que elabora seus vinhos, onde
nos últimos tempos colheu inúmeros
reconhecimentos.  No primeiro e se-
gundo dia, visitei algumas vinícolas
que ficam nas altas encostas da Serra
Catarinense. Por serem muitas viní-
colas, dividi o roteiro em duas partes
para que eu pudesse aproveitar melhor
as paradas.

O meu roteiro começou no municí-
pio de Bom Retiro, passando por São
Joaquim, Lages e Campo Belo do Sul. Já
pensou em harmonizar vinhos com
paisagens? Com esse objetivo, preparei
algumas dicas de vinhos e vinícolas com
cenários inesquecíveis. Abaixo, desta-
co três vinícolas:

A primeira vinícola do roteiro tem
uma ótima opção para hospedagem.
Dentro da vinícola Thera foi inaugu-
rada a Pousada Fazenda Bom Retiro,
um lugar interessante, bem boutique,
que traz toda a atmosfera de charme
e requinte que envolve os apreciado-
res de vinhos.

Para quem gosta de um contato
maior com a natureza, o cenário da vi-
nícola Thera tem uma bela paisagem.
Dá para fazer pequenas caminhadas
pela região e registrar muitas fotos.

Para quem não quer ficar hospe-
dado na Thera, pode aproveitar o wine
bar e o restaurante que é aberto para
os visitantes.Provei o Thera Rosé (2016)
Produzido com uvas Syrah, Merlot e
Cabernet Franc, apresenta notas de fru-
tos vermelhos, toques cítricos e florais.
Sua acidez equilibrada revela uma
agradável mineralidade, aspecto típi-
co dos vinhos da região serrana de San-
ta Catarina.

Visitação: apenas com agendamento e ocorrem nas
sextas-feiras às 17h, sábados às 11h e às 17h e do-
mingos às 11h

A vinícola Villaggio Bassetti é uma
segunda opção para quem está em
São Joaquim. O local oferece visita
guiada com degustação de até 4 rótu-
los, que são produzidos no local.

Um grande diferencial dessa viní-
cola é o seu acesso. Diferente da The-
ra e da Villa Francioni, você percorre
uma via asfaltada entre os vinhedos.
O local sofreu essa estruturação para
permitir que pessoas com baixa mo-
bilidade pudessem fazer o passeio

sem dificuldade. É a única vinícola da
região com esse tipo de suporte. Me
impressionou o vinho Villaggio Bas-
setti Ana Cristina (2015) ,Varietal
100% Pinot Noir com um ano de pas-
sagem em barricas de carvalho fran-
cês. Frutado, macio e aveludado, de
coloração avermelhada e intensa,
com aromas de frutas vermelhas de-
licadas. Este vinho comprova que a al-
titude da Serra Catarinense é bastan-
te apropriada para a elaboração de vi-
nhos elegantes e complexos com esta
casta, considerada uma das mais no-
bres do mundo.

A vinícola Abreu Garcia fica na ci-
dade de Campo Belo do Sul e está a 950
metros acima do nível do mar. O ce-
nário natural incrível da região.

Todos os visitantes são recebidos
por enólogos da vinícola, que os le-
vam para conhecer os vinhedos. Além
de apresentar o espaço, esses profis-
sionais também mostram como é o
processo de fabricação dos vinhos da
marca. No final, há a degustação de al-
guns rótulos e o visitante também
pode optar por comprar garrafas por
valores acessíveis.

A vinícola é um sítio arqueológico,
com um danceiro indigena datado
do século 15. Degustei o Sauvignon
Blanc. É leve e persiste na boca, tem
aromas evidentes mas sem excessos.
Notas herbáceas, cítricas e aromas flo-
rais atípicos, lembram flores azuis,
aparecem naturalmente no nariz. Em
boca mantém a graça e a jovialidade,
consequência da generosa acidez e es-
tilo penetrante. 

Cabernet-Sauvignon Merlot 2011-
Na boca tem volume, as frutas ver-
melhas se confirmam, incorporadas ao
toque terroso. Tem bom frescor, final
sedoso, com álcool não muito em har-
monia com taninos maduros mos-
trando vivacidade. Um vinho honesto.
Não me seduziu.

Visitação: Todas as vinícolas 
precisam ser agendadas previamente

Como foi a minha primeira vez
pela rota das vinícolas catarinenses, o
ideal é concentrar o passeio pelos vi-
nhedos que ficam em São Joaquim e re-
gião serrana. Dessa forma dá para
aproveitar mais tempo e fazer paradas
mais longas. Foi a viagem mais incrí-
vel que fiz. Eu voltarei com certeza!!
(Especial para O Hoje)

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

Vinho
A região tem cachoeiras,
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na Serra Catarinense



Victoria Lacerda 

O medicamento manipu-
lado tem como principal ca-
racterística a preparação per-
sonalizada para um determi-
nado paciente que apresenta
a prescrição realizada por
profissional habilitado. As do-
sagens são especialmente in-
dividualizadas conforme a ne-
cessidade terapêutica do pa-
ciente com quantidade apro-
priada para uma terapêutica
eficaz e sem desperdícios

É muito comum que, ao
realizar tratamentos específi-
cos, alguns pacientes lidem
com a necessidade de ingerir
ou aplicar medicamentos ma-
nipulados, recomendados e
compostos pelas doses repas-
sadas pelo médico especialista.
Porém, além de ainda causar
desconfiança para algumas
pessoas, há algumas dúvidas
que rondam os remédios ma-
nipulados, como: qual o melhor
local de manipulação, como
realizar o serviço e se há ne-
cessidade real do processo.
Para ajudar a desmistificar os
remédios manipulados, que-
brar estereótipos e te ajudar a
entender melhor, separamos

informações essenciais para a
hora da manipulação, ajudan-
do no tratamento completo e
seguro recomendado.

Os remédios manipulados
diferem dos industriais pela
forma de fabricação. O remé-
dio industrializado é fabrica-
do em grande escala, ofere-
cendo maior quantidade de
frascos para as farmácias e re-
presentantes oficiais. Por ou-

tro lado, o remédio manipu-
lado é fabricado de acordo
com as necessidades do pa-
ciente, elaborado de forma
artesanal pelo próprio far-
macêutico a partir da receita
prescrita anteriormente.

Os benefícios dos medica-
mentos manipulados não se
restringem apenas a doses per-
sonalizadas, mas também na
forma farmacêutica adequada

que pode ser em cápsula com
cores diferentes ou incolores,
sachês, gotas, cremes, géis, po-
madas e outros. Com essa va-
riedade, é possível manipular
desde medicamentos orais até
substâncias para tratamento
de pele, além de oferecer a pos-
sibilidade de optar pela inges-
tão do medicamento em outras
formas que vão além do re-
médio em pílulas.

Para uma boa manipulação,
vale lembrar que é preciso bus-
car farmácias de manipulação
renomadas no mercado, que
oferecem possibilidades ade-
quadas de acordo com as ne-
cessidades do consumidor.

A aplicação do Controle de
Qualidade nos produtos mani-
pulados justifica-se pelo resul-
tado final. Tal procedimento
envolve não só a checagem
quanto a procedência da ma-
téria-prima utilizada, mas, tam-
bém, as análises referentes ao
teor de princípio ativo liberado
por estes medicamentos e a ve-
rificação de impurezas quími-
cas e biológicas, melhorando a
segurança e a qualidade dos
medicamentos manipulados.
O controle de qualidade não é
um custo a mais e, sim, um di-
ferencial, uma necessidade
para garantir um medicamen-
to de qualidade ao cliente.

“Todos nós da Farmácia Ar-
tesanal temos uma responsa-

bilidade com as pessoas, elas
estão preocupadas com a saú-
de, prevenção e bem estar. To-
das elas estão mais preocupa-
das em se proteger. Por conse-
quência, os medicamentos ma-
nipulados têm sido extrema-
mente valorizados não só por
elas mas por grande parte dos
profissionais da saúde, segui-
mos à risca os prontuários mé-
dicos”, aponta Evandro To-
karski, CEO da Artesanal. 

A partir do sonho de criar
um ambiente personalizado
para oferecer medicamentos
e produtos cuidadosamente
manipulados e uma expe-
riência única para os clientes,
a primeira unidade da Far-
mácia Artesanal foi aberta
em Goiânia em 1981. 

Atualmente, a Artesanal é
líder de mercado, sendo uma
das maiores no segmento ma-
gistral das Américas e, mesmo
em um cenário de incertezas,
vive um momento positivo e
de expansão. Nos últimos 4
anos investiu mais de R$ 12
milhões e anunciou a abertu-
ra de 200 novas lojas pelo país
até 2025. Atualmente a em-
presa tem 21 lojas próprias em
Goiânia, Anápolis e Belo Ho-
rizonte (MG) e outras 32 fran-
queadas espalhadas pelo in-
terior do Estado, em Minas
Gerais, Pará e Mato Grosso.
(Especial para O Hoje)
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Negócios

Os medicamentos
manipulados po-
dem ser oferecidos
em diversas formas
e tipos de produto

Conceito e Real Importância
dos Remédios Manipulados

É comúm que em
tratamentos
específicos, alguns
pacientes lidem
com a necessidade
de ingerir ou
aplicar
medicamentos
manipulados








