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Falta de chuva e seca
extrema atinge 40%
do território goiano
A falta de chuva que atinge Goiás e boa parte do
território nacional deixa o estado em alerta. Mais
de 40% do território goiano enfrenta um período
de seca extrema. O Rio Meia Ponte, que abastece
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Fim do embarque
prioritário deve
retornar 270 mil
usuários
O fim do embarque prioritário,
que começará a valer na próxima
segunda-feira (19) deve colocar
cerca de 270 mil usuários de volta
ao transporte coletivo da Região
Metropolitana de Goiânia.
Cidades 10

AndRé dRAtovsky

a Região Metropolitana de Goiânia, está em nível
crítico. Além da seca, os goianos sentiram aumento no número de queimadas em regiões de
mata, provocando uma piora no clima. Cidades 11

Formação técnica e
profissionalizante avança
Opinião 3

Jota Eurípedes

BRT altera trânsito na Praça
Cívica e interdita anel interno

As obras do BRT chegaram à Praça Cívica e fará com que o anel interno do
local seja interditado por 75 dias. As mudanças terão início no próximo dia 24
de julho e rotas alternativas foram criadas para aliviar o trânsito. Cidades 9

Goianos aprovam
fundão eleitoral
de R$ 6 bilhões

“PSD busca vaga
na majoritária”,
diz Vilmar Rocha

Apenas 3, dos 17 deputados federais por Goiás foram contrários
ao aumento do fundo eleitoral.
Senado avaliará o tema.

Chefe do PSD goiano Vilmar
Rocha avalia cenário favorável
para reeleição de Ronaldo
Caiado, mas espera oposição.

Política 2

Baixo estoque e
alta demanda
faz campo lucrar
As margens de lucratividade da
soja e do milho tendem a avançar para níveis históricos na
safra a ser colhida em 2022, esperando-se alguma redução
para os ganhos líquidos dos produtores de algodão e um forte
tropeço para o arroz, nas projeções mais recentes. Demanda
por grãos deve puxar renda.
Economia 4

Formiga revela fórmula

para para sequência
de jogos no Tigre

Política 5

Rubens Leite

Reforma do iR e seus
impactos no planejamento

Essência
A trama e fatos relevantes
de viúva negra, da Marvel
Essência 13

Opinião 3

Leia nas CoLunas

▼

Xadrez: MDB quer Daniel Vilela

e Luiz do Carmo na chapa de
Ronado Caiado em 2022.

sepultura lança ‘Apes of God’
junto a banda Cavestany

Política 2

Essência 14

da região nordestes estão pessimista com situação do país.

Arthur Nogueira
com Caetano Veloso
Essência 16

Esportes 7

Dólar: (paralelo) R$ 5,11 | Dólar: (comercial) R$ 5,115 |
Euro: (Comercial) R$ 6,041 | Boi gordo: (Média) R$ 320,55
Poupança: 0,3715% | Ouro: R$ 299,26 | Bovespa: -0,73%

Esplanada: 71% dos moradores
Política 6

Livraria: 'Medicina do futuro

no presente’ fala sobre infarte
saúde para longo prazo.
Essência 14
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Tempo em Goiânia
s 32º C

t 13º C

Sol o dia todo sem nuvens no
céu. Noite de tempo aberto
ainda sem nuvens.
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POLÍTICA

Xadrez

Venceslau Pimentel |

MDB quer Daniel e Luiz do
Carmo na chapa de Caiado
Apenas 3 deputados foram contrários ao aumento

Goianos
aprovam fundo
eleitoral de
R$ 6 bilhões
A maioria dos deputados goianos foram favoráveis
ao texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para
2022, que determina as metas e prioridades para os
gastos do governo no ano que vem. Um dos dispositivos
incluído pelo relator do projeto está o aumento do fundo
eleitoral para o ano que vem, de cerca de R$ 2 bilhões
para mais de R$ 5,7 bilhões.
Entre os 17 deputados por Goiás, apenas três foram
contrários à proposta e um deputado se absteve da votação. Flávia Moraes (PDT), Elias Vaz (PSB) e Rubens
Otoni (PT), foram contrários ao aumento. José Neto (Podemos), se absteve, apesar da orientação partidário pela
rejeição do projeto.
Mesmo com alguns deputados e senadores questionando o dispositivo, a medida foi aprovada pela CMO. O
fundo de financiamento de campanha foi criado após a
proibição do financiamento privado, em 2015, pelo Supremo Tribunal Federal, sob o argumento de que as
grandes doações empresariais desequilibram a disputa
eleitoral. Nas eleições de 2018, foi criado o fundo de R$ 2
bilhões com recursos públicos.
A LDO de 2022 aprovada na CMO também dá prioridade aos gastos com o Plano Nacional de Imunização e
com o programa Casa Verde e Amarela, que substitui o
Minha Casa, Minha Vida. O parecer também prevê a
realização do Censo Demográfico, excluído do Orçamento
de 2021 por falta de recursos.

A eventual aliança entre o MDB e o Democratas, para as eleições de 2022, tem sinais claros
de que vai se consolidar, a julgar pelo posicionamento de lideranças dos dois partidos. Antes
resistente, o presidente emedebista Daniel Vilela
agora fala a mesma língua de Iris Rezende, na
ala corrente que defende apoio à reeleição de
Ronaldo Caiado. Já é consenso a indicação de
Daniel para a vaga de vice
na chapa majoritária, caso
a composição política seja
consolidada. Tem um porém. O presidente da AGM,
Carlão da Fox (DEM), e o da
AGM, Haroldo
Naves (MDB),
defendem
o
nome do senado
Luiz do Carmo, na
chapa, para disputar
a reeleição. Carmo, então suplente, assumiu
mandato em janeiro de
2019, com a vitória de
Caiado ao governo.

Alerta

Essa articulação do MDB acendeu sinal amarelo
no PSD, que pleiteia vaga para o secretário da Fazenda
de São Paulo, Henrique Meirelles, que se filiou ao
partido, de olho no Senado por Goiás.

Com Meirelles

Em entrevista ao O Hoje News, o presidente do
PSD em Goiás, Vilmar Rocha, revelou que a estratégia
inicial do partido é lançar candidato a governador.
Mas admitiu dificuldade e adiantou que a sigla
estará na chapa majoritária governista, com Henrique Meirelles.

À direta

xadrez@ohoje.com.br

Pacote

Os deputados, que voltam hoje ao
plenário da Alego, em autoconvocação,
vão se debruçar sobre cinco projetos
que fazem parte do pacote que Ronaldo
Caiado. Um deles estabelece regras para
uso de recursos da Lei Aldir Blanc.

Recado direto

Ao assinar memorando para implantação do Centro de Excelência
em Tecnologia Ferroviária, em Anápolis, o ministro de Infraestrutura,
Tarcísio de Freitas, destacou avanços
do governo de Jair Bolsonaro e enfatizou que o Brasil não merece retrocesso. Sem citar nomes, mas parecia
uma indireta ao PT.

Deficitárias

Por registrar déficits em suas finanças, o governo vai repassar recursos à Agehab, Goiás Telecom, Iquego
e Metrobus. O projeto que prevê o repasse faz parte do pacote de projetos
do Executivo que serão apreciados
durante a autoconvocação na Alego.

Com folga

Com votos do PSDB e do MDB, a base
aliada na Alego se fortalece e dá fôlego
ao governo na votação de matérias, sem
a necessidade de “caçar” deputado para
votar em plenário.

Prioridade

Criança que vive com ou com o pai
ou com a mãe, terá prioridade nas vagas
dos CMEIs de Goiânia, como prevê projeto
aprovado da vereadora Aava Santiago
(PSDB), e que vai à sanção do prefeito.

CURTAS

Em evento em Anápolis, o deputado federal
Major Vitor Hugo (PSL), que tenta viabilizar políticos
de direita, para concorrer às eleições de 2022, numa
chama majoritária, teceu elogios ao governador Ronaldo Caiado. Mas continua focado em 2022.
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Sob a alegação de que o seu suplente, Milton Mercêz (Patriota), demitiria a sua equipe no Senado,
Jorge Kajuru (Podemos) desistiu de
renunciar ao mandato.

Reação de Mendanha expõe
divisão interna no MDB
Alas do partido defendem candidatura
própria ou aliança com Caiado para 2022
Samuel Straioto
O prefeito de Aparecida
de Goiânia, Gustavo Mendanha se manifestou nas redes
sociais nesta quinta-feira (15)
e voltou a defender candidatura própria do MDB. A posição de Mendanha vem um
dia após reunião dos prefeitos
do partido. Mendanha foi o
único que não foi convidado.
27 gestores municipais do
partido em Goiás assinaram
carta pedindo aliança da legenda com o governador Ronaldo Caiado (DEM) no ano
que vem. Apenas o prefeito
de Aparecida não assinou. O
desafio interno do partido é
de evitar um “racha”.
"Sou do diálogo e acredito
que o @mdbgoias tem todas
as condições para apresentar
uma alternativa aos goianos.
O MDB, forjado na luta pela
democracia, é uma instituição
maior que todos nós. Por isso,
devemos ouvir os filiados nos
246 municípios em um processo de consulta interna", escreveu na rede social. Para o
prefeito, a consulta poderá resultar em um processo de
união da legenda. “A partir
desta consulta democrática devemos marchar unidos na posição do MDB de Goiás. Já dizia

o Senhor Diretas, Ulysses Guimarães: “a história nos desafia
para grandes serviços, nos consagrará se os fizermos, nos repudiará se desertarmos”, completou Mendanha.
O prefeito de Valparaíso de
Goiás, Pábio Mossoró relatou
a reportagem que o erro de
Gustavo Mendanha foi não ter
comunicado os quadros do
MDB sobre um possível interesse dele em ser candidato
ao governo estadual, pois à
frente dele em tese está o presidente estadual do partido,
Daniel Vilela e que já foi candidato nas eleições de 2018,
contra Ronaldo Caiado. “Na
minha avaliação e dos demais
membros prefeitos do MDB
sobre a ausência do Gustavo é
que ele tem se colocado como
pré-candidato a governador,
só que o MDB não tinha esse
conhecimento oficialmente. O
erro do prefeito foi não ter comunicado o seu partido, foi
não ter pedido uma reunião
para anunciar essa vontade
que ele tem de disputar o governo. O nosso entendimento
é que caso o MDB lançasse
candidato seria o Daniel Vilela,
todos nós prefeitos estamos
neste intuito para ajudar Daniel Vilela” afirmou Mossoró.
Pábio Mossoró ressaltou

Prefeito foi o único do MDB a não participar de reunião que deu parecer favorável a aliança com o DEM
que Gustavo Mendanha é um
quadro importante do MDB,
e que deseja que ele permaneça no partido, por se tratar
de uma importante liderança
e ainda por ter uma boa administração em Aparecida de
Goiânia. O prefeito de Valparaíso relatou que há uma intenção de Gustavo Mendanha
ser ouvido. A agenda será
construída por Daniel Vilela,
pelo fato de os dois serem
amigos e próximos. Sobre o
não convite a Gustavo Mendanha na reunião da última
quarta-feira, Mossoró destacou que a presença dele poderia causar algum constran-

gimento, pelo fato de ele defender candidatura própria e
um grupo de prefeitos propor
aliança com Caiado.
Será construída uma agenda para discussão do tema
com os vice-prefeitos e ainda
com vereadores. A intenção
de se antecipar as discussões
sobre o assunto é devido à
preocupação da formação de
chapas para deputado federal
e estadual. Atualmente o MDB
não conta com nenhum deputado federal e conta com
apenas três deputados estaduais. “O intuito de antecipar
essa discussão é que queremos formar uma chapa com-

petitiva de deputados estaduais, federais e caso a gente
faça uma aliança com o DEM,
integrar uma aliança que o
MDB possa contribuir”, disse
Pábio Mossoró. Para o prefeito
de Valparaíso, ao antecipar a
discussão sobre o tema, as lideranças podem evitar rachas,
a partir do fortalecimento dos
debates internos e defesa das
posições das lideranças. Segundo o gestor, a maior dificuldade de aliança é com o
PSDB. Pelo fato de o MDB ter
sido oposição nos governos
tucanos e aos embates que
ocorreram ao longo dos anos.
(Especial para O Hoje)
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A formação proﬁssionalizante

e técnica avança no País
André Dratovsky
O mundo profissional, os empregos e as expectativas em relação aos trabalhadores do
futuro jamais serão como hoje. Essas constatações
aceitas de forma universal ficaram particularmente evidentes a partir da publicação feita
pelo Fórum Econômico Mundial (“FEM”), em
2016, com o estudo “The Future of Jobs: Employment, Skills and Workforce Strategy for the
Fourth Industrial Revolution”. Preconizada e batizada pelo economista alemão, Klaus Shwab,
diretor e fundador do FEM em “A 4ª Revolução
Industrial”, a rápida evolução das sociedades e
mercados transformarão a forma como vivemos,
trabalhamos e nos relacionamos. A inovação
tecnológica seguida por modelos de negócios
inéditos, ditarão os desafios das disparidades
entre os requisitos necessários e as competências
disponíveis nos profissionais atuais.
Três características tornam os avanços atuais
do mercado de trabalho únicos e de interesse
universal: o alcance, velocidade e a profundidade
do impacto. Enquanto os mercados evoluem de
forma acelerada, e o prêmio oferecido em troca
de qualificação específica é cada vez maior. As
universidades tradicionais começam a perceber,
gradativamente, que as empresas estão procurando
por talentos com habilidades técnicas que, nem
sequer, ainda existem professores para ensinar e
grade curricular pronta.
O movimento começa a ser o inverso: o profissional vai em busca de cursos livres, técnicos
e profissionalizantes que possam gerar um futuro
próspero na carreira, uma crescente em vagas e
que remunere bem. Além da especialização, que
possam ser incluídos no currículo e despertem
atenção dos recrutadores. Os jovens passam a
procurar por uma educação baseada em competências específicas, orientada para o mercado
empregador. Um detalhe importante: quando focados nos segmentos mais pulsantes, possuem o
poder de escolha para selecionar a empresa que
melhor responde e se enquadre ao seu perfil,
que tenham os mesmos valores, visão de futuro,
princípios, propósitos, além de buscarem corporações com um DNA digital forte e uma cultura
voltada para gente.
Diante desta nova mentalidade de mercado,
friso a lei 13.415, da educação, que permite
uma flexibilização curricular que acompanhe
o momento atual que vivemos. Alunos do novo
ensino médio vão poder escolher um itinerário
de formação junto às disciplinas gerais previstas
pela BNCC - Base Nacional Comum Curricular.
De acordo com a OCDE - Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico,
apenas 11% dos jovens finalizam a educação

básica na modalidade técnica. Em países cuja
educação é conhecida pela excelência e qualidade, a exemplo da Finlândia, esse índice chega
a 72% da população.
Em uma realidade em que diplomas universitários já deixaram de ser o único passaporte
garantidor de acesso aos bons empregos, sucesso
profissional e ascensão social, o desafio é como
reciclar a população adulta e preparar os jovens
para as novas tecnologias e demandas em seus
diversos mercados de atuação. Tendências tecnológicas no ensino são apontadas como irreversíveis e um caminho sem volta e posso citar
algumas como Immersive Learning e Lifelong
Learning. Recrutamentos estão se baseando, cada
vez mais, nas micro-credenciais, ou seja, oportunidades de aprendizagem modulares, mais flexíveis e em competências práticas, de tal sorte
que inúmeras plataformas de avaliações profissionais, nesse sentido, têm surgido e ganhado
relevância no mundo do RH, transformando de
forma irreversível, o modo como se seleciona e
avalia profissionais.
Diante da crescente presença de tecnologias
envolvendo Ciência de Dados, RA (Realidade aumentada) RV (Realidade virtual) IA (Inteligência
artificial) e UX/UI (Design de experiências) nos
mais distintos mercados, o Fórum Econômico
Mundial estima que serão criadas até 1,7 milhões
de novas oportunidades ainda em 2021 e, até
2022, outras 6,1 milhões. O relatório "The Future
of Jobs" revela que 97 milhões de empregos serão
criados até 2025 relacionados às transformações
tecnológicas. Testemunhamos uma corrida acirrada em que as empresas buscam aproveitar as
lacunas de oportunidades, enquanto as pessoas
almejam superar os abismos do conhecimento
moderno por meio da capacitação contínua,
como forma de preservar a produtividade e participar deste novo universo em ascensão.
Ainda segundo a OCDE, nos próximos 10 a 20
anos, 65% das atividades performadas por humanos serão parciais ou totalmente automatizadas, sendo que 50% já poderiam ser com as tecnologias de que dispomos hoje. O relatório “Future
of Organizations and
Work” estima que entre 3% e 14% (75 a
275 milhões de empregos) serão completamente extintos.
Especialmente para
os jovens e público ativo de meia idade, o
André Dratovsky é CEO e
maior perigo reside
fundador da Elleve, finem não se preparar
tech de financiamento
adequadamente para
estudantil
as demandas futuras,

OPiniãO

A Reforma Tributária ganhou especial destaque
nos últimos dias, após a apresentação, pelo governo
federal, da sua 2ª fase (PL 2337/2021), a qual traz
mudanças significativas no Imposto de Renda.
A primeira fase da reforma contou com a apresentação do projeto de Lei 3887/2020, que criou a
CBS - Contribuição sobre Bens e Serviços, que
tem como objetivo criar uma espécie de IVA – Imposto sobre o Valor Agregado Nacional, cujo propósito é eliminar as Contribuições do PIS e da COFINS, extinguindo uma série de tratamentos diferenciados e especiais que existem hoje no ordenamento jurídico, simplificando a tributação.
Segundo o Secretário Especial da Receita Federal José Tostes, os princípios da Reforma
giram em torno da simplificação, do aumento
de produtividade, da atração de investimentos
e da geração empregos.
O ponto que chama mais atenção e que tem
mais impacto nos planejamentos patrimoniais
por meio de holdings é a tributação de lucros e
dividendos.
Isso porque desde 1995, no Brasil, não havia
tributação de lucros e dividendos. Nesse cenário,
as holdings familiares que tinham como objeto a
locação e compra e venda de bens imóveis, em
geral no regime do Lucro Presumido, tinham
como alíquota de imposto cerca de 11,33%, podendo
chegar a 14,53% (PIS, COFINS, IRPJ e CSLL).
Por outro lado, a alíquota para essa mesma hipótese de incidência no caso do imposto de renda
na pessoa física, chegava a 27,5%.
Logo, havia uma redução entre 40% e 60% no
imposto, fato este que chamava muita atenção
para a realização do planejamento patrimonial.

Presidente

Editora Raízes Ltda
16.880.052.0001-30

Gean Alaesse
Cordeiro

Bancas:

R$ 2,50

Segundo a proposta da reforma, haveria a
criação adicional da tributação do Imposto de
Renda na distribuição de lucros, na monta de
20%, o que faria com que as empresas tivessem
essa tributação adicional, que dependendo do
caso, poderia inviabilizar o planejamento.
Outro ponto importante é que, imaginando
que a hipótese de incidência fosse sobre a distribuição de resultados, poder-se-ia imaginar que,
se a empresa não distribuir lucros, ou seja, se o
empresário ou sócios se utilizarem do recurso
dentro da própria empresa não seria tributado.
Todavia, a proposta cria um mecanismo que, em
algumas hipóteses, o lucro poderá ser tributado,
sem ao menos, ser distribuído.
Destaco ainda, a tributação prevista para empresas que tenham atuação no exterior (off shore),
especialmente em paraísos fiscais, que poderá
chegar a 30%. E ainda, a proposta prevê que as
holdings familiares deverão estar no regime do
Lucro Real, o que é menos vantajoso nesses casos.
Há, no entanto, a previsão de uma faixa de
isenção do imposto, consistente em uma distribuição de lucros de até R$ 20.000,00 por
mês, que mantém certa vantagem para a holding de pequeno patrimônio.
Diante de tudo isso,
o planejamento patrimonial, principalmente
em relação à tributação
deve ser construído
com cautela e com observância às oportunidades tributárias
atuais e que surgirão
Rubens Leite é advogado
após a aprovação do
texto final do projeto.
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Juntos contra o suicídio
Hoje irei abordar um tema de extrema importância e que preocupa muito: o suicídio. São registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos
no Brasil e mais de 16 milhão no mundo. Trata-se
de uma triste realidade, que registra cada vez
mais casos, principalmente entre os jovens. Cerca
de 96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados
a transtornos mentais. Em primeiro lugar está a
depressão, seguida do transtorno bipolar e abuso
de substâncias. Por isso, se você conhecer alguém
que já tentou ou pensa em cometer, ajude esta
pessoa e se possível leve ela até um profissional.
Rogério Silva
Goiânia

Mosquito da dengue
Em época de pandemia pouco se fala sobre o
Aedes aegypti. O mosquito, que é responsável por
causar doenças arboviroses, é o principal transmissor da dengue. É importante os órgãos públicos
intensificarem as campanhas de combate, principalmente por não termos o suporte dos agentes
de combate a endemias que auxiliam e verificam
os cuidados domésticos. Em épocas de chuvas isoladas devemos ficar mais atentos para que não
sejamos omissos em relação ao mosquito da
dengue, já que podemos fazer a diferença, com os
cuidados necessários protegem não somente nossa
família, mas também nossos vizinhos. É um trabalho em conjunto. A consciência de mantermos
uma cidade limpa e os cuidados em casa resulta
em vidas preservadas.
Yasmine Gondim
Aparecida

CONTA PONTO

{

O que a Segurança
Pública está
apresentando diz
respeito a propriedades
que foram respeitadas,
em que o cidadão
manteve seu patrimônio
e não foi assassinado,
sequestrado ou
agredido. A população
está tendo a real
percepção de
segurança pública
governador Ronaldo Caiado em destaque aos avanços na área da segurança
pública;
Dados
do
observatório de segurança pública
divulgados recentemente mostram
queda de 37% nas ocorrências de
roubo na zona rural, quando comparado o primeiro semestre de 2021
com igual período de 2020.

A Reforma do IR e seus impactos no
Planejamento Patrimonial
Rubens Leite

n

INTERAJA CONOSCO

L

@jornalohoje
“Melhoras meu presidente”, comentou o internauta sobre a recuperação do presidente
Jair bolsonaro. ele foi internado e intubado
para tratamento de uma infecção intestinal
após sofrer com crises de soluço.
Felipe Moura

M

@ohoje
“Melhor programa social”, comentou a internauta sobre a proposta do Governo de
Goiás para criar um programa de distribuição de renda para famílias carentes. o programa deve oferecer R$ 200.
Maria Alice

N

@jornalohoje
em seu depoimento, nesta quinta, o empresário Cristiano Carvalho foi questionado sobre as negociações da davati
Medical supply com o governo federal para
a compra da vacina da AstraZeneca.

Aos colaboradores do o Hoje: Artigos para este espaço devem conter no máximo 4.000 caracteres e
também podem ser divulgados no portal ohoje.com.
são analisados os textos enviados, com foto e assinatura, para editor@ohoje.com.br. Cartas não podem
ultrapassar 800 caracteres e o endereço para envio
é o mesmo dos artigos. Mais informações podem
ser obtidas pelo (62) 3095-8742.
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ECONOMIA

Econômica
Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

Estoques apertados e boa demanda
garantem margens positivas no campo
Profissionais de nível superior foram a maioria

Apenas 11% dos

trabalhadores
ﬁzeram home
oﬃce em 2022

O grupo de brasileiros que trabalhou de forma remota
entre os meses de maio e novembro de 2020 chegou a 8,2
milhões de pessoas, apenas 11% dos 74 milhões de profissionais que continuaram a trabalhar durante a pandemia
de covid-19. Os dados foram divulgados ontem (15) pelo
Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada (Ipea), que
mostrou que mulheres (56%), brancos (65,6%) e profissionais de nível superior (74,6%) foram a maioria dos
trabalhadores em home office.
A pesquisa do Ipea tem com base dados do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), referentes ao
período de maio a novembro e coletados pela Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD Covid-19).
O estudo do IBGE mostra que o perfil da população
em trabalho remoto diverge da composição da população brasileira, que é formada por 51,1% de mulheres,
54,7% de pretos ou pardos e 13,1% de pessoas com
nível superior.
Os 74 milhões de trabalhadores citados pelo Ipea
são a parte dos 83 milhões de brasileiros que tiveram
uma ocupação nesse período e continuaram traOs dados foram
balhando. Entre os 9,2 milhões que se afastaram do divulgados ontem
trabalho, 6,5 milhões fizeram isso por causa do dis- (15) pelo Instituto
tanciamento social.
de Pesquisa
Em termos de faixa etária, a pesquisa mostra que Econômica e
os trabalhadores de 30 a 39 Aplicada (Ipea)
anos responderam por
31,8% daqueles que declararam estar em home office.
Já na comparação do setor
público com o setor privado,
o último concentrou 63,9%
do total de profissionais em
trabalho remoto.
Quando a pesquisa se
debruça sobre cada setor
da economia, a educação
privada foi a que atingiu o maior percentual de trabalhadores em teletrabalho: 51%. Esse percentual foi de 38,8%,
no caso do setor financeiro privado, e de 34,7% na
atividade de comunicação privada. Por outro lado, os
menores percentuais estavam nas atividades de agricultura
(0,6%), logística (1,8%) e alimentação (1,9%).
Entre os funcionários públicos, a esfera federal teve
40,7% dos trabalhadores em regime de home office, enquanto a estadual, 37,1%, e a municipal, 21,9%.
No setor público como um todo, 52,2% dos trabalhadores em home office eram profissionais de ensino. Os
menores percentuais foram verificados entre policiais
(0,5%) e profissionais de saúde (2,1%).
Por fim, a maior parte dos trabalhadores em home
office em 2020 era da Região Sudeste (58,2%). O Nordeste
(16,3%), o Sul (14,5%), o Centro-Oeste (7,7%) e o Norte
(3,3%) completam a lista. (ABr)

As margens de lucratividade da soja e
do milho tendem a avançar para níveis históricos na safra a ser colhida em 2022, esperando-se alguma redução para os ganhos líquidos dos produtores de algodão e um
forte tropeço para o arroz, nas projeções
mais recentes do Itaú BBA. Um balanço
ainda muito apertado entre produção e consumo em todo o mundo, especialmente nos
casos do milho e da soja, a demanda por
grãos e matérias-primas ainda em ritmo vigoroso da China e o avanço da vacinação
nas principais economias, acredita Guilherme
Bellotti, gerente de consultoria agro do
banco, devem puxar a renda bruta da porteira para dentro e essa combinação de fatores tenderá a influir nos resultados finais
da safra recém-concluída e muito provavelmente ajudarão a manter um panorama
ainda promissor para o ciclo 2021/22.
O Valor Bruto da Produção (VBP), na
estimativa divulgada nesta semana pelo
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), deve superar o recorde
do ano passado, crescendo 10,5% em termos reais (já descontada a inflação), avançando de R$ 995,04 bilhões em 2020 para
R$ 1,099 trilhão.As atividades ligadas mais
diretamente às exportações explicam boa
parte desse desempenho, diante da alta
nos preços internacionais e domésticos e
do dólar mais favorável.
Esse movimento de alta da renda bruta
das atividades primárias da agropecuária,
identificado praticamente na mesma pro-

BALANÇO
t

2 Entre os ciclos 2018/19
e 2020/21, nas previsões divulgadas no começo deste
mês pelo Departamento de
Agricultura dos Estados Unidos (USDA), os estoques de
passagem da soja em grão
sofreram perdas de 20,17%
em todo o mundo, encolhendo de 114,61 milhões para
91,49 milhões de toneladas
(23,12 milhões a menos). A
queda no caso do milho foi
de 13,2% em igual período,
com os estoques finais caindo de 322,56 milhões para
279,86 milhões de toneladas
(perto de 42,7 milhões de
toneladas a menos).
2 A relação entre estoques

e consumo baixou de 28,2%
para 24,4% no caso do milho, o que significou sair
de um volume de reservas
que assegurava o consumo
durante quase 103 dias para
apenas 89 dias – um pouco
menos do que o volume que
seria necessário para cobrir
a demanda durante a entressafra. Os estoques de
soja, que eram suficientes
para fazer frente a mais de
121 dias de consumo ao final a safra 2018/19, passaram a cobrir pouco mais
de 90 dias.

porção também pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), segundo
seu diretor técnico, Bruno Lucchi, está diretamente relacionado aos preços muito
mais elevados das commodities agrícolas.
As cotações médias de alguns entre os
principais itens da pauta de exportações
do setor registram evolução vigorosa nos
12 meses terminados em junho deste ano,
conforme levantamento da consultoria StoneX, com base em dados das bolsas de
Chicago e de Nova York.

Preços e estoques

O milho surge como grande destaque,
com salto de 105,3% entre junho do ano
passado e o mesmo mês deste ano, saindo
de quase US$ 3,28 para US$ 6,72 por bushel.
Soja e café experimentaram altas de 68,6%
e de 61,6% respectivamente, com ganhos
de 45,5% para o açúcar. Na passagem de
maio para junho deste ano, no entanto,
houve desaquecimento para os preços da
soja e do milho, que passaram a registrar
baixas de 6,9% e de 3,6%. A cotação do
açúcar em Nova York manteve-se inalterada
ao redor de 17,20 centavos de dólar por
libra peso, mas o café manteve a tendência
de alta, subindo mais 4,7% no mês passado.
A escalada dos preços intensificou-se a partir
de setembro e outubro do ano passado e,
nas previsões de Lucchi, tende a se manter
pelo menos por mais uma safra, considerados
os níveis ainda muito baixos dos estoques,
principalmente de milho e soja.

2 Aqui dentro, o aumento
nos preços externos e o câmbio mais favorável, embora
ligeiramente mais baixo do
que no ano passado, combinou-se com a produtividade
mais elevada para produzir
um ganho líquido de R$ 3.974
por hectare na média registrada pelas lavouras de soja
no ciclo 2020/21 na região
sudeste de Mato Grosso, o
que significou alta de 20,8%
em relação à safra anterior,
nas estimativas do Itaú BBA.
2 Para a safra oficialmente

iniciada em julho deste ano
e a ser colhida a partir de
fevereiro do próximo ano,
se São Pedro ajudar, mesmo
estimando um rendimento
médio estável frente ao ciclo
anterior, na faixa de 57,0 sacas por hectare, a margem
agrícola ainda cresceria
14,2% em função de um
avanço de 17,4% esperado
para os preços que os produtores deverão receber pela
soja a ser colhida no próximo
ano. De acordo com Bellotti,
o valor médio da saca tende
a subir de R$ 115 para R$
135, pouco mais do que dobrando em relação à safra
2018/19, quando havia alcançado R$ 67. No mesmo

intervalo, a margem da cultura terá crescido em torno
de 190% (saindo de R$ 1.563
por hectare em 2018/19).

2 O resultado líquido para

os produtores de milho, ainda no sudeste mato-grossense, ficou estável na safra
2020/21, ao redor de R$ 2.581
por hectare, embora o preço
tenha registrado elevação de
20,0%, para R$ 54 a saca, na
média do período. A seca
derrubou a produtividade
em 11,5%, para 92 sacas por
hectare, enquanto os custos
de produção na lavoura subiram 14,6%.

2 No cenário desenhado

pelo banco para a safra
2021/22, as margens para
o milho tendem a crescer
20,9%, passando a R$ 3.121
por hectare, com o retorno
da produtividade praticamente aos níveis de 2019/20
e avanço de 5,6% nos preços pagos aos produtores.
O rendimento mais elevado, supondo um comportamento mais próximo do
normal para o clima, e a
elevação nos preços compensarão o incremento de
quase 20,0% esperado para
os custos de produção.

ÍNDICE

Conﬁança do comerciante sobe e volta à zona de satisfação
A confiança do comerciante brasileiro subiu pela segunda vez consecutiva em julho, de acordo com o Índice
de Confiança do Empresário
do Comércio (Icec), apurado
pela Confederação Nacional
do Comércio de Bens, Serviços
e Turismo (CNC).
“O indicador seguiu ascendendo em um ritmo forte, com
avanço de 11,7% em relação
ao mês anterior, chegou a 107,8
pontos e voltou para a zona
de satisfação, o que não acontecia desde março deste ano.
Em comparação com julho de
2020, o crescimento foi ainda

maior: 55,6%”, informou a CNC.
De acordo com a pesquisa,
o resultado renovou a tendência otimista verificada em junho, quando o Icec registrou
crescimento mensal de 12,2%
e encerrou um período de cinco quedas seguidas.
“O índice passou a refletir
o alento das expectativas dos
comerciantes quanto à evolução das medidas de estabilização econômica. A avaliação
positiva retrata, principalmente, a percepção de que as condições gerais da economia estão mais favoráveis”, disse, em
nota, o presidente da CNC, José

Roberto Tadros, acrescentando
que o avanço da vacinação
permite ao país vislumbrar
um segundo semestre melhor
para o ambiente de negócios.
Segundo o levantamento,
com os fortes avanços nos
dois últimos meses, o Icec se
aproximou do nível de satisfação alcançado em novembro do ano passado (108 pontos). “Isso reforça a relevância
desse resultado, pois as perspectivas nesse período de
2020 eram boas por conta da
esperança com as vendas de
fim de ano”, disse o economista da CNC responsável pela

pesquisa, Antonio Everton.
Segundo Everton, fatores
como a disponibilização da
terceira versão da linha de
crédito do Programa Nacional
de Apoio às Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte
(Pronampe) também podem
ter contribuído para a melhora da percepção dos empresários neste mês.

Isec

Em julho, todos os componentes do Icec subiram, o que
não acontecia desde setembro
de 2020. O destaque ficou por
conta do indicador que avalia

as condições atuais da economia, do setor e da empresa,
que apresentou crescimento
mensal de 29,2%, atingindo
81,5 pontos.
Em relação à situação econômica do país, houve percepção positiva mais significativa, com 35,8% do total de
entrevistados afirmando que
a economia melhorou, contra
24,8% no mês anterior. Este
resultado impactou diretamente o subíndice que mede
as intenções de investimento
do empresário do comércio,
que avançou 8,5% na comparação com junho. (ABr)
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EntrEvista | Vilmar rocha

“É possível uma aliança [Caiado];
vamos aguardar o cenário político”
Rafael Bezerra

O partido que
está mais preparado
para aglutinar e
representar o centro
democrático é o PSD;
pela sua amplitude e
pelo seu
posicionamento
político e
programático”

beneficiar dessa possível circunstância?
Eu acredito que há essa
possibilidade sim. E estamos
trabalhando para isso. Nós
respeitamos e compreendemos que todos os outros partidos podem e devem apresentar suas próprias candidaturas. Lá na frente, as siglas
vão avaliar quem tem as melhores chances para vencer.
É natural que todo partido tenha seus ideais e suas candidaturas próprias. O partido
que está mais preparado para
aglutinar e representar esse
centro democrático é o PSD
pela sua amplitude e pelo seu
posicionamento político e programático, além da sua forte
estrutura nos Estados.
Como o senhor avalia a
possibilidade de candidatura de Sérgio Moro à presidência?
Sempre é positiva. Mas eu
não acredito que ele será candidato e vejo poucas chances
nele. Eu respeito muito o trabalho que ele fez, mas ele cometeu um erro. Ele foi para
o governo.
Eu acho muito difícil você
explicar que um juiz que hoje
está julgando, mas amanhã
ele é candidato. Quem deve
cuidar da política, são os políticos. Eles que estão preparados, que têm sensibilidade
para ser candidato. Eu acredito em política e em políticos.
Eu acho uma falácia quando
dizem de nova ou velha política. Existe a boa e a má política. Cabe a nós apresentar
bons políticos.
O PSD em Goiás teve um desempenho menor na conquista de prefeituras, mesmo assim é a terceira força
em termos de votos no estado, perdendo apenas para o
DEM e MDB. Na sua avaliação, a aliança com Ronaldo
Caiado ajuda ou atrapalha
na nominata para deputado
federal e estadual?
Nós fizemos uma estratégia em Goiás focada em lançar o maior número de candidatos a prefeitos nas maiores cidades e mesmo nas cidades que tínhamos poucas
chances. É por isso que ficamos em termos de número

de votos, ficamos em terceiro
lugar em 2020. Agora nós
acreditamos que ao fazer uma
aliança forte, com candidato
a governador forte, ajuda o
partido a eleger mais deputados estaduais e federais.
No quadro atual, a candidatura mais forte é a do Dem,
com a reeleição de Ronaldo
Caiado. Até porque, ainda não
se formatou o quadro de uma
candidatura alternativa. Eu
acredito que vai haver uma
candidatura alternativa, e isso
é bom para o processo democrático e para o processo
político. Só que nós decidimos
que mais para frente, depois
que decidirmos as regras das
eleições em 2022 que está em
discussão no Congresso, a
partir daí vamos reunir os
nossos quadros para uma
discussão interna e ver a
melhor opção de aliança. Temos que fazer uma aliança
com uma chapa majoritária
com chance de vitória.
Até o momento a maior força política em Goiás tem se
aglutinado em torno de Ronaldo Caiado. Nesse cenário
atual, sem a presença de
uma candidatura forte, o governador tende a vencer novamente no primeiro turno?
Eu acredito que não. O eleitorado em Goiás é mais ou
menos, na minha avaliação,
definido da seguinte forma:
30% é governo, 30% é oposição. Sobretudo nas grandes
cidades. Há uma tendência
natural de apoiar candidatos
da oposição. Além disso, temos
30% de pessoas independentes, que fazem suas escolhas
próximas das eleições.
Eu acredito que tem forças
políticas, econômicas, sociais,
culturais e comunitárias para
uma candidatura alternativa
no Estado, como há no país,
apesar da polarização em nível nacional entre Lula e Bolsonaro. Mas isso vai mudar,
tem espaço para uma candidatura para o centro democrático. Há espaço político e
eleitoral para uma candidatura alternativa.
Como cidadão, como político, como professor, eu desejo que tenhamos uma candidatura alternativa forte,
que haja uma disputa, que

haja debate. É bom para a
democracia, é bom até para
quem está no governo.
Qual sua avaliação da gestão
de Ronaldo Caiado?
Professor tem a mania de
dar nota né? Antes eu tinha
dado uma nota 5, mas acho
que o governo melhorou e
agora recebe a nota 6. Está
nos jornais o governo dizendo
que vai lançar um programa
de transferência de renda. Eu
concordo com esse programa,
acho até que está atrasado
pois vários outros estados e
municípios conseguiram lançar um programa assim.
Hoje a situação fiscal do
Estado é muito boa, o estado
está em uma condição muito
positiva. Mesmo no período
da pandemia, houve um crescimento de R$ 2 bilhões de
arrecadação, pois houveram
muitas transferências Federais
para Goiás e para os estados.
Outro ponto é a renegociação
das dívidas com condições favoráveis. Há espaço fiscal para
a transferência de renda.
Eu só acho que R$ 200 é
muito pouco, a inflação está
muito alta. Tudo subiu muito
nos preços. Precisaria ser
no mínimo R$ 400. Um programa de transferência de
Renda adotado em muitos
estados, além de assistir e
apoiar as pessoas, ajuda a
economia a respirar, gerando impostos, gerando circulação de dinheiro e mantendo a economia funcionando.
(Especial para O Hoje)

||

A CPI da Saúde esvazia e o
espectro de centro ganha fôlego quebrando a polarização Lula-Bolsonaro. O sr.
acredita que o PSD pode se

Nosso projeto
inicial era ter uma
candidatura a
governador, mas o
tempo demonstrou
que era difícil ter um
candidato a
governador, no
entanto, estaremos
na chapa
majoritária e o nosso
pré-candidato é
Henrique Meirelles”

||

O PSD se articula para lançar candidatos nas principais capitais do país. No
cenário nacional, o partido terá candidatura à presidência?
Em primeiro lugar o PSD
tem apenas 10 anos, é um partido novo. Ele está se consolidando como um grande partido por estar sintonizado politicamente com o que pensa
a maioria da população brasileira, que é uma posição de
centro, de equilíbrio e de diálogo pensando em construir
políticas públicas no país, um
país tão grande e diverso.
As estratégias que nós adotamos foram, em primeiro lugar, fortalecer as estruturas
nos estados, preparar o partido para disputar as eleições
de maneira forte nos estados.
São Paulo, Rio Minas, Paraná,
Bahia. Se não disputarmos
ao governo do Estado, queremos estar pelo menos em
uma disputa na chapa majoritária. É o caso de Goiás, nosso projeto inicial é de ter uma
candidatura a governador.
Mas o tempo demonstrou que
era difícil ter um candidato
a governador, mas nós estaremos na chapa majoritária
e o nosso pré-candidato é
Henrique Meirelles.
Hoje a nossa estratégia é
de ter uma candidatura própria para a presidência da República e o nome que trabalhamos é o de Rodrigo Pacheco, que é presidente do Congresso Nacional. Ele ainda não
está no nosso partido, mas a
conversas já estão bem avançadas para ele vir para o PSD
e ser candidato. Mas daqui
até agosto do ano que vem, é
possível que tenhamos uma
aliança, mas é preciso aguardar o cenário político.

Vilmar Rocha no programa ‘Face do Poder’ do canal O Hoje News conversa com os jornalistas Edna Gomes e Wilson Silvestre

||

O presidente nacional do
PSD, Gilberto Kassab, inseriu
definitivamente o partido entre
as maiores siglas do País. Na
disputa eleitoral do ano passado, elegeu 650 prefeitos e
5.671 vereadores e conta com
10 senadores e 35 deputados
federais no Congresso.
Soma-se a este capital político, o fato de não ter se desviado de suas origens mantendo o conceito de centro. Esta é
a sua principal bandeira de
convergência, fugindo dos extremos à esquerda ou à direita,
mas aberto ao diálogo, artigo
em falta ultimamente no país.
Em Goiás, o PSD é presidido
pelo ex-deputado federal e
constituinte, Vilmar Rocha.
Professor de direito constitucional, ideólogo do liberalismo
social e um dos principais conselheiros da legenda no âmbito nacional.
Vilmar disse em entrevista
ontem (15/7) ao canal O Hoje
News que o eleitorado em
Goiás é mais ou menos definido da seguinte forma: 30%
é governo, 30% é oposição,
“sobretudo nas grandes cidades”. Para ele “há uma tendência natural de apoiar candidatos da oposição. Além disso, temos 30% de pessoas independentes”. Confira os principais trechos de suas observações abaixo.

Acredito que
tem forças políticas,
econômicas, sociais,
culturais e
comunitárias para
uma candidatura
alternativa no
Estado, como há no
país, apesar da
polarização entre
Lula e Bolsonaro”
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Esplanada
Leandro Mazzini |

Desânimo

Prefeito realizou coletiva para tratar sobre abertura

Abertura
não pode ser
indiscriminada,
diz prefeito
O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos),
disse ontem que as mudanças no decreto que estabelece
novas regras de funcionamento das atividades econômicas
no município, não se trata de uma flexibilização para
uma reabertura indiscriminada.
“Nos últimos tempos, aprendemos que lidar com a
pandemia exige a implementação e revisão de medidas
de combate à Covid-19 conforme os cenários se modificam.
Todas estas ações são definidas com diálogo e visando o
equilíbrio entre a saúde pública e econômica de Goiânia”,
explicou. “A flexibilização que estamos propondo não é
para uma reabertura indiscriminada”, frisou.
O decreto trouxe mudanças, sendo que uma delas se
refere à liberação dos cinemas e teatros, fechados há
mais de 400 dias, em razão da Covid-19 e, de acordo com
o prefeito, a flexibilização contou com o apoio do setor
privado, que se mostrou aberto ao diálogo. “Quando precisávamos fechar, os dados epidemiológicos à época eram
apresentados e eles nos atendiam. Agora, como estamos
em uma situação mais segura, é possível flexibilizar um
pouco mais as medidas”, salientou Rogério Cruz.
Conforme O Hoje adiantou, bares e restaurantes vão
poder funcionar até as 3 horas da manhã, aumentando
o limite de seis para oito pessoas por mesa e com capacidade máxima de 50% de ocupação. (Raphael Bezerra,
especial para O Hoje)

O Nordeste tem hoje 71% da sua
população como a região mais pessimista do País. Os seus maiores medos referem-se ao aumento do desemprego, da inflação e da taxa de
juros. Tudo isso deságua na recuperação econômica do Brasil e a sua
própria condição financeira, de sobrevivência. É o que destaca a pesquisa Radar Febraban/Ipespe realizada entre os dias 18 a 25 de junho.
A amostra foi realizada com 3 mil
entrevistados em todas a regiões do
Brasil, com margem de erro de 1,8%
para mais ou para menos.

O que fiz

O ex-presidente da Câmara Eduardo
Cunha ainda não está satisfeito por
ser lembrado apenas como o homem
do sinal verde para o impeachment
de Dilma Rousseff. Quer rodar o País
com sua biografia para mostrar sua
atuação como parlamentar.

Oi, chefe

O AGU André Mendonça passa
relatório semanal diretamente
para o presidente Bolsonaro sobre
as conquistas do órgão para os cofres da União.

Mas..

.. ainda não convenceu a maioria
dos senadores para a iminente sabatina
como indicado para vaga de ministro
no Supremo Tribunal Federal.

Sumindo

O deputado Luiz Miranda (DEMDF) vai perdendo rápido – e isso é
bom para ele – o seu protagonismo na
mídia depois de tentar enrolar a CPI
da Pandemia com uma história mal
contada. E após tanto insinuar que tinha algo para derrubar o Governo,
nega que tenha áudio que comprometa
o presidente Jair Bolsonaro.

reportagem@colunaesplanada.com.br

Soltos por aí

Quando o leitor reclamar do índice de violência
na sua cidade, lembre-se da benevolência do sistema judiciário do Brasil aliada a um Código
Penal frouxo. Hoje, mais de 500 mil pessoas estão
livres nas ruas com mandado de prisão em
aberto. É um número que o Conselho Nacional
de Justiça deixava mais acessível no portal.

Memória

A família do ex-presidente José Alencar tem
ajudado a paróquia de Itamuri, distrito de
Muriaé (MG), onde estão suas cinzas depositadas
num vaso de porcelana perto do altar.

Acolhimento

A Prefeitura do Recife tem se esforçado para
auxiliar as centenas de moradores de ruas pelo
Centro antigo, conforme citamos. Segundo a
gestão, a “pandemia tem agravado o contexto
de desigualdade social”. A assistência social já
distribuiu mais de 500 mil nos últimos meses e
criou um programa para empregar 150 ‘munícipes em situação de rua’.

Finger & Gate

Os Estados Unidos estão prestes a reabrir o
país para os turistas brasileiros que não têm o
green card, e dá sinais para isso com o fim da
restrição para entrada de estudantes e a retomada de agendamentos para vistos, prevê a
AG Immigration, escritório que auxilia a entrada
de brasileiros na terra do tio Sam.

Direito de mãe

O TST reverteu a condenção de uma auxiliar
de produção de uma empresa de Mafra (SC),
demitida por se ausentar alguns dias da semana
para amamentar o filho recém-nascido. Para
os ministros, a empresa deveria proporcionar
ambiente para isso. Ou que a deixassem em
casa de licença para isso.

Mais verde

Um levantamento da Fundação Amazônia
Sustentável mostra que houve uma redução de
75% no número de pontos de fogo registrados
nos 11 milhões de hectares protegidos por 16
Unidades de Conservação do Amazonas.

Deputados aprovam aumento do
fundo eleitoral para R$ 6 bilhões
Verba para partidos
e candidatos aos
cargos eletivos será
mais que o dobro de
2018, quando o
fundo foi de
R$ 2 bilhões
A Comissão Mista de Orçamento (CMO) aprovou, hoje
(15), o texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para
2022, que determina as metas
e prioridades para os gastos
do governo no ano que vem.
Um dos dispositivos incluído
pelo relator do projeto, deputado Juscelino Filho (DEMMA), está o aumento do fundo
eleitoral para o ano que vem,
de cerca de R$ 2 bilhões para
mais de R$ 5,7 bilhões.
Os recursos do fundo, que
são públicos, são divididos
entre os partidos políticos
para financiar as campanhas
eleitorais. De acordo com o
texto, a verba do fundo será
vinculada ao orçamento do
Tribunal Superior Eleitoral,
prevendo 25% da soma dos
orçamentos de 2021 e 2022.
Mesmo com alguns deputados e senadores questionando o dispositivo, a medida foi
aprovada pela CMO. O fundo
de financiamento de campanha foi criado após a proibição do financiamento privado,
em 2015, pelo Supremo Tribunal Federal, sob o argu-

Segundo o texto, a economia brasileira deverá crescer 2,5% no próximo ano
mento de que as grandes doações empresariais desequilibram a disputa eleitoral. Nas
eleições de 2018, foi criado o
fundo de R$ 2 bilhões com
recursos públicos.

Emendas e prioridades

Após passar pela CMO, a
proposta deve ser votada ainda hoje pelos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Caso a votação
da LDO não seja concluída
esta semana, os parlamentares ficam impedidos de entrar
em recesso, previsto de 18 a
31 de julho.

O parecer preliminar do
relator, deputado Juscelino
Filho (DEM-MA), havia sido
aprovado na segunda-feira
(12) e recebeu 2.663 emendas,
destas 1.890 ao texto e 773 de
inclusão de meta de deputados, senadores, comissões e
bancadas estaduais.
Na sessão desta quinta-feira, Juscelino Filho apresentou
o parecer final com o acolhimento integral das emendas,
segundo ele, para “reconhecer
o exercício constitucional legislativo na definição de prioridades com importantes atendimentos de demandas da so-

ciedade brasileira”. Com isso,
57 programas e 227 ações passaram a compor o anexo de
prioridades e metas do texto.
A LDO de 2022 aprovada
na CMO também dá prioridade aos gastos com o Plano
Nacional de Imunização e com
o programa Casa Verde e
Amarela, que substitui o Minha Casa, Minha Vida. O parecer também prevê a realização do Censo Demográfico,
excluído do Orçamento de
2021 por falta de recursos.
O relator manteve o déficit
primário de R$ 170,47 bilhões
para o ano que vem das con-

tas públicas do Governo Central (Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central). O déficit primário representa o resultado das contas do governo desconsiderando o pagamento dos juros
da dívida pública. Com o déficit previsto para o próximo
ano, esse será o nono ano seguido de contas públicas no
negativo.
Também foi aprovado o
salário mínimo de R$ 1.147
em 2022, que não terá aumento acima da inflação.
Atualmente, o salário mínimo
está em R$ 1.100.
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REcoRdista colorado em atuações
Douglas Monteiro/Vila Nova FC

Com 39 jogos, o
lateral-esquerdo
Willian Formiga
é o atleta do Vila
Nova com mais
jogos no ano
Breno Modesto
Na última terça-feira (13),
o Vila Nova não conseguiu fazer valer o mando de campo
e ficou apenas no empate sem
gols diante do Brasil de Pelotas, pela décima primeira rodada da Segundona. A partida
foi a 39ª do lateral-esquerdo
Willian Formiga no ano de
2021. Líder do elenco no quesito, o jogador revela ser uma
pessoa que se importa bastante com os cuidados fora de
campo e que, por isso, tem
conseguido manter esse número de atuações seguidas.
“Eu sou um cara que me
cuido bastante fora de campo.
Por isso, venho tendo essas
atuações seguidas. Eu procuro
me cuidar, para estar sempre
100% e para estar ajudando a
equipe. Então, sempre vou
procurar fazer meu melhor,
para estar ajudando o Vila
Nova e meus companheiros,
para buscarmos as vitórias”,
disse o camisa 13.
O próximo compromisso
do Colorado na Segundona
será no domingo (18), quando
os comandados do técnico interino Higo Magalhães enfrentarão o CRB, fora de casa. Para
Formiga, será um jogo muito
difícil, mas o Tigre está traba-

No domingo (18),
diante do CRB,
Willian Formiga
fará seu jogo de
número 40 em 2020

DE OLHO EM TÓQUIO

lhando bastante visando o confronto e, assim como fez anteriormente, longe de Goiânia,
tem condições de surpreender
o adversário.
“Estamos trabalhando bastante para ter um time bem
compacto, tanto na defesa,
quanto no ataque. E para termos mais opções de jogadas e
finalizações. Estamos trabalhando firmes e fortes, sabendo
que vai ser um jogo muito difícil contra o CRB. Porém, sabemos que temos totais condições de trazer um bom resultado de lá, como fizemos
nos outros jogos fora de casa”,
projeta Formiga.

Questionado sobre o estado do gramado do Onésio
Brasileiro Alvarenga, Formiga acredita que, após a breve
reforma pela qual ele foi submetido, houve uma melhora,
mas que ainda seria necessário mais tempo para que
chegasse à sua melhor forma.
Apesar disso, o defensor cita
que o Vila Nova não pode
perder pontos como mandante, seja no OBA ou em
outro estádio, como o Olímpico e o Serra Dourada.
“Em relação ao gramado,
ele está um pouco melhor,
mas ainda precisa de um
pouco mais de tempo para

poder ficar 100%. Mas isso
não modifica muito. Sabemos da importância de vencer em casa. Então, independentemente de jogar no OBA
ou no Olímpico, temos que
procurar vencer dentro de
casa, que é muito importante. Não podemos ficar perdendo pontos dentro de
casa”, comentou o jogador.
Com dois cartões amarelos,
Formiga jogará pendurado
diante do CRB, em Maceió.
Caso receba um novo cartão,
o lateral será desfalque para
Higo Magalhães contra o Brusque, na próxima quarta-feira
(21). (Especial para O Hoje)

COVID-19
Bruno Corsino/Atlético-GO

Seleção Brasileira
Olímpica vence Emirados
Árabes de virada
Antes da estreia nos Jogos Olímpicos de Tóquio, a
Seleção Brasileira masculina enfrentou e venceu, de
virada, o Emirados Árabes
Unidos em amistoso. Na tarde de ontem, jogando na
Sérvia, o time comandado
por André Jardine triunfou
por 5 a 2, com gols de Diego
Carlos, Reinier, Gabriel Martinelli e Matheus Cunha
(duas vezes), enquanto
Nino, contra, e Abdalla Alnaqbi descontaram. O primeiro jogo na competição
está marcado para a próxima quinta-feira (22), contra
a Alemanha, às 8h30 (de
Brasília), no Estádio Internacional de Yokohama.
O Brasil dominou o adversário e criou as principais chances no primeiro
tempo. Depois de assustar
com Paulinho e Arana, Antony recebeu passe de Daniel Alves, invadiu a área e
chutou para defesa do goleiro Almenhali. Apesar de
estar melhor na partida, o
Brasil acabou saindo atrás
dos Emirados Árabes, quando Alkaabi cruzou pela esquerda, a bola desviou em
Nino e parou no fundo das
redes de Santos.
Acontece que o empate
não demorou a acontecer.
Aos 43, Antony cobrou escanteio com perfeição para
Diego Carlos subir no terceiro andar e cabecear forte, sem chances para o goleiro. A Seleção voltou em
cima no segundo tempo, e
quase virou o jogo aos cinco,
com Claudinho. Todavia, os
Emirados Árabes consegui-

ram achar outro gol, aos
21, com Abdalla Alnaqbi.
Mas a Canarinho, a partir disso, não deu mais chance ao rival. Na marca dos
32, Martinelli fez boa jogada
pela direita e cruzou na
área. Reinier aproveitou sobra do bate-rebate e, de perna esquerda, chutou para
empatar de novo.
A virada veio em quatro
minutos. Na marca dos 36,
Daniel Alves deu um lindo
passe para Matheus Cunha
aparecer na área e empurrar para o fundo das redes.
A mil por hora, a Canarinho
alcançou o quarto gol aos
39, quando Martinelli roubou a bola, Matheus Cunha
ficou com a sobra, invadiu
a área e finalizou no cantinho do goleiro. Para encerrar com chave de ouro,
Matheus Henrique aproveitou falha da defesa rival,
ficou com a bola e rolou
para Matheus Cunha, que
chutou com precisão para
decretar o 5 a 2 no placar.
(Felipe André, especial
para O Hoje)

O primeiro jogo na
competição está
marcado para a
próxima quintafeira (22), contra a
Alemanha

Adson Batista retornou ontem ao dia a dia no CT do Atlético Goianiense

Após ter pulmão comprometido,

Adson Batista se recupera
Conforme a vacinação aumenta no Brasil, a doença da
Covid-19 começa a ter o número de casos mais “controlados” e o futuro parece promissor. Apesar disso, muitas pessoas seguem infectadas e esse
foi o caso do presidente do
Atlético Goianiense, Adson Batista. O dirigente, que esteve
ausente nas últimas semanas
do dia a dia do clube e inclusive
nos jogos, retornou ontem após
testar negativo para a doença.
“Foi uma situação muito
difícil de enfrentar. Desde o
final de 2005 quando eu cheguei no Atlético-GO eu nunca
tinha perdido um jogo do clube. Infelizmente essa doença
é gravíssima e eu não dava
nem muita atenção para ela.
Acho que até para você não
ficar muito negativo e gas-

tando muita energia com uma
doença que é realidade, mas
que se a gente parar e ficar
em casa as coisas ficam muito
piores. Eu passei por momentos muito difíceis, é uma
doença que traz muito desconforto, traz o medo de perder a vida e muitas reflexões
importantes”, disse Adson Batista para a Rádio Sagres.
O presidente do rubro-negro
goiano teve quase 40% do pulmão comprometido e temeu
pelo pior. Ainda liderando o
clube, via home office, ele acompanhou o desempenho recente
do clube, que conquistou cinco
pontos nas três últimas rodadas.
O dirigente recebeu a primeira
dose da Coronavac no dia 6 de
maio após uma partida da Copa
Sul-Americana.
“Você só tem a noção exata

(da doença) realmente quando
você passar por essa experiência. Eu peguei a cepa (variante
da covid) e chega momento
que você acha que vai perder
a batalha. Graças a Deus estou
aqui e mais fortalecido”, completou Adson Batista.
Com fortes dores de cabeça,
além do pulmão comprometido, o presidente do Atlético
Goianiense conviveu com a
dificuldade para se alimentar
e chegou a temer pelo pior.
“Teve uns três ou quatro dias
que fiquei (com medo) e comecei a refletir. Não estava
reagindo aos medicamentos,
tinha muitas dificuldades.
Realmente tem momentos que
você fala ‘será que sou o próximo da fila’? Graças a Deus
não fui”, disse. (Felipe André,
especial para O Hoje)
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Não existe tRanquilidadE
Rosiron Rodrigues / Goiás EC

Pintado admite
pressão jogo após
jogo e que sabe
como funciona o
futebol: “Não cai
de paraquedas na
profissão”
Victor Pimenta
O Goiás conseguiu três
pontos importantes para dar
sequência na Série B. O clube
esmeraldino então conquistou
sua primeira vitória fora de
casa na competição ao vencer
o CSA por 1 a 0 e se reabilitou
da derrota na última rodada
e então retornou ao G-4 da
competição.
Muito cobrado nos últimos
dias devido aos resultados
ruins e as baixas atuações da
equipe esmeraldina em campo,
o treinador Pintado sabe da
pressão diária no ambiente
que trabalha e descarta tranquilidade mesmo após a vitória
sobre o CSA.
“A palavra tranquilidade
no futebol é difícil. Sempre
existe a pressão, a obrigação,
principalmente quando se trabalha em um grande clube,
com tanta história, acostumado
a vencer. Então, isso nunca
passou na minha cabeça sobre
eu ter tranquilidade e que seria
tudo mil maravilhas, até porque iniciamos um novo trabalho e sou um homem do futebol, estudei, não sou um exatleta que caiu de paraquedas
na profissão e me preparei
para enfrentar essas dificuldades”, disse Pintado.
Na última rodada, quando

Treinador aproveitou para explicar polêmica com atacante Alef Manga, após a derrota esmeraldina para o Náutico na Serrinha
o Goiás foi derrotado pelo Náutico em casa, várias polêmicas
após o jogo e principalmente
envolvendo o atacante Alef
Manga, autor do gol da vitória
diante do CSA. Pintado relatou
o que aconteceu no último
jogo, defendeu seu jogador e
pediu para passar uma borracha, porque o foco é vencer e
permanecer no G-4.
“Nós estávamos após um
jogo em que perdemos em
casa, onde estávamos muito
incomodados dentro do vestiário, muito chateados com
nós mesmos e todos de cabeça
quente. O Alef foi provocado
dentro do seu local de trabalho
e isso eu vi, ninguém me contou, eu estava atrás e tanto as

pessoas que estavam junto
(com o atacante), apenas reagiram de cabeça quente. Isso
é passado, não vamos valorizar
mais isso e o importante é que
o Goiás está no G-4. Essa equipe
venceu como um grupo hoje,
isso foi palavra dos jogadores
e isso nos dá muita alegria em
ir para o próximo jogo, que
também vai ser muito difícil e
temos obrigações de vencer”,
ressaltou o treinador.
Os reforços que chegaram
ao Goiás antes mesmo do início
da Série B vem mostrando trabalho e crescimento no clube
no decorrer do campeonato.
Alguns contestados pelos torcedores e críticos tem os calando jogo após jogo, um deles

GOIANÉSIA

Ariel projeta jogo
difícil contra o Gama
Adria Lima/Goianésia EC

Líder do Grupo A5 da Série
D do Campeonato Brasileiro,
com 12 pontos conquistados,
o Goianésia volta a campo pela
competição nacional neste final
de semana. Depois de bater o
Nova Mutum por 1 a 0, na última rodada, o time comandado pelo técnico Ariel Mamede vai até Brasília para defender a primeira colocação
da chave, na última rodada do
primeiro turno.
O adversário do Azulão do
Vale será o Gama, que vem
de uma sequência de cinco
jogos sem vitória e solicitou
a alteração no mando de campo da partida, que, agora,
será realizada no Mané Garrincha. Na visão do comandante goianesiense, os candangos, apesar de ainda buscarem um encaixe da equipe,
possuem jogadores de muita
qualidade, que podem desequilibrar a seu favor.
“O Gama é um time experiente, é um time que tem
suas características de jogadores bem interessantes, como
o Felipe Menezes, o Hugo, o
Robertinho, o Romarinho e o
próprio Gabriel, lateral-direito,
que é um baita jogador. É um
time que ainda não se encaixou e que, desde a saída do
(Ricardo) Cobalchini, vem sofrendo para tentar conseguir
esse encaixe. Mudaram o mando de campo para o Mané
Garrincha, o que é algo que
vai favorecê-los, por conta do
time técnico que o Gama tem.
Então, é um jogo completamente à parte e nós vamos lá,

Para o treinador, jogar no Mané Garrincha beneficia o adversário
sim, para defender esta liderança e buscar mais uma vitória”, disse Ariel Mamede.

Contratação

Na última quarta-feira (14),
o Azulão do Vale acertou a
chegada de mais um reforço
para a sequência da Série D
do Brasileirão. O atacante Thiago Rubim, de 22 anos, é mais
um atleta que foi campeão
goiano com o Grêmio Anápolis
e que chega para reforçar o
Goianésia, por empréstimo, na
quarta divisão nacional. Por

já ter seu nome registrado no
BID da CBF, Rubim está apto
para fazer sua estreia já neste
sábado (17), diante do Gama.
Em contrapartida à chegada
de Thiago Rubim, o Goianésia
perdeu mais um jogador. O
também atacante, Matheus
Martins, que estava fora das
últimas partidas por ter testado
positivo para a Covid-19, rescindiu seu contrato com o Azulão do Vale e voltou a ter seu
passe fixado ao Grêmio Anápolis. (Breno Modesto, especial para O Hoje)

sendo o volante Caio Vinícius
que passa segurança no meiocampo esmeraldino. Pintado
falou que elenco foi escolhido
após várias reuniões e consenso de ambas as partes focando o objetivo maior, o retorno a elite nacional.
“Eu nunca tive dúvida desse atleta e nem desse elenco.
Não tenho dúvidas que esse
elenco irá melhorar, vão se
transformar visando o grande
objetivo. Entendo sim as dúvidas, as cobranças e claro
que isso faz parte, mas esse é
meu trabalho. Tenho que estar
atento ao que o Goiás precisa.
Eu não trouxe nenhum jogador da minha confiança, nenhum que eu gostava, que eu

queria. Sempre foi discutido
entre nós da comissão técnica,
juntamente com o Harlei e
com a diretoria, os jogadores
que o Goiás precisava. Em
conjunto foram decididos as
contratações e esse é o caminho certo e que as coisas continuem dando certo”, pontuou
o técnico esmeraldino.
A próxima partida da equipe esmeraldina já acontece no
próximo sábado (17), quando
recebe o Londrina, no estádio
Hailé Pinheiro, às 16 horas. A
equipe esmeraldina não terá
o zagueiro Reynaldo, o volante
Caio Vinicius e o atacante Alef
Manga, todos cumprirão suspensão pelo terceiro amarelo.
(Especial para O Hoje)

FUTEBOL GOIANO

Gustavo Eugênio cita
diﬁculdades após
saída de clube grande
O mundo do futebol
gira e se em um dia você
está empregado, no outro você busca novos rumos na carreira, mas
sempre mantendo a forma esperando novas
oportunidades. Movido
a desafios, o zagueiro
Gustavo Eugênio tem intensificado nos treinamentos, visando seu
mais novo clube no futebol, que deve ser
anunciado nas próximas
semanas.
Nascido e criado em
Goiânia, o jogador é filho
de um torcedor vilanovense apaixonado e que
iniciou o jovem Gustavinho nas categorias de
base do clube colorado.
Depois de se destacar no
Vila Nova, com apenas
treze anos ele se mudou
para o Rio Grande do Sul
para jogar no Internacional, onde permaneceu
por um ano.
Logo então, Gustavo
Eugênio se mudou para
as categorias de base do
Santos, onde atuou do
Sub-15 ao Sub-20, em um
elenco repleto de craques,
como Emerson Palmieri,
Neílton, Lucas Crispim,
Alison, Jubal, Gustavo
Henrique, Cittadini, Pedro Castro entre outros.
“Essa base nossa foi
muito boa. A gente conviveu juntos esse tempo
todo e vez ou outra trei-

návamos com os profissionais, junto de Neymar,
Ganso, então, foi uma experiência incrível que a
gente nunca vai esquecer”, disse o zagueiro.
Após cinco anos no
Santos e com o fim do
seu contrato, um choque
de realidade na carreira
de Gustavo Eugênio. Então, o zagueiro começou
a passar por muitos clubes até se firmar no mundo do futebol. Uma passagem curta e rápida pelo
Paraná chegando somente na reta final do estadual e depois disso jogou
por Feirense-BA, RiverPI, Villa Nova-MG, Tupynambás-MG, PortuguesaSP, Juventus-SP e no início
do ano estava jogando no
Cascavel-PR.
“Tem um impacto né.
Quando você está em um
time grande, você tem
tudo do bom e do melhor
e de repente você não
tem mais nada. Nenhum
massagista, nem aparelhos para tratar de lesões
e tudo com o que você
estava acostumado, você
perde. Toda a estrutura
e suporte que um jogador de time grande tem
é totalmente diferente.
Em um time pequeno
você joga no seu limite
e é muito impactante”,
pontuou Gustavo. (Victor Pimenta, especial
para O Hoje)

ohoje.com
GOIÂNIA, SEXTA-FEIRA, 16 DE JULHO DE 2021

CIDADES

n

9

De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, serão 15,5 mil metros quadrados de concreto que serão utilizados em vias para ônibus comuns

BRT altera trânsito na Praça
Cívica e interdita anel interno
Algumas vias da região tiveram mudanças no sentido e postos de ônibus foram remanejados no local
João Paulo Alexandre
As obras do BRT chegaram
à Praça Cívica e fará com que
o anel interno do local seja
interditado por 75 dias, de
acordo com informações divulgadas pelo secretário municipal de Mobilidade (SMM),
Horácio Mello. As mudanças
terão início no próximo dia
24 de julho. Com isso, rotas
alternativas foram criadas e
mudanças em várias vias da
região, que ganharam novos
sentidos de tráfego.
“O fechamento do anel
interno da praça ocorre junto com a criação de novas
rotas, novos caminhos e esse
é o papel da Secretaria de
Mobilidade: minimizar os
impactos da obra com inversão de ruas, tudo a partir
de pesquisas de origem e
destino. Estamos investindo
em tecnologia, uso de drones
e parceria com o Waze sem
ônus para o poder público”,
detalha o titular da SMM,
Horácio Mello.
De acordo com a Secretaria
Municipal de Infraestrutura
(Seinfra), serão 15,5 mil metros quadrados de concreto
que serão utilizados em vias
para ônibus comuns. Isso, segundo a pasta, é equivalente
a 500 caminhões carregados
com o material.
As obras no local ganharam aval do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (Iphan), que autorizou a execução da pavimentação no entorno da Praça, com utilização de metodologia que gera a menor vibração. Ela será utilizada em
toda a extensão do anel interno e se necessário, no anel
externo. De acordo com a
prefeitura, esse processo junto ao acompanhamento
arqueológico - já é realizado
em toda a intervenção realizada para a obra, principalmente no subsolo do BRT.

As obras na via terão início no próximo dia 24 e seguirá por 75 dias
Equipes trabalharão no
período noturno para que o
recapeamento do anel externo seja concluído até o dia
24 de julho. Em termos de
pavimentação, para finalizar
as obras do BRT faltam apenas os serviços na Praça Cívica e a conclusão dos terminais e Viaduto da Perimetral, e das estações para a
operação da linha.
O BRT Norte-Sul tem extensão de 21,7 km e foi dividido nesses dois trechos: o
trecho I, do Terminal Isidória
até o Terminal Cruzeiro do
Sul, em Aparecida de Goiânia,
e o trecho II, do Terminal Recanto do Bosque, na região
Norte da cidade, passando
pela Praça do Trabalhador,
Praça Cívica, Praça do Cruzeiro e chegando até o Terminal
Isidória, na região Sul. A expectativa da Seinfra é entregar
o trecho II do BRT em outubro
de 2021 e o trecho I em 2022.
Mas o presidente da Seinfra
destaca que o trecho que vai
do Terminal Rodoviário ao
Terminal Recanto do Bosque

vai funcionar até o aniversário
de Goiânia (24 de outubro).
Vale lembrar que na última semana, a prefeitura também deu início ao içamento
das 27 vigas de 33 metros e
nove de 22 metros para dar
forma ao viaduto da Avenida
Perimetral Norte, no cruzamento com a Avenida Goiás.
A previsão é que o complexo
seja entregue com todo o trecho II. O viaduto foi um dos
pontos que sofreu com alteração no projeto inicial.
De acordo com a secretaria, após a colocação das vigas, será feita a pré-laje, e a
laje para concluir a estrutura
do viaduto. O local não passará por interdição completa
pelo fato de ser um trecho
pequeno, sem necessidade de
desvio de rotas. A única alteração existente é de cerca de
100 metros, o que, segundo a
pasta, não causará grande impacto para o motorista que
passa pelo local. A Seinfra garante que o espaço terá sinalização correta e que até aplicativos de mobilidade já fo-

ram avisados sobre a obra.
“Estamos caminhando a
passos largos, com trabalhadores dedicados e uma gestão
comprometida em entregar ao
cidadão o que há de melhor.
Queremos dar esse presente
para Goiânia o mais breve possível”, afirma o titular da Seinfra, Fausto Sarmento. A pasta
lembra que, após as obras na
Praça Cívica, o anel interno
passará a ser exclusivo do
transporte coletivo.

Alterações de vias

Algumas ruas da região central tiveram o sentido alterado
de fluxo. São elas: Rua Dr.
Olinto Manso Pereira ( Rua
94), da Av. Assis Chateaubriand
à Rua 10. A Rua 14/Rua 1/Rua
12, da Rua 10 à Alameda dos
dos Buritis e a Rua 13/Rua
2/Rua 15, da Alameda dos Buritis à Rua 19.
Outras tiveram conversões
alteradas, como na Alameda
dos Buritis (sentido Leste/Oeste) terá conversão à esquerda
na Rua 13. A Alameda dos Buritis x Rua Dona Gercina Borges

(sentido Leste/Oeste) não terá
permissão de conversão à esquerda para acesso à Praça Cívica. A Avenida Assis Chateaubriand (sentido Leste/Oeste)
terá conversão à esquerda e à
direita na Rua Dr. Olinto Manso
Pereira ( Rua 94). ARua 10 x
Rua Dr. Olinto Manso Pereira
(sentido Sul/Norte) terá conversão à esquerda para acesso
à Praça Cívica e o cruzamento
da Rua 12 x Alameda Buritis
será semaforizado permitindo
conversão à esquerda na Alameda dos Buritis
De acordo com Horácio
Mello, secretário da SMM, houve uma pesquisa de origem e
destino para saber como conduzir essas alterações. “Nós fizemos isso com muito cuidado.
Por isso, vamos colocar agentes
no local, sinalização e toda tecnologia necessária para que
essas mudanças ocorram com
toda a segurança possível.”

Ônibus

Seis pontos que estão no
anel da Praça Civil serão remanejados. O presidente da
Companhia Metropolitana de
Transportes Coletivos (CMTC),
Tarcísio Abreu, explica que a
estratégia foi montada após
diálogo com usuários, ouvindo
a população que usa o transporte público da região.
A CMTC frisa que as linhas
que passam pela Praça Cívica
também serão alteradas para
o anel externo, concentrando
os abrigos em pontos estratégicos, sem prejuízo à rotina
dos usuários.
“Alguns pontos já foram
realocados. Também fizemos
um estudo que mostre o volume de pessoas nos pontos e
que os passageiros não tenham
prejuízos em relação ao horário. Os pontos serão realizados
nas proximidades dos antigos
pontos, o que não vai trazer
grandes surpresas ao usuário”,
destaca Tarcísio. (Especial
para O Hoje)

Veja como Vai funcionar os Pontos de embarque e desembarque (Ped)
PED nº 494 (localizaDo EntrE as avEniDas 83 E 84):
004, 008, 017, 018, 019, 035, 175, 277, 300, 920, 225, 257, 261,
262, 280 e 405

PED nº 1401 (localizaDo EntrE a rua 10 E avEniDa
araguaia):
018, 300, 257, 261 e 406

PED nº 18 (localizaDo EntrE a avEniDa 83 E rua 10):
002, 006, 007, 018, 027, 193, 042, 164, 167, 170, 180, 052,
168, 605 e 935

PED nº 178 (localizaDo EntrE as avEniDas tocantins E
gErcina BorgEs):
003, 023, 027, 029, 169, 187, 300, 400 e 909

PED nº508 (localizaDo EntrE as avEniDas gErcina BorgEs E 85):
004, 008, 017, 019, 035, 175, 277, 300, 401, 909, 919, 013, 611,
268, 269 e 270
PED nº 163 (localizaDo EntrE as avEniDas 85 E 84):
002, 003, 006, 007, 023, 029, 169, 187, 193, 300
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Fim do embarque prioritário
deve retornar 270 mil usuários
Medida estava em
vigor desde o dia
23 de março deste
ano, com o objetivo
de minimizar a
contaminação por
Covid-19 dos
usuários do
transporte coletivo
Maiara Dal Bosco
Os usuários do transporte
coletivo na Capital encontrarão
mudanças a partir da próxima
semana. Na segunda-feira (19),
o embarque prioritário, medida adotada em março deste
ano como forma de minimizar
a contaminação por Covid-19
aos usuários do transporte coletivo, deixará de vigorar. A
novidade foi divulgada pelo
secretário-chefe da Governadoria (SGG) do Estado de Goiás,
Adriano da Rocha Lima. A suspensão do embarque prioritário deve colocar cerca de 270
mil usuários de volta ao transporte coletivo da Região Metropolitana de Goiânia.
Agora, qualquer pessoa poderá utilizar o serviço em qualquer faixa horário do dia. Antes, apenas passageiros com
cadastro feito pela internet poderiam utilizar o serviço público entre 6h e 7h30 e 16h45
às 18h15. A suspensão da medida de prevenção ocorre ao
mesmo tempo que a flexibilização das medidas de contenção anunciadas pela Prefeitura
de Goiânia. Somente em Goiânia, o serviço de validação da
RMTC registrou uma redução
de 121 mil usuários.
Em nota, o consórcio Redemob informou que o sistema
de bilhetagem eletrônica está
sendo readaptado para cumprir o que foi determinado
pelo Governo, pois demanda
um tempo maior para essa
reestruturação. No final de

Até ontem (15), o sistema contabilizou 130.922 cadastros aprovados, 25.449 reprovados e 928 em análise
abril, um mês após a implantação do sistema de embarque
prioritário, já eram mais de
103 mil solicitações, segundo
a RedeMob Consórcio informou, na época, que superou
os 50 mil usuários aguardados.
Com isso, começou a ser cobrada documentação dos cadastrados e 12 mil pessoas perderam o direito ao embarque
nos horários restritivos.
Até ontem (15), o sistema
contabilizou 130.922 cadastros
aprovados, 25.449 reprovados
e 928 em análise.

Demanda

A Rede Metropolitana de
Transporte Coletivo (RMTC) registrava, no dia 9 de março de
2020, antes da pandemia de
Covid-19, uma demanda de
521.963 usuários. Neste atual
momento, com o Embarque
Prioritário, num comparativo
com a quarta-feira, dia 14 de
julho de 2021, a demanda foi
de 249.451 usuários, redução
de 52,2% nas validações durante todo o dia, ou seja, menos

272.512 validações deixaram
de ser feitas ontem no sistema.
Seguindo a mesma base
comparativa, antes da pandemia, o SIMA – Sistema Integrado Metropolitano Anhanguera - tinha uma demanda
de 180.076 validações no dia
09 de março de 2020. Na última
quarta-feira, 14, a queda foi
de 49,8% nas validações no
sistema. Foram 89.588 validações a menos.
No mesmo dia, em Goiânia
foi registrado volume 55,7%
menor de validações no dia –
o que equivale a menos 121.031
validações. A Capital já marcou
217.211 validações no transporte público antes da pandemia. Aparecida de Goiânia, que
recebia 124.676 validações no
sistema no dia 09 de março de
2020, registrou volume 49,6%
menor também na última
quarta-feira, ou seja, 61.893
menos validações.

Comparativo

Em um novo comparativo
entre a demanda diária antes

do Embarque Prioritário na
RMTC, no dia 10 de fevereiro
de 2021 com a última quartafeira, 14, após a implantação
do Embarque Prioritário, o sistema registra redução de 9,6%
ou 26.273 validações a menos.
O SIMA teve uma queda de
10,2% no número de validações, ou menos 10.263.
Em Goiânia, com o sistema
operando na última quartafeira com o Embarque Prioritário, comparando com o dia
10 de fevereiro de 2021, o recuo
na demanda foi de 8,9% ou
9.415 menos validações. Aparecida, por sua vez, registrou
uma redução de 9,5%, o que
significa uma redução de 6.595
validações por dia.

Cenário da Pandemia

Até o momento, segundo
dados da Secretaria de Estado
da Saúde de Goiás (SES-GO),
há 706.577 casos da doença
causada pelo coronavírus 2019
(Covid-19) no território goiano.
Destes, há o registro de 673.642
pessoas recuperadas e 19.963

óbitos confirmados. Há 19.963
óbitos confirmados de Covid19 em Goiás até o momento, o
que significa uma taxa de letalidade de 2,83%. Há 341 óbitos suspeitos que estão em investigação. Levantamento realizado pela SES-GO apurou que,
referente à primeira dose, foram aplicadas 2.655.792 doses
das vacinas contra a Covid-19
em todo o Estado. Em relação
à segunda dose, foram vacinadas 895.731 pessoas.
Na Capital, há o registro
de 178.686 casos confirmados
da doença. Destes, 5.564 são
óbitos. Com relação à vacinação, a Capital já aplicou,
referente à primeira dose,
604.238 vacinas contra a Covid-19. Com relação à segunda
dose, foram aplicadas 232.773
vacinas, e ainda, outras 24.740
referentes à dose única. Com
isso, a Capital tem 39,34% da
população geral vacinada
com uma dose e 16,76% vacinada com a segunda dose ou
com a dose única. (Especial
para O Hoje)

REUNIÃO

Estado e Prefeitura discutem futuro do Eixo
Maiara Dal Bosco
Nesta semana, o Governador de Goiás, Ronaldo Caiado,
e o Prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, estiveram reunidos
para discutir a devolução da
concessão e melhorias no sistema do Eixo Anhanguera. O
Governo Estadual avalia a necessidade de avançar para a
privatização da Metrobus –
empresa que opera o Eixo
Anhanguera, mas também foi
discutida a devolução da concessão para a Capital.
Atualmente, a Metrobus é
responsável por gerir o corredor do sistema de transporte
coletivo da Região Metropolitana de Goiânia, que inclui as
extensões, que vão para Senador Canedo, Trindade e Goianira. Além disso, o Eixo passa
também por 19 estações de
embarque e desembarque e
cinco terminais na Grande
Goiânia. Além disso, a empresa
é responsável pela manutenção
e conservação das referidas
estações de e dos terminais de
integração instalados ao longo
do corredor em Goiânia: Padre
Pelágio, Dergo, Praça A, Praça
da Bíblia e Novo Mundo.

bus para a recuperação asfáltica do corredor de ônibus da
Avenida Anhanguera.

Privatização

Metrobus é a atual responsável por gerir o transporte coletivo

Histórico

Em 2020, quando Iris Rezende ainda era o chefe do
Executivo Municipal, houve
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 e
estudos foram propostos para
que um projeto fosse realizado. Em agosto, a Prefeitura
de Goiânia e a Metrobus
Transporte Coletivo S/A –
uma sociedade de economia
mista - assinaram um Termo

de Cooperação para a manutenção emergencial e paliativa da pavimentação asfáltica do corredor que abrange
os 13 quilômetros da Avenida
Anhanguera, na Capital.
O Termo não implicou reconhecimento pela Prefeitura
e pela Metrobus de responsabilidade nos serviços de manutenção do asfalto do Eixo
Anhanguera, tampouco a assunção de obrigações anteriores ou futuras relacionadas a
conservação do trecho ou ainda reconhecimento de direito
na questão judicializada envolvendo Prefeitura e Metro-

Para o especialista em Trânsito e Transporte, Marcos Rothen, a privatização da Metrobus pode ser positiva, caso
seja bem feita. “A empresa que
assumir teria que ser uma empresa responsável e com condições de investir na melhoria
do serviço prestado. Normalmente as empresas do Estado
são menos produtivas, mas a
privatização requer muito cuidado”, destaca.
Segundo Marcos Rothen,
o Eixo Anhanguera precisa
ter boas condições para funcionar. “Um dos problemas
diz respeito à estrutura, o
piso quase todo estragado,
que precisaria ser refeito.
Além disso, a frota, que não
é tão antiga, está bem deteriorada”, afirma. Outro ponto
destacado pelo especialista
em Trânsito e Transporte é
que a extensão do Eixo
Anhanguera a outros municípios acabou trazendo prejuízo na arrecadação e é uma
questão que poderia ser re-

vista. “A receita das extensões
não vai toda para a Metrobus.
Antes, o Eixo operava do Padre Pelágio ao Novo Mundo.
Agora, vai a outras cidades,
como Goianira e Senador Canedo, por exemplo. Com isso,
a receita também fica com
outras empresas”, pontua.
A respeito da questão tarifária, o especialista acredita
que, além de ser uma ideia
muito boa por ligar os extremos Leste e Oeste da Capital, é um transporte rentável. “Ele custava metade do
valor da outra tarifa e já chegou a custar R$ 0,45. O Eixo
é rentável porque transporta
muitos passageiros. Assim,
poderia ser mais em conta,
mas a maioria das pessoas
que usam o Eixo não se preocupa com o valor porque fazem uso de vale transporte”,
afirma. Segundo Marcos Rothen, o Eixo é uma das melhores linhas do mundo, porque tem muitos passageiros,
os ônibus têm prioridade total na via e tem tudo para
ser um sistema muito bom
de transporte, mas que também precisa de melhorias.
(Especial para O Hoje)
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Estado enfrenta seca grave ou
extrema em 40% do território
O Rio Meia Ponte,
que abastece a
Região
Metropolitana de
Goiânia, está em
nível crítico
Daniell Alves
A falta de chuvas no Estado
agravou a seca em parte de
Goiás. Pelo menos 40,54% do
território goiano já enfrenta
seca grave ou extrema, de acordo com o Monitor de Secas da
Agência Nacional de Água
(ANA). Em Goiás, entre abril e
maio, aconteceu uma leve expansão da área com seca grave,
passando de 29,96% para
32,81% do Estado.
De acordo com a ANA, a
área total com o fenômeno
também avançou levemente
de 97,11% para 98,2% do território goiano. Isso significa
que Goiás teve cerca de 333
mil quilômetros quadrados
nessa condição, ficando atrás
da Bahia, Minas Gerais e Mato
Grosso do Sul.
Para a secretária de Meio
Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, Andréa Vulcanis,
o ano está sendo bastante crítico sobre a questão hídrica.
“Estamos enfrentando mudanças climáticas muito intensas.
Nos últimos anos, houve uma
redução significativa de chuvas
e isso impede o processo de
recuperação de lençol freático
e umidade”, explica.
O Governo de Goiás tem
monitorado todo esse processo
de forma on-line. Há uma série
de iniciativas sendo implementadas de prevenção e combate
aos incêndios, de acordo com
Andrea. “Nós esperamos passar por esse ano com mais
tranquilidade”, diz.

A falta de chuvas no Estado é atribuída ao fenômeno La Niña, que é responsável pela irregularidade das chuvas
O Rio Meia Ponte, por exemplo, está em nível crítico com
vazão média de 6.317 litros
por segundo (l/s). O monitoramento é telemétrico. “Todos
aqueles que usam bastante
água estão sendo monitorados
para ter o controle. Foi feita
uma regularização das barragens e é um conjunto de ações
da iniciativa privada, Saneago
e o Estado”. Em termos de severidade do fenômeno, dez estados tiveram um agravamento
da seca em maio: Bahia, Ceará,
Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte,
Santa Catarina e São Paulo.

Seca

A falta de chuvas no Estado
é atribuída ao fenômeno La
Niña, que é responsável pela
irregularidade das chuvas. É
o que afirma o gerente do Cen-

tro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás
de Goiás (Cimehgo), André
Amorim. Ele explica que o fenômeno interfere na produção
de frente fria. “Este ano, estamos com poucas frentes avançando no país e nós dependemos dessas frentes frias para
que chova. Com menos chuvas,
a temperatura tende a aumentar e a umidade do ar a se reduzir”, informa.
Outros fatores interferem
na falta de chuvas de forma
regular em Goiás. André destaca que isso é um acúmulo
de acontecimentos dos últimos
anos. “Tivemos uma irregularidade nos últimos cinco anos,
com baixos índices pluviométricos”, aponta.
Em maio, o Sistema Nacional de Meteorologia (SNM)
alertou que Goiás estaria em
estado de emergência hídrica.

Segundo o Operador Nacional
do Sistema Elétrico (ONS), que
faz a gestão do sistema, o volume de chuva se manteve
abaixo do normal em maio e
o país entra no período seco
em situação delicada no que
se refere à oferta de água. As
regiões Sudeste e Centro-Oeste
serão as mais afetadas com a
seca neste ano.

Incêndios

Com relação aos incêndios,
muitas vezes provocados pelas pessoas, a secretária alerta
que é necessário conscientização. “As pessoas jogam nas
estradas pontas de cigarros,
fósforos e fazem algum tipo
de queimadas até de propósito. Às vezes vai queimar o
lixo no quintal da casa e o
vento alastra o fogo”, alerta.
No que diz respeito à água,
ainda é necessário a constru-

ção de reservatórios para evitar o desabastecimento de
água. “Há uma série de ações
que estão sendo desenvolvidas para resolver o problema
da água. Nós temos uma preocupação com o Nordeste Goiano, onde há mais vegetação
nativa de forma ampla. Então,
quando ocorre um incêndio
o fogo alastra de forma muito
grave”, finaliza.
O Monitor de Secas é
coordenado pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), com o apoio
da Fundação Cearense de
Meteorologia e Recursos Hídricos (FUNCEME), e desenvolvido conjuntamente com
diversas instituições estaduais e federais ligadas às
áreas de clima e recursos hídricos, que atuam na autoria
e validação dos mapas. (Especial para O Hoje)

SEM DOSES

Goiânia não aplicará primeira dose nesta sexta-feira
Sem vacinas, a Capital não
irá abrir os postos para aplicação de primeira dose hoje
(16), informou a Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Entre
eles está o drive do Passeio
das Águas, que também não
funcionará. Segundo a pasta,
as poucas doses restantes serão
disponibilizadas para gestantes, puérperas e idosos no
Ciams Dr Domingos Viggiano
(antigo Ciams Jardim América).
O município aguarda a chegada de mais imunizantes para
seguir com o Plano Municipal
de Vacinação.
Contudo, a aplicação da segunda dose segue normalmente em sete locais da capital,
sendo cinco escolas municipais,
a Área-I da PUC e o Centro Comunitário do Jardim Guanabara, das 8h às 16h. O atendimento continua sendo sem
agendamento e na modalidade
pedestre. Pela manhã, serão
vacinadas as pessoas com nomes com iniciais A a L e à
tarde de M a Z. Somente pessoas com segunda dose de AstraZeneca estão com data marcada para essa sexta.
Para tomar a segunda dose,
a pessoa precisa levar um documento pessoal com foto e o
comprovante da primeira
dose. Mais informações, assim
como o calendário de vacinação da segunda dose, estão

senvolvida pelo Instituto de
Biologia Médica da Academia
Chinesa de Ciências Médicas
(IMBCAMS), da China.
A pesquisa a ser desenvolvida no Brasil é parte de um
estudo que está sendo realizado na China e em outros
países. O delineamento de um
estudo controlado por placebo
ainda é considerado metodologicamente adequado para
avaliar a segurança e eficácia
da vacina, considerando também que ainda há uma grande
parcela da população não vacinada, desde que se leve em
conta a possibilidade de acesso
dos voluntários às vacinas disponíveis, em um curto período. No país, serão recrutadas
7.992 pessoas para participar
da pesquisa clínica nos estados
de Goiás, Rio de Janeiro, Santa
Catarina e São Paulo.

A SMS faz a
aplicação da
segunda doses
em gestantes,
puérperas e idosos

disponíveis no site da Prefeitura de Goiânia.

Nova AstraZeneca

Com objetivo de avaliar a
segurança e eficácia da nova
versão da vacina Astrazeneca,
Goiás foi um dos estados escolhidos para receber estudos
que visam testar duas novas
vacinas contra a Covid-19: uma
da britânica Astrazeneca e uma
da chinesa IMBCAMS. Em todo

o país, serão recrutadas quase
8,8 mil pessoas para participar
dos testes dos dois novos imunizantes, segundo a Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
As pesquisas clínicas foram aprovadas pelo órgão.
A primeira é um ensaio clínico de fase 3, controlado
por placebo e que testará a
eficácia e segurança de uma
nova candidata à vacina de-

Vetor adenovírus

A segunda pesquisa aprovada vai testar a candidata desenvolvida pela empresa Astrazeneca com a tecnologia de
vetor de adenovírus recombinante, a mesma utilizada na
vacina anterior. A nova versão
foi modificada para também
fornecer imunidade contra a
recém-emergente cepa da variante, identificada primeiro
na África do Sul. (Daniell Alves, especial para O Hoje)
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Enchentes na Europa Ocidental
deixam mortos e desaparecidos
A Alemanha foi a
mais afetada
pelas fortes
chuvas. Rios
transbordaram.
Mais de 30 pessoas morreram na Alemanha e dezenas
estavam desaparecidas nesta
quinta-feira (15) depois que
chuvas recordes na Europa
Ocidental fizeram rios transbordarem, varrer casas e
inundar porões.
Dezoito pessoas morreram
e dezenas estavam desaparecidas na região vinícola de
Ahrweilwer, no Estado de Renânia-Palatinado, informou a
polícia, depois de o rio Ahr,
que deságua no Reno, transbordar e atingir seis casas.
Oito pessoas morreram na
região alemã de Euskirchen,
ao sul da cidade de Bonn, disseram as autoridades. Na Bélgica, dois homens perderam
a vida devido à chuva torrencial e uma menina de 15 anos
está desaparecida desde que
foi arrastada por um rio que
transbordou.
Centenas de soldados auxiliavam os esforços de resgate da polícia usando tanques para liberar estradas
atingidas por deslizamentos
de terra e árvores caídas, e
helicópteros retiravam pessoas presas nos telhados.
As enchentes provocaram
as maiores perdas de vidas
da Alemanha em anos. As
enchentes de 2002 mataram
21 pessoas no leste da Alemanha e mais de 100 na Europa Central.
A chanceler alemã, Angela
Merkel, manifestou seu pesar.

Registro da
destruição
causada pela
enchente na
Alemanha onde
dezenas de
pessoas
morreram

Pedidos semanais de
auxílio-desemprego
caem nos Estados Unidos
O número de norte-americanos que entraram com
novos pedidos de auxílio-desemprego caiu na semana
passada, à medida que o
mercado de trabalho ganha
força, mas a escassez de mão
de obra está frustrando os
esforços das empresas para
aumentar as contratações a
fim de atender a forte demanda por bens e serviços.
Os pedidos iniciais de
auxílio-desemprego caíram
em 26 mil, para um número com ajuste sazonal de
360 mil na semana encerrada em 10 de julho, informou o Departamento do
Trabalho nesta quinta-feira
(15). Economistas consul-

tados pela Reuters previam
360 mil novos pedidos para
a última semana.
As solicitações têm mostrado dificuldade para melhorar desde que caíram para
menos de 400 mil no final
de maio, mesmo com pelo
menos 20 estados norte-americanos administrados por
governadores republicanos
se retirando dos programas
de auxílio-desemprego financiados pelo governo dos
Estados Unidos.
Os pedidos de auxílio
caíram de um recorde de
6,149 milhões no início de
abril de 2020, mas permanecem acima da faixa de
200 mil a 250 mil. (ABr)

"Estou chocada com a catástrofe que muitas pessoas
nas áreas inundadas têm de
enfrentar. Minha simpatia vai
para as famílias dos mortos e
desaparecidos", disse.
Armin Laschet, candidato
conservador à sucessão de
Merkel na eleição geral marcada para setembro e premiê
do Estado de Renânia do Norte-Vestfália, duramente atingido pelas enchentes, culpou
eventos climáticos extremos
e o aquecimento global ao visitar a área.
"Vamos enfrentar eventos
deste tipo de novo e de novo,
e isso significa que precisamos
acelerar as medidas de proteção ao clima, nos níveis euro-

peu, federal e global, porque
o clima não fica confinado a
um Estado", disse.
Um morador fugiu de
Ahrweiler depois que um
alerta de inundação foi emitido às 2h locais.
"Nunca vivi uma catástrofe
na qual o rio transbordou em
um espaço de tempo tão curto",
disse o homem de 63 anos,
cujo nome não foi informado,
à televisão SWR.
Ainda na Bélgica, cerca de
10 casas desmoronaram em
Pepinster depois que o rio Vesdre inundou a cidade do leste
e os moradores foram retirados
de mais de mil casas.
A chuva também causou
transtornos graves no trans-

porte público --os serviços de
trem de alta velocidade Thalys, que levam à Alemanha,
foram cancelados. A circulação no rio Meuse também
está suspensa, já que a importante rota fluvial belga
ameaça transbordar.
Correnteza abaixo, a Holanda teve inundações que danificaram muitas moradias em
Limburg, uma província do
sul onde várias casas de repouso foram esvaziadas.
Além dos oito que morreram na região de Euskirchen,
outras sete pessoas morreram
na Renânia do Norte-Vestfália,
várias delas em porões inundados, além de dois bombeiros. (ABr)

ORIGEM DA COVID

OMS aﬁrma que China
deve fornecer dados
O chefe da Organização
Mundial da Saúde (OMS) disse
que as investigações sobre as
origens da pandemia de covid-19 na China estão sendo
prejudicadas pela falta de dados brutos sobre os primeiros
dias da disseminação do vírus
no local e pediu ao país para
ser mais transparente.
Uma equipe liderada pela
OMS passou quatro semanas
na cidade de Wuhan, na província de Hubei, com pesquisadores chineses e disse em
um relatório conjunto publicado em março que o vírus
provavelmente foi transmitido de morcegos para humanos por meio de outro
animal.
Essa equipe disse que "a
introdução por meio de um
incidente de laboratório foi
considerada um caminho extremamente improvável",
mas países como os Estados
Unidos e alguns cientistas não
ficaram satisfeitos. "Pedimos
à China que seja transparente
e aberta, e que coopere", disse
o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus,
em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (15).
"Devemos isso aos milhões
que sofreram e aos milhões
que morreram para saber o
que aconteceu", disse ele.

Falta de
transparência
vem sendo
criticada por
líderes e
cientistas

A China tem classificado
a teoria de que o vírus pode
ter escapado de um laboratório de Wuhan como "absurda" e disse repetidamente
que "politizar" a questão dificulta as investigações.
Ghebreyesus informará
aos 194 Estados-membros da
OMS sobre uma proposta de
segunda fase do estudo, disse
o especialista em emergências
da OMS, Mike Ryan.
"Esperamos trabalhar com
nossos parceiros chineses nesse processo e o diretor-geral
definirá medidas aos Estados-membros em uma reunião amanhã, na sexta-feira",
disse Ryan. (ABr)
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Um passeio nos bastidores
Com a retomada oficial dos cinemas, o Essência separou fatos reveladores sobre a trama de 'Viúva Negra’
Elysia Cardoso
A espera chegou ao fim:
‘Viúva Negra’, da Marvel Studios, já estreou nos cinemas
e no Disney+ por meio do Premier Access, e mais e mais
fãs estão descobrindo detalhes
incríveis sobre o intrigante
passado e perigoso presente
de Natasha Romanoff, também conhecida como Viúva
Negra (Scarlett Johansson). No
novo filme repleto de ação,
Natasha fica cara a cara com
alguns negócios inacabados
de seus laços familiares, enquanto luta com uma perigosa
conspiração que também a
conecta com seu passado.
A personagem de Natasha
Romanoff fez sua estreia no
Universo Cinematográfico
Marvel (MCU, pela sigla em
inglês) em 2010 em ‘Homem
de Ferro 2’. Desde então, ela
apareceu em seis filmes: ‘Vingadores’, ‘Capitão América e
o Soldado Invernal’, ‘Vingadores: Era de Ultron’, ‘Capitão
América: Guerra Civil’, ‘Vingadores: Guerra Infinita’, e
‘Vingadores: Ultimato’.
Por meio de suas várias
aparições no MCU, ficou evidente que a história de Natasha precisava ser contada
com mais profundidade. “Ela
tem uma história preliminar
muito rica. Estávamos insinuando isso em todos os filmes
anteriores, mas agora a encaramos de uma forma inesperada. Muitas coisas aconteceram com ela, além do que vimos nos outros filmes, e algumas delas vão surpreender
o público”, diz Kevin Feige,
produtor de Viúva Negra e
presidente e diretor criativo
da Marvel Studios.
No novo filme, os fãs conhecem aspectos da vida de
Natasha que até agora não
haviam surgido no MCU, pondo fim à aura de mistério que
rodeava a personagem. Eric

Em novo ﬁlme,
os fãs conhecem
aspectos da
vida de Natasha
que até agora
não haviam
surgido no MCU

Pearson, roteirista de Viúva
Negra, diz: “Acho que ela é a
Vingadora que menos falou
sobre sua vida desde que a
conhecemos. Ela não é quem
diz ser em ‘Homem de Ferro
2’. Ela opta por não revelar
seu passado ou quem realmente é para os outros personagens ou para o público.
Em Viúva Negra”, diz o coprodutor Brian Chapek.

Ao redor do mundo

As filmagens de Viúva Negra duraram 87 dias e abrangem três continentes. A equipe de produção do filme ficou
com base nos estúdios Pinewood, nos arredores de Londres, enquanto filmava em
diferentes locações no Reino
Unido, Noruega, Hungria,
Marrocos e Estados Unidos.
Segundo Chapek, os cineastas
queriam que o filme refletisse
o espírito itinerante de Natasha. “Era importante colocar Natasha em ambientes
do mundo real. Para chegar
nesta sensação de realidade,
queríamos ir a muitos desses
lugares para realizar as filmagens”, explica.
Por outro lado, foram construídos 64 sets de filmagem,
tanto externos quanto internos.
Alguns deles são a casa da família, a ponte norueguesa, o
apartamento de Yelena, a prisão de Gulag, a fazenda de Melina e a Sala Vermelha, que inclui celas, corredores e o escritório de Dreykov.
Outro elemento artístico
importante do filme é a música.

O compositor Lorne Balfe foi
chamado para compor a trilha
sonora que incorporasse a
abordagem única da história.
“Desde o início, Cate Shortland
(diretora) teve uma visão muito
clara do que a música tinha
que fazer pelo filme. Se este
filme ia contar a trajetória de
vida de Natasha, era importantíssimo que a trilha sonora
ajudasse a contar a história
de uma maneira bela e verdadeira”, explica Chapek.
Vendo imagens de Natasha,
Balfe soube imediatamente
que queria homenagear a música folclórica russa por meio
desta personagem. “Queria
criar uma trilha sonora de sua
história. Esta música é o fantasma do passado que sempre
a acompanha”, comenta. Alguns dos ritmos tradicionais
que inspiraram a trilha sonora
são balalaicas, duduks, dombras e violas de roda. Além
disso, um coro de 20 vozes femininas foi adicionado.

Viúva branca?

No novo filme, Natasha
aparece com um look branco,

desafiando o estilo que os fãs
estão acostumados a ver na
personagem. A figurinista Jany
Temime conta que a mudança
responde ao cenário e ao enredo. “Scarlett tem um incrível
uniforme branco porque tem
que lutar na Sibéria. Pesquisei
roupas militares feitas para e
neve e pensei ‘Por que não?’.
Coloquei acessórios pretos
para mantê-lo robusto. Funcionou perfeitamente. É maravilhoso”. Além deste look
específico, Temime conta que
o processo de criação do guarda-roupa de Natasha foi muito
rico e colaborativo, já que trabalhou lado a lado com Scarlett para consegui-lo.
Outra subtrama explorada
no filme é a Sala Vermelha, o
rigoroso e polêmico programa
de treinamento das Viúvas
que marcou Natasha em todos
os aspectos da sua vida. Em
Viúva Negra, a mitologia dessas guerreiras implacáveis se
expande com a aparição de
22 Viúvas na história. “O poder
dessas mulheres juntas em
uma sala era algo que eu nunca tinha experienciado antes.
Foi uma sensação incrível estar rodeada por todas essas
mulheres duronas e fortes e
poder entrar em ação com
elas. Foi fantástico”, confessa
Scarlett Johansson.
'Viúva Negra' foi recebido
com sucesso por fãs no mundo
inteiro, realizando vários marcos de arrecadação no primeiro fim de semana após o lançamento mundial. O filme estreou com uma arrecadação
total de aproximadamente
mais de US$ 215 milhões em
todo o mundo, incluindo US$
80 milhões na bilheteria dos
Estados Unidos, US$ 78 milhões de bilheteria internacional e mais de US$ 60 milhões através do Premier Access dos assinantes via Disney+ em todo o mundo. (Especial para O Hoje)
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eternizadas
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A longevidade deve ser discutida

Sepultura lança hoje (16) uma nova
versão da música ‘Apes of God’ com
participação de Rob Cavestany
Lanna Oliveira
“As SepulQuartas se tornaram algo pelo qual esperávamos a semana inteira”,
dizem os integrantes da
banda Sepultura sobre o
projeto que desenvolveram
durante a pandemia. Em lives semanais o grupo se
encontrava virtualmente
com os seus fãs, conversava
com diferentes convidados
e criavam novas versões de
suas canções, com participações especiais. O sucesso
digital veio, e hoje (16) eles
lançam uma dessas versões,
a ‘Apes of God’ com participação de Rob Cavestany, da
banda norte-americana
Death Angel, nas plataformas de streaming.
Uma das faixas menos
frequentes nos setlists de
shows do Sepultura, ‘Apes
of God’, foi uma das músicas que ganhou nova roupagem no projeto ‘SepulQuartas’, com a participação de Rob Cavestany, guitarrista da banda estadunidense Death Angel. Agora,
a versão chega nas plataformas de streaming como
single do álbum que eterniza o projeto de lives na
discografia da banda, previsto para ser lançado dia
13 de agosto. A canção foi
lançada originalmente em
2003, no álbum ‘Roorback’.
A raridade com que a
música figura nos shows
foi uma das razões para
que grupo a escolhesse
como single entre as 15 integrantes da tracklist do disco. “Não é uma escolha óbvia, além de ser uma música
que tem diferentes camadas
do que é o Sepultura”, destaca Derrick Green, vocalista da banda ao lado de
Andreas Kisser (guitarrista),
Paulo Xisto (baixista) e Eloy
Casagrande (baterista). A
canção agora ganha mais
“força e crueza no som”,
como define Derrick, agregadas pela participação de
Rob Cavestany.
Outra canção que compõe o projeto e já chegou

nas plataformas streaming
é ‘Mask’. A música veio ao
mundo em 2011, no disco
‘Kairos’, e, em junho deste
ano, chegou de cara nova
com participação de Devin
Townsend, figura de destaque na história do heavy
metal e do rock progressivo. A energia que o Sepultura colocou nas novas versões foi potencializada por
outro disco, o ‘Quadra’, lançado em fevereiro de 2020.
Em novembro, o Sepultura
embarca para uma turnê
europeia e passará por países como Alemanha, Portugal, Dinamarca, França
e Inglaterra.
Para se manterem em
movimento durante o período de isolamento, os integrantes do Sepultura investiram em produções digitais. O projeto ‘SepulQuartas’, além de falar sobre
música, recebeu 57 pessoas,
de chefs de cozinha a jornalistas e artistas. “A gente
estava em um momento importante [quando começamos as lives], recém-saídos
da gravação e do lançamento de ‘Quadra’. Não queríamos perder essa força e esse
movimento”, conta Derrick
sobre o projeto criado para,
entre outras coisas, não perder o contato com os fãs.
Os integrantes da banda, Andreas Kisser e Derrick Green, entre muitos,
receberam para bate-papos os skatistas Oliver Percovich, Steve Caballer, Pedro Barros, Christian Hosoi
e Bob Burnquist. Eles também fizeram performances, com cada membro em
sua casa, e mesmo com o
empecilho da presença física, eles conseguiram passar a energia da banda e
os fãs aprovaram. Outro
fator importante foi o
apoio que o Sepultura disponibilizou para a Favela
Agradece, trabalho social
com moradores das comunidades da região da zona
leste de São Paulo. (Lanna
Oliveira é estagiária do
jornal O Hoje)
Marcos Hermes

Autor do livro 'Medicina do futuro no presente', o médico Ítalo
Rachid, utiliza o exemplo do Infarto Agudo do Miocárdio para trazer
uma perspectiva de atitudes para a saúde em prol de uma vida longa
Existe um gás incolor,
inodoro, inflamável e altamente tóxico para os seres
humanos e animais. Invisível e mortal, é o CO2. Sem
querer ser desanimador, viver é como respirar monóxido de carbono o tempo inteiro. Essa foi a analogia que
o médico Italo Rachid, com
quase 30 anos dedicados às
Ciências da Longevidade Humana, escolheu para abordar um importante assunto:
“precisamos dar mais atenção às causas do que aos
efeitos”. O autor da obra
‘Medicina do futuro no presente – os segredos da longevidade saudável’, publicado pela Editora Pandorga,
ressalta que é muito comum,
por exemplo, acreditar que
o Infarto Agudo do Miocárdio acontece por causa do
colesterol. No entanto, geralmente o foco está no caminho errado ao tratar à incidência da doença que mais
mata no planeta.
Segundo Rachid, o problema está em tratar os efeitos que levam ao óbito, o
médico ainda questiona:
existe uma maneira de controlar a degradação do organismo? Sim! Para explicar
o contexto, o especialista discute que em casos de colesterol alto, o tratamento abordado com certeza, é sempre
medicação e alimentação
para controle, mas isso não
tem surtido efeito e o verdadeiro inimigo das artérias
não é o colesterol, mas sim
um processo chamado Inflamação Crônica Subclínica
(ICS). O criador do grupo
Longevidade Saudável, explica: “O processo chamado
Inflamação Crônica Subclínica (ICS) provoca o sistema
imunológico da pessoa, gerando uma lesão nas células
do endotélio (revestimento
celular interno das artérias,
tecido ativo que produz uma
vasta gama de hormônios).”
Mas onde o colesterol entra? Para reparar essa lesão,
o organismo utiliza de moléculas do colesterol, e esse
processo desencadeia o Infarto Agudo do Miocárdio.
Obtendo essa perspectiva, é
mesmo o temido colesterol
que deve ser combatido? Claro que não, a preocupação
deveria ser com o silencioso
processo de inflamação. Esse
é um dos exemplos que o
doutor Rachid mostra em
sua obra Medicina do futuro
no presente, publicado pela
Editora Pandorga. Outro
exemplo, é que as pessoas
acreditam que o envelheci-

mento que causa a perda de
hormônios, mas é ao contrário. Inclusive, essas substâncias que governam nossa biologia, nossa fisiologia, nosso
equilíbrio homeostático e,
portanto, nossas vidas.
É como se você estivesse
descendo uma ladeira em
um carro. Você pode seguir
em alta velocidade, pisando
no acelerador; ou, pode descer mais lentamente, pisando
no freio. A Medicina da Longevidade é o freio. O grande
ponto é inverter a ordem de
pensamento para conquistar
uma vida saudável.

O autor

Ítalo Rachid é ginecologista de formação, com quase 30 anos dedicados às Ciências da Longevidade Humana. Desde muito cedo, pôde
constatar o enorme poder
da manutenção da qualidade
de vida. Convidado a participar de um congresso mundial sobre Ciências da Longevidade Humana nos Estados Unidos no ano de 1997,
promovido pela A4M dos Estados Unidos, testemunhou
o nascimento de uma área
científica totalmente focada
na qualidade de vida.

Ítalo Rachid acredita que o grande ponto é inverter a ordem de
pensamento para conquistar uma vida saudável

NOTA AO LEITOR
Lançamento do novo álbum está previsto para agosto

t

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

RESUMO de noveLAs
t
Malhação - sonhos
João sugere que dandara
fique com René. Jeff pergunta
sobre a saúde de Lucrécia para
Jade. bianca diz que João deve
conquistar vicky. Jade fica encantada com o local a que Cobra quer levá-la. duca e bianca
fazem as pazes. Joaquina atira
na praça a luva de Alan com o
pendrive contendo o dossiê
sobre a khan. duca e karina
treinam na academia. Jeff visita
Lucrécia, e Jade fica furiosa.
duca conta para karina o que
bianca armou.

Gênesis
beeri se surpreende ao
ver o estado de Judite. esaú
sente remorso. yarin se assusta com a atitude ousada
de bila. Jacó nota a diferença
entre Lia e Raquel. beno desmascara Raquel. Labão se decepciona com Raquel, mas
pede segredo à salma. Jasper
castiga bila. Jacó diz que fará
uma proposta a Labão. Lia
descobre que Jacó está sendo
ameaçado de morte.Jacó se
abre com Lia. Malaki pede
informações sobre Harã.

a Vida da Gente
Rodrigo diz para Júlia que
irá à feira de ciências. Júlia explica seu projeto, na feira de
ciências, para Manuela, Gabriel, Ana, Lúcio e Rodrigo. suzana vê fotos suas tiradas por
Renato. Júlia tenta descobrir
com Manuela por que ela não
vai ao casamento de Ana. o
advogado fala para Lourenço
que existe uma chance de que
ele fique com tiago. Jonas exige que o reitor da faculdade
demita seu irmão. nanda procura Francisco.

Coração indomável
no escritório, Raiza diz a
Carol, Alessandro e ‘Maria
Alessandra’ que está frequentando o cassino um homem
com muita sorte que está
desbancando a roleta. Maricruz diz a Alessandro que isso
é uma armadilha preparada
por Carol. eusébio, completamente bêbado, diz a José
Antonio que Lúcia foi a causadora de todas as desgraças
na vida de Maricruz. Carol
paga seu cúmplice e ordena
que desapareça da ilha.

império
Cora manda que todos
avancem sobre os pedaços
do diamante cor-de-rosa. téo
vai ao encontro de Maurílio.
Maria Clara reclama de Cristina. José Alfredo sente-se
mal e Josué o ajuda. Cristina
vai à pizzaria com elivaldo e
tuane. Lorraine pede desculpas a Maria Marta. Fernando
tenta roubar Cora, mas a vilã
o enfrenta. Xana apressa
naná e Juliane para o jantar
no restaurante de vicente.
Antônio alerta vicente.
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t
sonhos
encerra hoje (16) a série
de lives do evangelista deive Leonardo. sempre às 7h
em seu perfil do instagram,
as transmissões ao vivo
buscam levar palavras confiantes para todos os seus
seguidores. A última live
traz o tema 'não enterre
seus sonhos'. esta, aborda
o fato de quando se para
de sonhar, inevitavelmente
acaba com o senso de propósito. vale lembrar que a
semana de propósito, realizada ao vivo no instagram
oficial do deive Leonardo,
faz parte do novo devocional ‘Alegria do Amanhecer’,
seu mais recente trabalho.
Quando: sexta-feira (16).
onde: @deiveleonardo. Horário: 7h.
Rap
emicida disponibiliza,
pela Laboratório Fantasma
em parceria com a sony Music, o álbum ao vivo ‘Amarelo’ nos aplicativos de áudio. o registro audiovisual

mensagem de positividade
o evento ajuda a onG Amigos do bem. durante toda
a apresentação, um QR
Code fica na tela para direcionar doações a entidade
apoiada por elba. Quando:
sexta-feira (16). onde: terra.com.br. Horário: 20h.

MC Gomes se apresenta nesta sexta-feira (16) em Goiânia
do espetáculo, que conta
com a participação de Pabllo
vittar, Majur, MC tha, drik
barbosa e Jé santiago, também chega a 190 países pela
netflix. o rapper paulistano
deu novos contornos à história da cultura brasileira
com o documentário ‘Amarelo - é tudo pra ontem’,
no qual usou o histórico
show de lançamento do experimento social realizado
em novembro de 2019, no
palco do theatro Municipal
de são Paulo. Quando: sexta-feira (16). onde: netflix.

Forró
Para seguir comemorando os festejos juninos, elba
Ramalho promove a live
‘uma noite de Arraiá’, nesta
sexta-feira (16) às 20h, com
transmissão pelo Portal terra. Com a participação de
solange Almeida e Padre
Fábio de Mello, a paraibana
vai cantar seus maiores sucessos, também homenageando grandes nomes do
forró e da música brasileira
em versões juninas. diretamente do teatro Riachuelo,
no Rio de Janeiro, com uma

Funk
o espaço burj open Air
começa o fim de semana
com a apresentação do MC
Gomes, a partir das 19h. o
baile funk do artista já é conhecido ao redor do brasil
e promete agitar a noite de
sexta-feira (16) da capital
goiana. o fim de semana
em Goiânia já começa com
o funk a todo vapor, apesar
da cidade ser conhecida pelos bares sertanejos, a burj
vem com uma proposta inovadora. Com uma mistura
de gêneros, a casa oferece
shows para todos os estilos,
bons drinks e petiscos.
Quando: sexta-feira (16).
onde: Rua 5, s/n, setor vila
brasília - Aparecida de Goiânia. Horário: 19h.

Alunos da Escola Basileu França que participam da final da disputa
percorrerem essa longa trajetória, os jovens bailarinos
do Basileu França têm cumprido um cronograma de muitos ensaios e dedicação. “Tem
sido uma rotina de bastante
ensaios, de variação, de solo,
de PADD (Pas de Deux). Mas
é muito confortável, porque
nós sentimos que estamos
avançando a cada dia, na pirueta, no salto, com mais força. É isso que eu sinto quando
eu danço, me sinto bem fortalecido”, comenta Manoel
Domingos, 12, que começou
no Ballet aos 6 anos de idade
e se destacou na seleção do
‘Top 12’ do YAGP, neste ano.
Assim como João Pedro,

outros bailarinos que vieram
de outros estados também
já participaram da seletiva,
dentre diversas premiações.
São os casos de Ryan Cavaline, 18, que é de Barra Bonita
(SP); João Vítor Santana, 17,
de Uberlândia (MG); Miguel
Artur, 16, de Brasília (DF);
Ryan Furtado, 18, de Paraopebas (PA); Peter Cauã, 17,
de São Paulo (SP), entre outros. Todos vieram em busca
de um grande sonho, o ballet,
e no Basileu França têm feito
história. “Eu participei da
seletiva do YAGP por duas
vezes e em todas elas eu fui
selecionado, e neste ano eu
fiquei em segundo lugar. Já

participei da seletiva online
do Prix de Lausanne e do
Festival de Joinville, pelo Basileu França também”, comenta Ryan Cavaline. “Eu
conheci o Basileu França
através de festival. Eu vi uma
coreografia e achei muito
bonita. Então eu fui pesquisar e passei a conhecer a Escola. Já participei do YAGP
em Nova York, do Festival
de Joinville e do Prix de Lausanne online”, complementa
João Felipe Santana.
Já a bailarina Alice Campelo, 18, assim como outros
de seus colegas, é natural
de Goiânia (GO) e conhece
a Instituição há tempos. Aos
15 anos, a jovem iniciou carreira no ballet e, nessa trajetória, já participou de diversos festivais importantes,
como o Festival Internacional de Dança de Porto Alegre
(FIDPOA), Passo de Arte
Grand Prix, Festival de Dança de Joinville, Festival Internacional de Dança de Santos, Seletiva do YAGP Brasil,
entre outros. “Minha expectativa é que eu consiga uma
bolsa, porque a minha luta
não é fácil. Eu me dedico
muito e acredito que eu possa conquistá-la. Este é o meu
maior sonho.”, pontua.

CELEBRIDADES
Marília Mendonça lamenta
'ter que comemorar' prisão
de DJ ivis
Marília Mendonça deu seu
parecer sobre o caso do dJ
ivis, preso por agredir a exmulher, Pamella Holanda. o
músico foi apreendido no
Ceará, na noite desta quarta-feira (14). A informação
foi confirmada pelo governador do estado, danilo santana (Pt), no twitter. na hora,
a artista estava em uma coletiva de imprensa e quase
comemorou a prisão do músico. na sequência, explicou
o ‘quase’: "A gente não devia
ter que comemorar isso. Muitas mulheres não denunciam
porque já sabem de histórias
em que não acontece nada.
não posso falar para alguém
denunciar sem saber se ela
vai estar segura com isso",
disse. (igraínne Marques, Purepeople)
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Bailarinos do Basileu França disputam
final do Youth America Grand Prix
Bailarinos da Escola do
Futuro de Goiás em Artes Basileu França participam da
final do Youth America Grand
Prix – YAGP (Grande Prêmio
da Juventude da América),
que está sendo realizada desde o dia 06 e segue até 17 de
julho, com apresentações das
09h às 23h59. Essas serão as
Finais Virtuais Internacionais,
devido à pandemia de Covid19, com transmissão pelo site
e pelo canal do YAGP no YouTube. A cerimônia de premiação será no dia 18 de julho, às 12h no canal oficial
da premiação no YouTube.
Ao todo, 17 bailarinos do
Basileu França irão concorrer
à premiação, em diversas categorias. São eles: Antônia
Manrique, Maria Luiza Loberto, Peter Cauã, Maria
Eduarda Carvalho, João Felipe
Santana, Vivien Palmer, Giovanna Machado, Sabrina Zanini, Nattalia Tiemi, Manoel
Domingos, Luiza Almeida, Miguel Artur de Oliveira, Julia
Mundim, Ryan Furtado, Alice
Campelo, João Pedro Silva e
Ryan Cavaline.
Com histórias, em sua
grande maioria, que marcam
o início no Ballet quando bem
pequenos, e com dificuldades,
inclusive financeiras, para

n

Duda Reis surge em foto
rara com o namorado
Na última quarta-feira,
14 de julho, Duda Reis
surpreendeu a web ao
compartilhar uma foto
em que aparece com seu
novo namorado Bruno
Rudge. Em sua conta no
Instagram, a atriz apareceu grudadinha com o
novo boy. Mesmo sem legenda, a publicação recebeu mais de 970 mil curtidas e milhares de comentários. “Você merece
ser feliz”, escreveu um in-

sthefany Brito desabafa sobre julgamentos na maternidade: 'impressionante'
stefhany brito resolveu
abrir um espaço em suas re-

ternauta. (Giovanna Prisco, Ofuxico)

des sociais para falar sobre a
maternidade com as seguidoras que também são mães.
"é impressionante o quanto
somos julgadas em todas as

situações da maternidade",
escreveu ela ao compartilhar
as respostas de algumas mulheres. A atriz listou uma série
de situações comumente julgadas pelas pessoas e discorreu sobre o assunto. (Raphaela Fernandes, Purepeople)
Mãe e viúva de MC Kevin
deixam de se seguir nas
redes sociais
Ao que tudo indica, não
anda nada bem a relação entre
valquiria nascimento e deolane
bezerra. A mãe e a viúva de
MC kevin pararam de se seguir
no instagram. e isso aconteceu
dois dias depois de val defender
a r em defesa da mãe da filha
do funkeiro, em relação à deixada pelo famoso. A empresária disse em suas redes sociais
que vive o luto pela morte do
filho e ainda precisa lidar com
críticas direcionadas a ela e a
seus familiares. (ofuxico)

1

ÁRIES
(21/3 - 20/4)
Hoje o dia pode trazer desentendimentos entre você e pessoas da sua família. tome cuidado
com brigas e cobranças no casamento. emoções estão à flor da
pele, por isso a comunicação não
flui. não é um bom dia para comprar e vender, muito menos para
assinar contratos.

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
o dia pode trazer instabilidades e inseguranças, principalmente no seu trabalho. vale a pena ficar atento e evitar erros. você
pode se colocar numa situação
arriscada por não ter certeza do
que está dizendo. Pesquisar ou
refletir antes de expor suas ideias
e conhecimentos.

3

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
o dia pode trazer dúvidas de
firmar suas intenções, justamente
porque está sendo contraditório
e não sabe exatamente o que deseja. Cuidado para não jogar seu
dinheiro fora comprando coisas
das quais, no fim, nem gosta ou
precisa, numa total desconexão
com a realidade.

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
suas expectativas para hoje
podem não se concretizar. você
pode tentar realizar as coisas com
muito boa intenção, mas tudo começa a dar errado e sua paciência
se esgota, criando conflitos. Portanto tome cuidado para não descontar suas frustrações nas outras
pessoas.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
o dia está pra lá de louco.
Muitas coisas que gostaria de fazer não serão realizadas e outras
nas quais nem estava pensando
acabam se realizando. é como se
o dia estivesse te pregando várias
peças. vale a pena não perder o
senso de humor. tome cuidado
com raiva.

6

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
o dia pede equilíbrio entre
dar e receber, fazer e parar. Hoje
é pedido tanta maestria no ritmo
que até para um malabarista seria
difícil, portanto respire. tome cuidado com as ansiedades, porque
querer resolver um milhão de coisas ao mesmo tempo pode trazer
mais caos ainda.

7

LIBRA
(23/9 - 22/10)
o desafio deste dia é manter
o ritmo, sem perder a motivação
e a flexibilidade. Hoje o tempo
pode voar e você terá a sensação
de que fez muita coisa e fará, inclusive ajudar as pessoas. de forma rápida e precisa, seus conselhos chegarão em boa hora para
quem te solicitar.

8

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
equilibrar o caos é algo bem
difícil, certo? Portanto, neste dia,
para evitar o desgaste do sistema
nervoso, vale a pena deixar ligado
o modo avião da alma, deixar
que nada interfira na sua paz.
busque se isolar, se for necessário,
para ver seus objetivos realizados.
o dia favorece.

9

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
Hoje o dia pode trazer brigas
ou discussões com amigos e até
com desconhecidos, tamanho o
nível de estresse e irritação que
você pode ter. Portanto é um dia
cheio de agressividade no ar e
de mal-entendidos. vale a pena
se autocontrolar para evitar dissabores maiores.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
o dia pede foco nas parcerias.
novas pessoas podem fazer parte
da sua rotina de trabalho, assim
como uma nova sociedade pode
nascer para te ajudar no seu trabalho. saiba ser companheiro,
porque isso também vai favorecer
sua vida pessoal, conectando você
ainda mais ao seu par.

;

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
Para ter mais equilíbrio neste
dia é preciso ter foco, mas sempre
pensando muito bem em cada
escolha que for tomar. Pode ser
desafiador escolher, pois a dúvida
pode ser uma constante e você
pode sempre deixar para decidir
depois, quando perceber, não
realizou nada efetivamente.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
o dia vai trazer para você a
necessidade de equilibrar seu
orçamento 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. você pode passar por
uma reorganização.
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Caetano por outro timbre
Miro

Arthur Nogueira
lança hoje (16)
em todas as
plataformas
digitais o álbum
‘Sucesso Bendito’
Lanna Oliveira
Que Caetano Veloso faz parte do topo da música brasileira
não é novidade, isso porque
ele continua influenciando gerações. Prova disso é o projeto
do cantor Arthur Nogueira,
em dez canções o artista paraense percorre 50 anos de
música. Com lançamento previsto para esta sexta-feira (16),
o álbum em voz e violão, reúne composições de Caetano
de diferentes épocas. Músicas
que carregam a responsabilidade de formar a educação
artística de muitos brasileiros,
inclusive o Arthur.
Prestes a lançar seu quinto
álbum de composições inéditas, o cantor e compositor Arthur Nogueira recebeu o convite
do SESC RJ para fazer uma live
interpretando as canções de
Caetano Veloso em voz e violão.
O projeto despertou o interesse
do DJ Zé Pedro, proprietário e
curador da gravadora Joia Moderna, que provocou o paraense a registrar suas versões em
estúdio. ‘Sucesso Bendito’, música gravada por Maria Bethânia em 1984, é a faixa escolhida
para dar nome à homenagem
de Arthur ao artista brasileiro
que mais o inspira.
Jogando luz no ofício de
cantar, Arthur saúda a força
estranha que move o trabalho
de todo artista, por meio de
canções pouco revisitadas,
como ‘Pronta pra cantar’, com-

‘Sucesso Bendito’ trata-se de um passeio pela obra excelsa e atemporal de Caetano Veloso
posta para Maria Bethânia e
lançada por ela em dueto com
Nina Simone em 1990, e ‘José’,
lançada pelo próprio Caetano
em 1987. O repertório abarca
ainda toda a dramaticidade do
compositor baiano mais apaixonado pelo cinema, com ‘Giulietta Masina’ e ‘Drama’, e o
romantismo singular de ‘Menino Deus’ e ‘Eu te amo’.
Produzido por Alexandre
Fontanetti, o álbum foi gravado
ao vivo no estúdio Space Blues,
em São Paulo. Para captar o som
de forma analógica, foram usados microfones valvulados e de
fita (Ribbon) para a voz e dois
pares estéreo de condensadores
para o violão, além de pré-amplificadores valvulados dos anos
1960. Premiado no Grammy Latino pela Engenharia de Som
dos álbuns ‘APKÁ’, de Céu, e

Jardim-Pomar’, de Nando Reis
e os Infernais, Alexandre também produziu os discos ‘Rita
Lee em Bossa 'n' Roll’ e ‘Sem
Destino’, de Luiz Tatit.

A estrela de Belém

Nascido em Belém (PA) em
1988, Arthur Nogueira é cantor,
compositor e produtor musical.
Lançou quatro álbuns próprios
e compôs para grandes vozes,
como Gal Costa e Fafá de Belém. Considerado o artista contemporâneo responsável por
"renovar a tradição dos poetas
na canção brasileira" (O Globo),
sua música agrega, por exemplo, a poesia de Antonio Cicero,
Adília Lopes e Adonis. O artista
também contribuiu como produtor os álbuns ‘Humana’, de
Fafá de Belém, e ‘Só’, de Adriana Calcanhotto.

‘Sucesso Bendito’ trata-se
de um passeio pela obra excelsa e atemporal de Caetano
Veloso por meio da voz de
um dos mais destacados compositores brasileiros contemporâneos. E ninguém menos
que Zélia Duncan, umas das
maiores artistas nacionais,
chancela esse projeto proferindo belas palavras sobre
Arthur. “Caetano é todo meu.
Digo, meu favorito. E olha
que tenho muitos preferidos!
É que são muitos e grandes,
tantos e diversos e imensos...
Mas Caetano ‘é’ eu. Uma escolha pessoal, biográfica. Então, quando ouço Arthur, com
essa voz de Arthur, que é só
dele, dizendo letras que conheço tanto, botando tudo no
colo e me entregando de
novo, recebo e me emociono,

renovada”, começa.
“O lugar essencial, minimalista, da voz com o violão, que
é a alma de tantos compositores, nos silêncios de Arthur
gritam o grito tão docemente
solitário e lindo desse cantor,
que respira olhando para cima,
rezando pela chuva de canções
que saiu de sua boca e sobre
ela cairá de volta, na forma
de tantas vidas. Não é fácil recantar canções, mas é tão necessário, quando legítimo. Porque se não for, não é, não vale,
não temos tempo a perder. Então, é claro que Arthur Nogueira pode e deve cantar Caetano. Ele tem seus motivos e
essa sua voz tamanha, do tamanho singular que sempre
vai ter a obra que o inspirou”,
finaliza Zélia. (Lanna Oliveira
é estagiária do jornal O Hoje)

CINEMA
t
esTReias
space Jam: um novo Legado
(space Jam: A new Legacy,
2021, euA). duração: 1h55min.
direção: space Jam: A new Legacy. elenco: Lebron James,
don Cheadle, sonequa Martin-Green. Gênero: Animação,
comédia, família. em space
Jam: um novo Legado, a inteligência artificial, Al G (dom
Cheadle) sequestra o filho de
Lebron James e envia o lendário jogador dos Los Angeles
Lakers para uma realidade paralela, onde vivem apenas os
personagens de desenho animado da Warner bros. Para
resgatar o seu filho, ele precisará vencer uma partida épica
de basquete contra superversões digitais das maiores estrelas da história da nbA e da
WnbA. Para essa dura missão,
king James terá a ajuda de
Pernalonga, Patolino, Lola bunny, dentre outros personagens.
Cineflix aparecida: 13h45,
15h40, 18h05, 20h30.
em um Lugar silencioso Parte 2 (A Quiet Place Part ii,
2021, euA). duração: 1h37min.
direção: John krasinski. elenco:
emily blunt, John krasinski, Cillian Murphy. Gênero: suspense,
fantasia, terror. em um Lugar
silencioso - Parte 2, logo após
os acontecimentos mortais do
primeiro filme, a família Abbott
(emily blunt, Millicent simmonds e noah Jupe) precisa
agora encarar o terror mundo
afora, continuando a lutar para
sobreviver em silêncio. obrigados a se aventurar pelo desconhecido, eles rapidamente
percebem que as criaturas que
caçam pelo som não são as
únicas ameaças que os obser-

‘Space Jam: Um Novo Legado’ traz o grande jogador de basquete LeBron James em seu elenco
vam pelo caminho de areia. Cineflix aparecida: 19h10, 21h35.
eM CaRTaZ
Viúva negra (black Widow,
2021, euA). duração: 2h14min.
direção: Cate shortland. elenco: scarlett Johansson, Florence Pugh, Rachel Weisz. Gênero: Ação, espionagem, aventura. no novo filme da Marvel
studios, ‘viúva negra’, natasha
Romanoff (scarlett Johansson)
precisa confrontar partes de
sua história quando surge
uma conspiração perigosa ligada ao seu passado. Perseguida por uma força que não
irá parar até derrotá-la, natasha terá que lidar com sua

antiga vida de espiã, e também reencontrar membros de
sua família que deixou para
trás antes de se tornar parte
dos vingadores. dirigido por
Cate shortland e produzido
por kevin Feige, ‘viúva negra’,
é o primeiro filme da fase
quatro do universo Cinematográfico Marvel. Cineflix aparecida: 15h20, 16h10, 18h55,
19h05, 21h40, 21h50.
Croods 2: uma nova era (the
Croods: A new Age, 2021, euA).
duração: 1h36min. direção: Joel
Crawford. elenco: nicolas Cage,
Ryan Reynolds, emma stone.
Gênero: Animação, aventura,
família, comédia. em Croods 2:
uma nova era, em busca de

um habitat mais seguro, os
Croods descobrem um paraíso
que atende todas as suas necessidades. entretanto, outras
pessoas já moram neste lugar:
os bettermans, uma família que
se considera melhor e mais evoluída. À medida que as tensões
entre os novos vizinhos começam a aumentar, uma nova
ameaça impulsiona os dois clãs
em uma aventura épica que os
força abraçar suas diferenças,
extrair forças um do outro e
construir um futuro juntos. Cineflix aparecida: 15h, 17h.
Velozes & Furiosos 9 (F9 the
Fast saga, 2021, euA). duração: 2h23min. direção: Justin
Lin. elenco: vin diesel, Michelle

Rodriguez, Jordana brewster.
Gênero: Ação. em velozes &
Furiosos 9, dominic toretto
(vin diesel) e Letty (Michelle
Rodriguez) vivem uma vida
pacata ao lado de seu filho
brian. Mas eles logo são ameaçados pelo passado de dom:
seu irmão desaparecido Jakob
(John Cena). trata-se de um
assassino habilidoso e motorista excelente, que está trabalhando ao lado de Cipher
(Charlize theron), vilã de velozes & Furiosos 8. Para enfrentá-los, toretto vai precisar
reunir sua equipe novamente,
inclusive Han (sung kang), que
todos acreditavam estar morto. Cineflix aparecida: 15h45,
18h40, 19h, 21h35, 21h55.
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Negócios
Medida de
prevenção da
disseminação do
coronavírus
impacta em quem
não quer vacinar
ou escolher vacinas

Empresa desenvolve aplicativo
que comprova imunidade
O iPassport foi desenvolvido para
controlar a imunização contra a febre amarela, mas
ganhou novos rumos com a pandemia de Covid-19
Alice Orth
Qualquer smartphone tem
sua coleção: para pedir comida,
transporte, reservar hotéis, escolher um vinho, comprar um
livro usado de edição limitada.
Os aplicativos refletem nosso
cotidiano e parecem resolver
nossa vida em pequenos passos
– alguns maiores do que outros.
Os chamados superapps, que
reúnem diversas funções, transformaram o celular em uma
nova carteira de identidade, tão
importante quanto a própria.
Para Paulo Macedo, CEO
da Solutis, empresa baiana
que tem por objetivo desatar
cada vez mais das nossas necessidades dentro da tela,
aposta na ideia. “O que vemos
hoje no mercado é uma corrida pela conquista nos corações dos usuários. Há vários
potenciais superapps operando e alguns começam a se destacar” explica ele.
O iPassport, da desenvolvedora Mooh Tech, que deu
origem à plataforma Chronus,
é um deles. Já utilizado em diversos países e começando a
ser usado em algumas cidades
no Brasil, o aplicativo foi criado
para ajudar no controle da fe-

bre amarela, funcionando
como uma carteirinha de vacinação internacional para permitir a livre circulação. Ele foi
desenvolvido em março de
2020 e rapidamente ganhou
um novo sentido com a pandemia de Covid-19.
“A Mooh Tech doou o sistema aos órgãos públicos, que
disponibilizam as informações
de vacinação para que sejam
carregadas no banco de dados
da solução. Do lado do usuário,
o aplicativo está disponível
para download em aparelhos
rodando iOS ou Android”, conta Macedo. “Desta forma, organizadores de eventos, comi-

tês esportivos e empresas, por
exemplo, podem utilizar a solução para gerenciar a vacinação de colaboradores, bem
como para controlar o acesso
de pessoas a locais públicos. O
aplicativo cria um QR code
para cada usuário, a partir do
qual é possível verificar o status de sua vacinação”.
O nascimento do aplicativo
se deu ainda em 2013, pelo piloto de avião e desenvolvedor
de software brasileiro residente em Paris, Everton Cruz. “Por
diversas vezes, trabalhando
como piloto, funcionário de
multinacionais, como Microsoft, e, ainda antes, como mo-

delo, me encontrei nessa situação de ou não estar com o
CIVP ou até mesmo a autoridade imigratória não aceitar
o documento”, conta ele.
O CIVP, Certificado Internacional de Vacinação ou Profilaxia, permite provar a autoridades de imigração que o
proprietário está imunizado
contra certas doenças exigidas
na entrada do país, mas tem o
problema que qualquer documento mantido em papel possui: é facilmente perdido ou
danificado, causando dores de
cabeça para reposição.
“O grande diferencial do
iPassaport é que ele não é voltado apenas ao Covid-19. É um
app multifuncional, com registro de dados, como quaisquer tipos de vacinas, possibilitando o acompanhamento da
imunização dos cidadãos e,
portanto, podendo estabelecer
protocolos médicos e sanitários
que permitam evitar o surgimento de novas pandemias e
epidemias. Outra vantagem é
que o aplicativo pode ser usado
como um pequeno prontuário
médico, tornando o dia a dia
do usuário mais prático e seguro, pois, a equipe de emergência poderá acessar seus dados médicos na eventualidade
de um acidente ou mal-estar
súbito”, diz Cruz.
O passaporte de imunização
se tornou uma discussão em
todo o mundo, com países fechando fronteiras para impedir
o aumento de vírus em circu-

lação no território e a possibilidade de novas variantes. A
União Europeia, por exemplo,
colocou em vigor no dia 1º de
julho o documento que pretende facilitar o trânsito de
pessoas vacinadas entre seus
países membros. O certificado
de tratamento contra Covid19 completo ou teste de resultado negativo do RT-PCR ficam
disponíveis em papel, mas também na tela.
A iniciativa, porém, segue
longe de ser uma realidade
global. No Brasil, a conversa
ainda está em projeto de lei,
aprovado no Senado e que ainda precisa passar pela Câmara
dos deputados e pela sanção
da Presidência da República.
O chamado Certificado de Imunização e Segurança Sanitária
(CSS), se aceito, poderá ser usado para permitir a entrada em
eventos culturais e esportivos
que tenham restrições. O Ministério da Saúde espera certificar digitalmente a população pelo Conecte SUS Cidadão,
comprovando a imunização
para viagens para o exterior a
brasileiros que receberam vacinas aprovadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS).
É nesse barco que entra o
iPassport; unindo as declarações de cada país, o programa
poderá o gerar um QR Code
que será lido por catracas, leitores manuais ou quaisquer
outros pórticos de leitura digital, abrindo as portas ao mundo. (Especial para O Hoje)

