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Alego propõe
auxílio de R$ 300
em emenda
Matéria proposta pelo Governo
de Goiás deve passar por alterações na Assembleia Legislativa de Goiás. Nos bastidores, os
deputados apoiam que o programa Mães de Goiás seja R$
300 para famílias carentes.
Política 6

LeO FRaDe

Repensar o atendimento é
questão de sobrevivência
para o varejo
Opinião 3

OHOJE.COM

Professores vacinados
assegura retorno
das aulas presenciais
Goiás vacinou aproximadamente 97% dos professores e servidores da rede municipal. O número leva
segurança para a Secretaria de Educação que avaliará o retorno das aulas presenciais em agosto. As

medidas de biosegurança serão tema de discussão
da pasta e de entidades representativas na próxima
semana e devem ser anunciadas para que as escolas se preparem para o retorno. Cidades 11

Jota Eurípedes

Custo logístico
do país supera
12% do PIB
Baixo investimento do país após
2012 sobrecarrega os custos de
logística para distribuição dos
produtos brasileiro, em especial
do agronegócio. 12% do Produto Interno Bruto é gasto com o
custo logístico. São gastos 58% a
mais, se comparado com os Estados Unidos.
Economia 4

Pequenos
municípios já
vacinaram 85%
Algumas das menores cidades
de Goiás já vacinaram mais de
85% da sua população. Com destaque para São João da Paraúna
que já vacina pessoas com 18
anos. As pequenas, no entanto,
também aparecem nos índices
das piores taxas de vacinação.
Cidades 10

O horário estendido para o funcionamento dos bares rendeu cena de boas práticas. Distância, máscara e mesas ao ar livre

Retorno aos bares
começa com segurança

Um ano e meio de pandemia e boa parte da população tem
respeitado as medidas de proteção durante o lazer ou a ida
no bar. Evitar sair de casa ainda é a medida mais importante, mas o cuidado vira exemplo. Cidades 9

Morte de
macacos sinaliza
febre amarela

Presidenciáveis
da OAB visitaram
Iris Rezende

Registro de casos de febre amarela em macacos e a morte desses
animais acende alerta das autoridades sanitárias em Goiânia.

Todos os quatro postulantes à
presidência da OAB-GO, fizeram
visitas ao ex-prefeito de Goiânia
que está apto a votar.

Permutas como
negócio entre
empresas

Presidente
despacha
do hospital

Cidades 10

Empresas tem aderido a permutas como modelo de negócio.
O formato já movimenta um faturamento de R$ 60 mil.
Negócios 17

Política 2

Essência
Mostra virtual reúne
acervo exclusivo do Rei
Ooni de Ifé
Essência 14

Política 2

LeiA nAs CoLunAs

▼

Xadrez: Base aliada se recom-

põe na Assembleia Legislativa
e dá tranquilidade para projetos de Ronaldo Caiado.
Política 2

Livraria: Trono de Cangalha',

do autor sergipano Aroldo Veiga fala de desobediência civil,
solidão e abandono materno.

Dica para a volta dos
cinemas inclui “Um
lugar silencioso 2”
Essência 15

Fashion Week apresentou
coleções em edição 100% digital
Essência 16

Essência 14

Dólar: (paralelo) R$ 5,11 | Dólar: (comercial) R$ 5,115 |
Euro: (Comercial) R$ 6,038 | Boi gordo: (Média) R$ 321,85
Poupança: 0,3715% | Ouro: R$ 296,82 | Bovespa: -1,18%

Após ficar internado em UTI e
ser intubado, o presidente apresentou melhoras no seu quadro
de saúde e despachou com alguns ministros por vídeochamada de um hospital em SP.

Goiás recebe
Londrina visando
permanecia no G-4
Equipe esmeraldina chega para
o confronto sem três jogadores
suspensos, mas com a volta de
zagueiro e lateral; Londrina
tenta deixar lanterna em estreia
de novo treinador. Esportes 8
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Tempo em Goiânia
s 32º C

t 15º C

Sol com algumas nuvens.
Não chove.
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POLÍTICA

Xadrez

Venceslau Pimentel |

Base aliada se recompõe na Alego
Presidente despachou com ministros do hospital de SP

Jair Bolsonaro
não deve pedir
licença do cargo,

mesmo internado

O presidente Jair Bolsonaro deu sinais de que não
deve pedir licença do cargo mesmo estando internado
após ser intubado. O presidente despachou do hospital
com os ministros da Casa-Civil e com o ministro da Ciência e Tecnologia. Ele apresentou evolução clínica considerada satisfatória, segundo o boletim médico divulgado no início da tarde da última sexta-feira (16). Bolsonaro está internado desde a noite de quarta-feira (14)
no Hospital Vila Nova Star, após apresentar um quadro
de obstrução intestinal.
Ainda de acordo com o informe da equipe médica,
o presidente passa bem, mas não há previsão de alta.
Anteontem (15) foi feita a retirada da sonda nasogástrica com a perspectiva de que hoje fosse retomada a
alimentação oral.
Mais cedo, o presidente despachou com o ministro da
Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, por videoconferência. O
ministro publicou uma foto em seu Twitter onde aparece
trabalhando em frente ao telefone celular por onde fazia
a vídeochamada com o presidente.
Pela manhã, Bolsonaro havia divulgado uma foto em seu
Instagram na qual aparece caminhando no corredor do hospital segurando o suporte para soro. “Em breve de volta a campo, se Deus quiser!”, escreveu na legenda da imagem.
Na quarta-feira, Bolsonaro deu entrada pela manhã no
Hospital das Forças Armadas, em Brasília, com uma crise persistente de soluço e mal estar. Exames indicaram
um quadro de obstrução intestinal. Por decisão do cirurgião Antonio Luiz Macedo, responsável pelos procedimentos a que o presidente foi submetido após sofrer um
atentado na campanha eleitoral de 2018, Bolsonaro foi
transferido para São Paulo.

e dá tranquilidade a Caiado
A base de apoio ao governador Ronaldo
Caiado (DEM), na Alego, terá, no segundo semestre deste ano, maioria folgada para a votação e aprovação de matérias do Executivo, com a composição de deputados da
oposição, do PSDB e do MDB.
Nos primeiros seis meses de
2021, o líder do governo,
Bruno Peixoto (MDB), teve
dificuldades em arregimentar o número de votos
suficientes, em plenário,
para ver
aprovadas matérias do
Executivo,
por conta da
perda de parlamentares, principalmente do PSL, Major Araújo, Paulo Trabalho e Delegado Humberto
Teófilo, e Delegado
Eduardo Prado (DC).

Reforço

Agora, se o governo já contava com o apoio
de Humberto Aidar e Bruno Peixoto, voltar a
compor a base Henrique Arantes. E pelo PSDB,
Francisco Oliveira e Talles Barreto.

Fundão

Dos três senadores goianos, apenas Luiz
do Carmo (MDB) votou a favor do chamado
golpe do fundão, que vai destinar R$ 5,7 bilhões para bancar campanhas políticas em
2022. Kajuru (Podemos) e Vanderlan Cardoso
(PSD), não apoiaram a medida.

Crise hídrica

xadrez@ohoje.com.br

Prematuro

Em que pese a defesa por aliança política, do MDB, com Ronaldo Caiado, para
2022, o deputado Paulo Cezar Martins continua na defesa por candidatura própria.
Diz que qualquer decisão, agora, é precipitada. “O momento é de fortalecimento
do partido”.

Política, não

Nem só de tomada de decisões na
saúde vive o secretário estadual de Saúde, Ismael Alexandrino. Médico, ele acabou de receber carteira da Ordem dos Músicos do Brasil, seção de Goiás. Entrar na
política, é outra história que não passa, por
enquanto, pelos seus planos.

Governança

Em autoconvocação, a Alego começou
a apreciar, nesta sexta-feira, 16, o pacote
com novo matérias. Uma delas institui as
Microrregiões de Saneamento Básico do
Centro-Oeste e Centro-Leste de Goiás e suas
respectivas estruturas de governança.

Para federal

Ex-candidato a prefeito de Anápolis,
Márcio Correa, deverá ser referendado
pelo MDB como candidato a deputado federal, nas eleições do ano que vem. Na disputa, ele ficou em terceiro lugar.

Martelo

A disputa pelo controle do Progressistas, em Goiás, deve ter um epílogo em
agosto, ou no mais tardar, em setembro,
quando o presidente nacional, senador
Ciro Nogueira, baterá o martelo. A favor
de Alexandre Baldy ou do deputado federal Professor Alcides.

CURTAS

Como parte das medidas que visam minimizar a crise hídrica em Goiás, Ronaldo
Caiado, via decreto, instituiu a política estadual de proteção e preservação das nascentes de água.

t

2 Na sessão de ontem, na Alego, o de-

putado Humberto Aidar (MDB) saiu
em defesa da publicidade das ações da
Casa, alvo de críticas de parte da imprensa local.

Pronto para votar, Iris recebe précandidatos a presidência da OAB-GO
No final de junho
o emedebista já
havia se reunido
com o candidato
da situação,
o advogado
Rafael Lara
Dayrel Godinho
Depois de se encontrar com
o presidente da Escola Superior de Advogados (ESA), Rafael Lara, que é o candidato
apoiado pelo atual presidente
da Ordem dos Advogados do
Brasil - Seção Goiás (OAB-GO),
Lúcio Flávio, o ex-prefeito de
Goiânia Iris Rezende (MDB)
teve uma semana de agenda
com os outros quatro pré-candidatos à presidência da Ordem em Goiás.
O prefeito se encontrou com
o presidente da Caixa de Assistência aos Advogados de
Goiás (Casag), Rodolfo Otávio,
e com a conselheira federal
da OAB Valentina Jungmann,
na última terça-feira (13). Eles
fazem parte da atual gestão,
com a qual o ex-prefeito tinha
uma proximidade.
De acordo com o ex-prefeito, receber os representantes é
sempre um motivo de “alegria” e que é sempre bom receber representantes da ad-

Ex-prefeito teve
agenda com três précandidatos nesta
semana e completou
o aceno aos quatro
pré-candidatos

vocacia que almejam concorrer à presidência da Ordem.
O conteúdo da conversa,
de acordo com a conselheira federal foi “amistoso e produtivo”. “Apresentei o nosso projeto
de pré-campanha à presidência
da OAB-GO e pedi apoio a esse
incrível ser humano”, comentou a postulante, que esteve
com o prefeito no mesmo dia
em que Rodolfo Otávio. Ambos
tiraram fotos com o ex-prefeito e destacaram a visita.

Oposição

Dois dias depois de encontrar os pré-candidatos que fa-

zem parte do atual “Pra Frente OAB”, eleitos para o triênio
de 2019 a 2021, o ex-prefeito
também recebeu o advogado
criminalista Pedro Paulo de
Medeiros. Ele é o principal
pré-candidato da oposição
pelo grupo que ficou na segunda colocação nas eleições
de 2018, o “Nova OAB”.
O ex-prefeito tem proximidade com o pai de Pedro
Paulo, Wanderlei Medeiros,
com quem Iris já trabalhou na
época em que era advogado.
“Faz parte de uma geração
cheia de entusiasmo, com um
belo caminho pela frente”, co-

mentou o ex-prefeito, que recebeu o postulante com a sua
filha Ana Paula Rezende e
com o seu braço direito na política, o ex-secretário de Governo da Gestão Iris Rezende
Paulo Ortegal.
Sem ficar para trás, o único postulante que ainda não
teve agenda com Iris, o advogado Júlio Meirelles disse
que vai buscar essa agenda
“o mais rápido possível” e
que não aconteceu ainda porque ele está na estrada, em
pré-campanha para a presidência da OAB-GO. (Especial para O Hoje)
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Repensar o atendimento é
sobrevivência para o varejo
Leo Frade
Antes de expor qualquer opinião sobre a importância de se automatizar o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), proponho uma reflexão:
você sabe dizer o motivo dele ser feito da mesma forma manual que anos atrás?
Na minha visão, isso acontece por três motivos. Primeiro, pela ideia de que "em time que está
ganhando não se mexe". Segundo, pelo foco dos
lojistas estar, majoritariamente, em gerar receita, e não em garantir uma operação de qualidade. E, terceiro, é o fato do teleatendimento hoje
ser ainda uma herança da venda por catálogos.
Durante muitos anos, as pessoas pegavam o
catálogo e ligavam para a loja solicitando os itens
escolhidos. Esse era o único canal para falar com
a marca em situações não presenciais. Com a chegada do e-commerce, as vendas ganharam velocidade e escala, e tudo o que tange às vendas mudou. Mas, o restante da operação - que engloba
o pós-vendas - não acompanhou essa evolução e
ficou parado no tempo, por isso o SAC ainda é visto como um mal necessário.
No contexto atual, sabemos que a pandemia
acelerou a curva de adesão às compras digitais e
fez com que várias marcas fizessem definitivamente sua migração para o online. De acordo com
a edição mais recente do relatório da Neotrust,
principal fonte sobre o e-commerce brasileiro, nos
três primeiros meses de 2021 o e-commerce teve
um crescimento de 57,4% no comparativo com o
mesmo período do ano anterior. Temos, portanto,
mais pessoas comprando via internet e mais lojas
presentes no mundo virtual, o que aumentou a concorrência e também o custo de aquisição de novos
clientes, chamado de CAC (Custo de Aquisição do
Cliente). Somente em 2020, aproximadamente 13
milhões de brasileiros fizeram compras pela internet pela primeira vez. Este número é 29%
maior se comparado a 2019.
No entanto, pouca coisa mudou no pós-vendas
nos últimos 50 anos. Os lojistas estão preparados
para vender em grande escala, mas não para
atender chamados nesta mesma proporção. Eles
podem ter toda a estrutura de captação e conversão bem feita, mas, se o cliente não se sentir
100% atendido, ele provavelmente não voltará e
essa perda tende a ser irreversível.
É neste cenário que revisitar a forma de
atender vem como solução fundamental para que
as lojas online sigam ativas e em constante crescimento. Automatizar não significa reduzir os
custos do atendimento e sim transformá-lo em
um gerador de confiança. A automação do SAC
permite elevar o nível de escala da operação de
forma saudável e aumentar as oportunidades de
novas compras, ampliando o lifetime value
(LTV), o valor que o cliente gasta durante o tem-

po de relacionamento com a loja.
Em um SAC inteligente, a antecipação de possíveis problemas com processos de trocas, devoluções, monitoramento de ocorrências e rastreio de
pedidos pode ficar a cargo de uma solução digital
que faça tudo isso em escala de tempo real, sem intervenção humana, mas mantendo a essência que
interessa ao consumidor, a confiança de eventuais
problemas serão resolvidos da melhor forma possível. Assim, o comprador retorna.
Conforme citei antes, o desafio atual é gerar
valor em um cenário com cada vez mais concorrência. O diferencial competitivo contra o concorrente está numa experiência pós-vendas inteligente, que supera as expectativas num contexto, normalmente negativo, e faz com que o
cliente retorne, sem a necessidade de investir novamente em sua aquisição.
E como começar a construir este novo SAC?
Construir uma relação de confiança com quem
compra, baseada em transparência e empoderamento, é imbatível para gerar mais vendas. Traduzindo isso em números, sabemos que conquistar um novo cliente custa 7 vezes mais do que
aquele já fidelizado. E, quando uma loja aumenta 5% a retenção de sua base de compradores, ela
consegue crescer em 25% sua margem de lucro.
Para iniciar esta transformação, acredito que
o primeiro passo é entender previamente quais caminhos o consumidor passa e viabilizar uma jornada com ferramentas de auto-resolução de problemas. Assim, ao invés de informar ao cliente o
que ele deve fazer, ele já tem um caminho de autoatendimento pronto e o poder de tomar as decisões que precisa. Afinal de contas, se ele pesquisou, decidiu comprar e comprou sozinho, precisa ter os meios para decidir como se auto-atender sem depender de ligar no SAC em horário comercial, das 8 às 18hs, e esperar o backoffice retornar depois de alguns dias. Vivemos em um
mundo onde esperar mais que 10 minutos por
uma corrida via aplicativo é inaceitável, imagine
esperar 36 horas pelo retorno do código de postagem de uma devolução?
Esse é o diferencial competitivo usado pela
Amazon, Alibaba e por outros players gigantes do
varejo online. Todos eles criaram um círculo virtuoso pautado em experiências de atendimento
amigáveis e confiáveis, o que auxilia na criação
de uma base engajada
a comprar com mais
recorrência e por muito mais tempo.
Finalizo, portanto,
com uma última pergunta: ficou alguma
saudade dos "velhos
tempos" de SAC pelo
Leo Frade é cofundador e
telefone?
CEO da aftersale

OPiniãO

Após um ano e meio de pandemia e com o avanço da vacinação, já é possível olhar em perspectiva
as principais mudanças experimentadas pelas empresas e, também, listar processos e experiências que
dificilmente retrocederão. Se por um lado foi extremamente desafiador para as companhias implementarem rotinas que viabilizassem a continuidade de suas operações, por outro foi igualmente estressante para os profissionais de RH liderarem todo
este processo em um cenário cheio de incertezas.
E não chega a ser uma novidade para os gestores que as desigualdades existentes em nossa sociedade, como a distribuição por vezes injusta de
responsabilidades no seio familiar entre homens e
mulheres ou a falta de acesso a infraestrutura básica de comunicação em muitos bairros, mesmo nos
grandes centros, impactam fortemente a performance do profissional no ambiente corporativo.
Contudo, ainda que exista uma conscientização
muito maior dos líderes quanto à importância de
atuar para mitigar estas situações - e verdade seja dita,
existem iniciativas empresariais muito interessantes
neste sentido -, é fato que ao se direcionar fisicamente
ao trabalho as pessoas acabam centralizando estes
problemas e tratando como questões particulares.
Mas com muitos profissionais atuando em home office durante a pandemia, estas situações foram escancaradas e deixaram de ser uma questão particular do trabalhador ou do gestor de RH e precisaram
ser enfrentadas pela alta liderança das companhias.
Neste cenário, adiciona-se questões trazidas
pela própria pandemia, como o aumento da ansiedade e da depressão entre os trabalhadores. Para
se ter uma ideia, um estudo realizado pelo Centers
for Disease Control and Prevention (CDC), em dezembro, nos EUA, mostrou que 42% dos entrevis-
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tados afirmaram ter sintomas das enfermidades,
o que significa um incremento de mais de 200% em
relação à média de 2019. E no Brasil o cenário não
é diferente, pois os dados de um levantamento realizado pela Universidade de São Paulo (USP), em
onze países, mostrou que os brasileiros são os que
mais tiveram casos de ansiedade (63%) e depressão (59%) durante a pandemia.
Assim, com este cenário precisando ser enfrentado pela alta liderança das empresas, a busca de soluções voltou-se novamente para os gestores de RH, que neste cenário acabou tendo a sua
atuação confundida com a de um psicólogo. Mas
apesar de parecer uma situação difícil ser superada pelas companhias, a solução é simples e se
resume a uma palavra: Empatia.
Apesar dos avanços que observamos nos últimos anos no que diz respeito aos benefícios direcionados aos funcionários por parte das empresas, é fato que ainda existe uma certa resistência de alguns líderes - principalmente em corporações mais tradicionais - em implementar
ações como, por exemplo, a possibilidade de flexibilizar o horário de entrada e saída dos colaboradores; ou a ampliação de programas voltados
à saúde específica da
mulher e a promoção
da diversidade.
Por isso, a capacidade de exercitar a
empatia é o ponto chave para que as empresas consigam superar
tanto os desafios traziMariane Guerra é vicedos pela pandemia,
presidente de Recursos
quanto situações que
Humanos da ADP na Améjá estavam postas antes deste período.
rica Latina
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CARTA DO LEITOR

Educação
Doutores e doutoras, pelo amor de Deus, o certificado de médico de vocês não é um papel que te
torna mais poderoso(a), assim como nós não podemos praticar um abuso de autoridade, vocês não
podem ser tão mal educados e nem se acharem tanto. Somos humanos, e sua profissão, assim como
muitas outras, exige que você se esforce até o último minuto para salvar vidas, sejam elas físicas ou
psicológicas e não o contrário, portanto senhores
e senhoras, tenham ciência de que tudo tem limites, e por gentileza, mas amor ao próximo, principalmente nesse momento em que precisamos tanto de vocês. Fica minha revolta passiva para alguns
que se identificam, sei que são a menoria mas algo
precisa mudar. E URGENTE.
Maria de Lourdes
Aparecida de Goiânia

Hipocrisia
A hipocrisia e a falta de noção de um largo cenário da sociedade chegam a ser ridículas até
para os jogadores do futebol brasileiro. Esses jogadores que só vivem cercados de pessoas que
concordam com tudo o que lhe diz respeito, um
baita desserviço, claramente não tem noção do
que passa com a sociedade e só estão preocupados em jogar e voltar a receber 100% do salário,
e se os clubes não pagarem, mesmo com a crise,
ainda são processados.
Antônio Carlos
Goiânia

CONTA PONTO

{

Quero
cumprimentar
nesta data as
transformações
que foram feitas
em Rialma. O
povo hoje tem
uma autoestima
enorme
pela cidade
Em comemoração aos 68 anos de
aniversário de Rialma, o governador
Ronaldo Caiado esteve, nesta sextafeira (16/07) no município, onde vistoriou as obras de recuperação da
GO-480 e dos serviços de sinalização
horizontal e vertical da rodovia.

O papel dos líderes na pós-pandemia
Mariane Guerra
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INTERAJA CONOSCO

L

@jornalohoje
“agora aparece querendo votos, e um sem
noção, nunca foi um representante real do
estado de goiás. Temos que votar na renovação política, e não ficar com estes de sempre que não muda em nada”, comentou o
internauta sobre a tentativa de Henrique
Meirelles de disputar o Senado em 22.
Luiz Antonio

M

@ohoje
“está é a vergonhosa lei do Brasil, na verdade vindo de quem faz tá dentro do esperado”, comentou o internauta sobre o
caso da apresentadora do Cidade alerta
em Goiás.
Pedro Augusto

N

@jornalohoje
Covid-19: pesquisadores identificaram ao
menos 25 casos da nova variante em SP e
RJ. a variante P5 tem a mesma estrutura da
cepa original, mas apresenta variações na
'coroa' do vírus. Os dados são da Rede Corona-Ômica do Rio de Janeiro.

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

Custo logístico no Brasil supera 12%
do PIB, 58% mais caro que nos EUA
Banco enviará 500 milhões de mensagens gratuitas

Caixa e
WhatsApp
fecham parceria
sobre auxílio
emergencial
Nos próximos dias, os beneficiários do auxílio emergencial passarão a receber de graça as informações sobre datas de depósito, de pagamento e de saque no celular. A Caixa Econômica Federal e o WhatsApp fecharam parceria, inédita no mundo, para o envio de mensagens sobre o benefício.
Uma conta oficial e verificada da Caixa passará a
enviar as informações sobre o auxílio emergencial. Segundo o presidente do banco, Pedro Guimarães, cerca de 500 milhões de mensagens gratuitas deverão ser
enviadas durante o pagamento das parcelas restantes do benefício.
Receberão os avisos os clientes do auxílio emergencial com celular cadastrado no aplicativo Caixa Tem. O
usuário poderá habilitar ou desabilitar o recebimento
dos avisos. Serão enviadas mensagens sobre o calendário
de crédito na conta poupança digital, o calendário de pagamento ou de saque em dinheiro e demais informações
e comunicados.
Segundo Guimarães, o uso do WhatsApp para enviar
avisos é importante para garantir o acesso à informação a beneficiários muitas vezes sem acesso à internet.
Essas pessoas, destacou o presidente da Caixa, não têm
condições de entrar no site para tirarem dúvidas e fazerem consultas.
“Muitas das pessoas que vão receber essas mensagens
de graça são pessoas mais humildes, que não teriam condições normalmente [de receber os avisos]. A parceria vem
de ter o WhatsApp, que é o maior programa de comunicação por celular do mundo e a Caixa, um banco com 146
milhões de contas ativas”, explicou Guimarães.
A parceria foi anunciada em transmissão ao vivo na
internet na presença do diretor de Políticas Públicas para
o WhatsApp no Facebook Brasil, Dario Durigan. Segundo ele, o aplicativo está à disposição para colaborar com
o banco no envio das informações gratuitas. “Num momento tão delicado como esse, é importante que os
usuários evitem aglomerações e estejam bem informados
sobre o auxílio”, destacou.
Durigan ressaltou que as mensagens serão enviadas de
uma conta oficial da Caixa, verificada no WhatsApp, e pediu que os usuários fiquem atentos para evitarem cair em
golpes. “Não haverá pedido de senha nem de dados pessoais. Apenas informações sobre o auxílio serão enviadas”,
disse o diretor do aplicativo. (ABr)

ATÉ MAIO

PIB cresceu 9,7% no
último trimestre
O Produto Interno Bruto (PIB), a soma de todos os bens
e serviços produzidos no país, cresceu 9,7% no trimestre encerrado em maio deste ano, na comparação com o mesmo
período do ano anterior. O dado é do Monitor do PIB, divulgado hoje (16), no Rio de Janeiro, pela Fundação Getulio Vargas (FGV).
Na comparação com o trimestre finalizado em fevereiro deste ano, no entanto, a economia brasileira teve perda
de 0,9%. Considerando-se apenas maio, o PIB teve altas de
1,8% em relação a abril deste ano e de 13,4% na comparação com maio de 2020.
“Em maio, com relação a maio de 2020, a economia seguiu no ritmo de intenso crescimento observado desde abril
por conta da baixa base de comparação em 2020. Isso é reflexo do crescimento em todas as atividades econômicas e
componentes da demanda. Apesar disso, a economia ainda se encontra 0,7% abaixo do nível que detinha em fevereiro de 2020, período anterior ao início da pandemia no país.
Esses resultados mostram que ainda há um longo caminho
para a retomada mais robusta da economia” disse o pesquisador da FGV Claudio Considera.
A alta de 9,7% do trimestre encerrado em maio deste ano,
na comparação com o mesmo período de 2020.

As distorções causadas pelo baixo investimento em infraestrutura no País terminaram por consolidar os gargalos históricos enfrentados pela logística de transporte
e escoamento de cargas desde os principais
polos de produção agrícola até os portos, impondo custos excessivos e desnecessários a
toda a economia e ao agronegócio em particular, retirando competitividade dos produtos brasileiros lá fora. Os custos da logística sobem continuamente pelo menos desde 2012, por conta precisamente do investimento muito reduzido, sustenta Maurício
Lima, sócio diretor do Instituto de Logística e Supply Chain (Ilos), e já superam a marca de 12,0% do Produto Interno Bruto (PIB),
o que se compara com 7,6% nos Estados Unidos. A operação logística no Brasil sai, portanto, quase 58,0% mais cara do que nos
EUA, se consideradas as proporções informadas pelo instituto.
Essa despesa inclui não apenas o transporte de cargas em todo o País, mas também
custos de armazenamento, distribuição, estocagem e todas as demais etapas até a chegada do produto ao seu destino final, incluindo fretes marítimos no caso da exportação. Embora o levantamento do instituto
mostre uma redução nos custos de armazenagem e estocagem, relacionada basicamente à queda mais recente dos juros, barateando custos de capital, os transportes ficaram mais caros como proporção do PIB.
Na estimativa do Ilos, os custos de

transporte de cargas teriam alcançado
níveis históricos no ano passado, superando 7,8% do PIB, levemente acima de
7,7% em 2019. A alta do diesel, seguindo o
avanço do petróleo no mercado internacional, e ainda a retração do PIB, afetando o denominador nessa conta, tiveram
maior influência no curto prazo. Os preços
do diesel chegaram a cair em média 4,5%
na primeira metade de 2020, voltaram a
subir no segundo semestre e, neste ano, detalha Lima, já acumulavam elevação de
20,8% até meados de junho. “Como os preços internacionais do barril de petróleo já
haviam subido mais de 25,0% até ali, a
pressão sobre os preços domésticos deverá se manter”, antecipa ele.

Muito além do PIB

Os números mais atuais do Ilos mostram que o custo de transporte de cargas
no Brasil experimentou um salto de
141,8% entre 2010 e 2019, pulando de R$
232,0 bilhões, em grandes números, para
R$ 561,0 bilhões. Medido em valores correntes, o PIB brasileiro apresentou evolução mais modesta, subindo 90,6% naquele mesmo intervalo, conforme dados
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Na média anual, agora
considerando o período entre 2004 e
2019, o Ilos aponta variação de 10,0% para
esse tipo de custo, quadruplicados no período, em valores nominais.

BALANÇO
t
2 Como tendência geral,
prossegue Lima, a demanda
por transporte acompanha o
desempenho da atividade
econômica, mas os números
do setor seguiram estáveis
no ano passado e devem
apontar avanço de 7,0% neste ano, batendo o recorde de
2014 na carga geral, sustentada pelo agronegócio e pela
indústria de base, com destaque, entre outros, para cimento e produtos siderúrgicos. O e-commerce, diante
das medidas de distanciamento social adotadas com
maior rigor nos primeiros
meses da pandemia, vem
igualmente contribuindo
para alavancar as atividades
de transporte e armazenagem em áreas urbanas, destaca ele.
2 Além do diesel mais
caro, o aumento do frete
nas cargas agrícolas no pico
da colheita da safra 2020/21,
em março deste ano, resultou ainda de uma combinação desfavorável para a logística no setor, acrescenta
Fernando Pauli De Bastiani,
pesquisador do Grupo de
Pesquisa e Extensão em Logística Agroindustrial (EsalqLog). A falta de chuvas atrasou o plantio da soja no Centro-Oeste, que concentra

pouco mais de 45,0% da produção nacional, e a colheita,
que deveria ocorrer em janeiro, acabou se estendendo
até o final de fevereiro e o
início de março.

2 “Houve uma concentração dos pontos de colheita
com a entrada também da
produção do Nordeste e do
Paraná, com todos precisando de caminhões ao mesmo
tempo”, observa Bastiani. Os
dados do EsalqLog mostram
saltos de 39,0%, 55,0% e de
58,0% nos custos médios do
frete para a soja, respectivamente, entre Sorriso (MT) e
Itaituba (PA), de Sorriso para
Rondonópolis, também em
Mato Grosso, e de Cascavel
para Paranaguá, na comparação entre março deste ano
e o mesmo mês do ano passado. O escoamento da segunda safra de milho, mesmo com perdas estimadas
em pouco mais de 8,0 milhões de toneladas em relação ao ciclo 2019/20, na previsão mais recente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), tende a
manter os custos de frete
sob pressão até agosto ou
setembro, acredita Bastiani.
2 Neste cenário, a Lei
13.703/2018, que criou a Po-

lítica Nacional de Pisos Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas na sequência da paralisação dos caminhoneiros em maio daquele ano, “caiu meio em desuso” e corre risco de se tornar mais uma “lei que não
pegou”, sugere Lima. No
mercado de cargas, anota
ainda Bastiani, “oferta e procura têm predominado, até
porque é muito difícil para a
ANTT (Agência Nacional de
Transportes Terrestres) fiscalizar a aplicação da tabela de fretes”.

2 A Associação Nacional

dos Exportadores de Cereais (Anec) sempre classificou como “absurda” a
decisão de impor ao mercado um valor mínimo de
frete, relembra Sérgio
Mendes, diretor geral da
entidade. Ainda que o trabalho posteriormente realizado pelo EsalqLog tenha amenizado as disparidades em relação ao mercado, a aplicação da tabela de fretes continua polêmica, ainda que quase
sempre prevaleçam as condições de mercado. “Não
posso afirmar, hoje, que
isso esteja prejudicando
os exportadores de alguma
forma”, comenta Mendes.

Inﬂação medida pelo IGP-10 cai

para 0,18% em julho, diz FGV
O Índice Geral de Preços
– 10 (IGP-10), indicador nacional medido pela Fundação Getulio Vargas (FGV), registrou inflação de 0,18% em
julho deste ano, taxa inferior
ao 2,32% de junho deste ano
e ao 1,91% de julho de 2020.
Apesar disso, a inflação acumulada em 12 meses está
em 34,61%, bem acima dos
8,57% acumulados em julho

do ano passado.
A queda da taxa de junho
para julho foi puxada principalmente pelos preços no atacado. O Índice de Preços ao
Produtor Amplo, que mede o
segmento, registrou deflação
(queda de preços) de 0,07%
em julho. No mês anterior, havia sido observada uma inflação de 2,64%.
Os outros dois subíndices

que compõem o IGP-10 também tiveram queda em suas
taxas, apesar de continuarem registrando inflação. O
Índice de Preços ao Consumidor, que mede o varejo,
caiu de 0,72% em junho para
0,70% em julho.
O Índice Nacional de
Custo da Construção recuou
de 2,81% para 1,37% no período. (ABr)

ohoje.com
GOIÂNIA, FIM DE SEMANA, 17 E 18 DE JULHO DE 2021

POLÍTICA

n

5

Sérgio Rocha

Proposta de distribuição de renda do Governo de Goiás é analisado pela Assembleia Legislativa em sessões de autoconvocação durante recesso parlamentar

Deputado propõe que programa
‘Mães de Goiás’ distribua R$ 300
Entre os projetos mais importantes estão
o Mães de Goiás e o ProGoiás Rural
Samuel Straioto
Deputados estaduais iniciaram nesta sexta-feira (16),
período de autoconvocação
na Assembleia Legislativa de
Goiás. Projetos enviados pelo
governo estadual receberam
pedidos de vistas durante sessão extraordinária. Entre as
matérias mais importantes a
serem analisadas pelos parlamentares estão o Mães de
Goiás (Programa de Transferência de Renda), o ProGoiás
Rural. As discussões serão retomadas na segunda-feira (19)
e deverão ser encerradas até
a terça-feira (20).
Durante votação do projeto da governadoria que institui o programa de transferência de renda Mães de Goiás
nesta sexta-feira (16), Antônio Gomide (PT) apresentou
emenda que visa ampliar os
beneficiários alcançados pelo
projeto. O deputado apresentou números da pandemia e
alertou aos pares que o Governo do Estado tem condições
de somar mais pessoas que necessitam de ajuda urgente durante a pandemia ao programa de transferência de renda.
O programa de transferência de renda, Mães de

Goiás, destinado a garantir
atenção social e financeira às
mães que tenham filhos com
até seis anos de idade e que vivem em situação de extrema
pobreza, recebeu sete pedidos
de vista. Houve debate entre
parlamentares de situação de
oposição. Antônio Gomide
(PT) defendeu a ampliação do
programa para outros tipos de
grupos que estão enfrentando
dificuldades.
“Estamos vivendo um momento em que o registro da
Covid em Goiás chegou a 2620
novos casos e 102 mortes pela
doença em 24 horas. O índice
de letalidade é de 2,83%. Há
um mês era menor. Estamos
aqui hoje para analisar um
projeto importante que é o
Mães de Goiás que o governo
encaminhou para esta Casa.
Eu quero aqui alertar que é
um momento que o governo
pode ajudar mais não apenas
a extrema pobreza, mas a pobreza. Precisamos sair da renda per capita de R$ 89 para
atingir até o gasto per capita
R$ 178 por pessoa. Goiás é
um estado de grãos e pode ajudar neste momento de pandemia”, disse Gomide.
Lêda Borges (PSDB) também ponderou sobre o Mães

Nós estamos perdendo para
concorrentes que tem o ICMS
mais barato, então estamos fazendo uma lei para resolver
essa questão, alterando a alíquota”, destacou.

Alta dos preços

Gomide sugeriu o aumento do valor do programa social
de Goiás. “Não estou compreendendo a urgência destas
matérias. Em julho votar isso.
No final de governo”, destacou a deputada.
Já o líder do governo na
Assembleia Legislativa Bruno Peixoto (MDB) ressaltou
que a discussão sobre o assunto não pode esperar. “Nós
temos que cuidar das famílias, Lêda, estamos falando
de programas sociais que
vão atingir mais de 100 mil
famílias. Estamos falando de
auxílios, do Mães de Goiás.
Pelo CAD ÚNICO que são
quase 90 mil famílias. Temos projetos importantes.
Não são programas pra fazer
política. Nós pegamos um estado quebrado, sem dinheiro,
sem pagar o Renda Cidadã, o

Bola Universitária”, relatou o
parlamentar.
Em relação ao ProGoiás
Rural, recebeu sete pedido de
vistas de Lêda Borges (PSDB),
Major Araújo (PSL), Karlos
Cabral (PDT), Alysson Lima
(Solidariedade), Delegado
Eduardo Prado (DC), Talles
Barreto (PSDB) e Antônio Gomide (PT). Para o presidente
da Assembleia Legislativa,
Lissauer Vieira, Goiás tem ficado menos competitivo do
que outros estados produtores
de bens agropecuários. Segundo o deputado, o programa promoverá uma alteração nas alíquotas do ICMS.
“Esse ProGoiás Rural é para
regulamentar e regularizar
as vendas do Feijão, Milho e
Peixe para fora do estado.

Desemprego e baixa renda
fizeram com que a carne vermelha desaparecesse da mesa
de grande parte dos goianos.
No entanto, especialistas
apontam que o frango, os ovos
ou a carne de porco também
devem ter aumento recorde
este ano. Projeções da inflação
apontam que o aumento das
proteínas vai superar a marca de 10% em 2021, após já ter
disparado em 2020. As previsões para este ano estão bem
acima da estimativa para a inflação oficial (IPCA), de
5,9%.Segundo a consultoria
LCA, a maior alta neste ano
deverá continuar a recair sobre o preço da carne de boi
(17,6%), seguida da de porco
(15,1%) e de frango (11,8%).
Alternativa às carnes no prato dos mais pobres, o valor do
ovo de galinha também deve
subir (7,6%). A Associação Brasileira de Supermercados
(Abras) também prevê um aumento nos preços do frango
entre 10% e 15% já no fim de
julho e início de agosto, fazendo com que a situação econômica continue difícil no segundo semestre deste ano.

Vereadores iniciam análise de Taxa do Lixo em Goiânia
Vereadores de Goiânia iniciaram as discussões sobre a
implantação da Taxa de Limpeza Pública na capital. Os
debates já iniciaram no grupo
do WhatsApp dos parlamentares, visto que a matéria chegou à Câmara na última quarta-feira, dia 14 e o Legislativo
já está em recesso, retornando
as atividades somente em
agosto. O entendimento coletivo é que não há saída e que
a taxa precisa ser regulamentada, por se tratar de uma
parte do Marco Regulatório
do Saneamento.
O vereador Mauro Rubem
(PT) é contra a matéria. Para
ele, há outras obrigações legais
que a prefeitura deveria assumir, mas inicia o cumprimento pela cobrança da taxa. “Eu
sou contrário a ele, entendo

que vamos discutir o destino de
resíduos sólidos, os recicláveis,
porém o projeto anula o papel
da Câmara Municipal ao omitir valores da cobrança. Eu entendo que é uma mudança de
comportamento. A prefeitura
deveria primeiro conversar
com a sociedade”, destacou.
Já Lucas Kitão (PSL) entende que é preciso avalia os
impactos e construir saídas
que não prejudiquem a população, mas que atenda a necessidade do cumprimento
da obrigação legal. “O marco
está em vigor desde o ano
passado e a gente sabe que o
Município precisa operacionalizar as exigências e depois colher os benefícios, entre eles a imposição da taxa
do lixo que a gente deve avaliar. O que é preciso observar

Vereadores discutem projeto pelo Whatsapp
os impactos da crise e discutir valores e critérios. Construir uma saída que atenda a
lei federal e as necessidades
da população”, analisou Kitão.
A vereadora Sabrina Garcêz (PSD) avalia que o prefeito Rogério Cruz (Republica-

nos) agiu correto ao enviar a
matéria, porém, é preciso tomar cuidado com bitributação. “O prefeito fez correto ao
enviar o projeto. Cabe agora à
Câmara e a Prefeitura fazer a
compensação do valor em relação ao IPTU, por exemplo,

para que não haja uma bitributação. Então tira o recolhimento do IPTU que hoje e
passa para a taxa do lixo”,
avaliou Sabrina.
A cobrança pelos serviços
de limpeza urbana e tratamento de resíduos sólidos é
uma exigência do novo marco
legal do saneamento básico,
sancionado em julho de 2020.
O texto dá prazo de 12 meses
para que as prefeituras proponham algum instrumento
de cobrança. O objetivo é garantir a sustentabilidade econômico-financeira dos serviços. Segundo o governo federal, a cobrança da taxa tem
como finalidade assegurar
uma maior eficiência econômica na prestação do serviço
de manejo de resíduos urbanos. (Especial para O Hoje)
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Energia solar é uma das formas mais limpas de captação de energia. Brasil tem potencial energético não explorado devido a falta de mão de obra

Goiânia incentiva curso de
capacitação sobre energia solar
Na manhã da última sextafeira (16/7), o prefeito Rogério
Cruz visitou a carreta do projeto Road Show Solar, que
está estacionada na área externa do Paço Municipal. Após
percorrer 18 cidades brasileiras em quatro Estados, o veículo chega a Goiânia com a
missão de disseminar conhecimento sobre energia entre o
público geral.
Toda a energia consumida
pela unidade móvel advém do
Sol, inclusive a que ilumina a
sala de aula onde é oferecido
curso sobre projetos de energia solar, com noções sobre
custos e instalação. O objetivo
é mostrar que este tipo de
energia é viável, tanto para
empresas quanto para resi-

Novas turmas de capacitação começam nesta segunda e terçafeira. As incrições devem ser feitas pela internet e o custo é de
1kg de alimento não perecível
dências comuns.
“A maioria dos bancos tem
hoje financiamentos para projetos de energia solar bastante vantajosos para o consumidor. No prazo de 3 a 5 anos
ele quita o investimento e depois disso a conta de energia
reduz até 95% em relação ao
que era pago com a energia
elétrica”, afirma Carlos Toledo, diretor da região CentroOeste do Instituto Nacional
de Energia Limpa (INEL), parceiro do projeto juntamente
com a Associação Brasileira de

Geração Distribuída (ABDG).
A “carreta-escola” já rodou 4500 km e possibilitou a
capacitação de 585 alunos.
Marcus Costa é gerente comercial de uma empresa de
energia solar de Goiânia e aproveitou o curso para aprofundar
seus conhecimentos. “As pessoas precisam entender que a
energia solar é completamente
viável e nosso Estado tem um
grande potencial de produção”,
afirmou. Goiás faz parte do
chamado Cinturão do sol, com
irradiação diária de 12 horas -

4 horas a mais que a média de
países europeus.
O prefeito Rogério Cruz
elogiou a iniciativa e disse
que a Prefeitura estará sempre de portas abertas para
eventos que estimulem o desenvolvimento sustentável
da cidade. “Inclusive, nós temos total interesse de implantar o sistema de energia
solar nos próximos prédios
que iremos construir, como
escolas e unidades de saúde.
Já estamos trabalhando nisso”, declarou Cruz.

Sobre o curso
de capacitação

O curso é destinado ao público em geral e é ministrado
por professores voluntários.
Ele tem duração de 4 horas,
com emissão de certificado
após conclusão.
As inscrições devem ser feitas pelo site roadshowhuaweisolar.com.br, mediante doação de 1 kg de alimento não perecível. Todos os alimentos arrecadados vão ser doados para
famílias carentes da capital.
As próximas turmas serão
capacitadas neste sábado
(17/7), segunda-feira (19/7) e
terça-feira (20/7). Porém, as
vagas para sábado já se esgotaram, restando apenas as opções de segunda e terça-feira.

Publicidade

legal

Somente os Diários Oficiais têm validade para comprovantes digitais.

Fora disso, pode ocorrer
improbidade administrativa
para mandatários públicos.
Depto comercial: (062) 3095-8700
e-mail: comercial1@ohoje.com.br
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Duelo contra o líder

Bruno Corsino/Atlético-GO

Atlético Goianiense
recebe o Palmeiras
neste domingo, no
estádio Antônio Accioly, com dúvidas
no time titular
Felipe André

Após três partidas em sete
dias na última semana, o Atlético Goianiense teve tempo
para treinar antes do próximo
duelo. O rubro-negro recebe,
neste domingo (18), o líder da
competição, o Palmeiras, às
16h (horário de Brasília), no estádio Antônio Accioly. O Dragão
somou 15 pontos em 10 jogos
disputados, enquanto os paulistas entraram em campo em
11 oportunidades e tem 25
pontos conquistados.
“Eu sempre prezo pelo respeito aos jogadores e treinadores adversários, mas eu tenho muita confiança no time
que tenho aqui do Atlético.
Qualquer jogo que fizemos sob
meu comando, sempre com
muita confiança, sempre acreditando que a gente é capaz de
enfrentar qualquer adversário, com coragem e de igual
para igual. Não vai ser diferente em nenhum outro jogo
enquanto eu estiver a frente e
esse grupo de jogadores estiverem trabalhando dessa forma. Meu pensamento é trabalhar para vencer”, analisou
Eduardo Barroca sobre o duelo contra o líder Palmeiras.
Para essa partida, o treinador Eduardo Barroca tem
algumas dúvidas em aberto. O
comandante não vai contar
com João Paulo, que se recuperou de uma lesão muscular
que o afastou das últimas rodadas, mas está novamente
entregue ao departamento
médico sem condições de jogo.
Com isso, a dúvida entre uti-

Eduardo Barroca prega respeito ao líder da Série A, mas se mostrou confiante para o duelo deste domingo
lizar Arthur Gomes como camisa 10 e a possível volta de
Gabriel Baralhas entre os titulares, com o setor mais reforçado pela marcação, o que
iria liberar Marlon Freitas
para se aproximar mais da
grande área.
No ataque, a principal dúvida fica por conta de quem vai
utilizar a camisa 9 do rubro-negro. Lucão conquistou a titularidade, marcou o gol da vitória
contra o Grêmio, mas não conseguiu repetir boas atuações
nas últimas partidas. Zé Roberto, que fica como opção no
banco de reservas, marcou
contra o Juventude nos minutos finais e ganhou sobrevida
na disputa pela titularidade.
Entre as novidades nos relacionados, o treinador Eduardo Barroca vai contar pela
primeira vez com o atacante
Jonas Toró. O jogador que
chegou por empréstimo, junto ao São Paulo, foi regularizado nesta sexta-feira (16) e

esteve treinando nas últimas
semanas no CT do Dragão e
fica como opção para o comandante a partir deste duelo contra o Palmeiras. O jovem Ronald, voltou às atividades e também pode estar
no banco de reservas.
No sistema defensivo, os
dois últimos reforços já estão
regularizados. Wanderson, que
chegou por empréstimo do Bahia, e ficou no banco de reservas contra o Juventude, mas
não entrou. Diferentemente
dele, Werley ainda não chegou
a ser relacionado e segue melhorando sua condição física, já
que não disputa uma partida
oficial desde janeiro deste ano,
ainda pela temporada 2020 do
futebol brasileiro.

Palmeiras

A equipe paulista chega
em Goiânia para enfrentar o
Atlético Goianiense entre os
dois jogos das oitavas de final
da Libertadores. O Alviverde

venceu o Universidad Católica nesta semana por 1 a 0,
fora de casa, e decide no Allianz Parque uma vaga nas
quartas de final. Desfalques
naquele jogo, o zagueiro Luan
e os atacantes Rony e Luiz
Adriano não devem participar do jogo contra o rubronegro, neste domingo.
Luan se recupera de um

edema na panturrilha direita,
Rony sofreu uma lesão no adutor da coxa esquerda e Luiz
Adriano trata um edema no
joelho direito. O atacante Gabriel Verón, que ficou no banco de reservas contra o time
chileno, também deve ficar
como opção para Abel Ferreira, ele não joga desde abril. (Especial para O Hoje)

FICHA
TÉCnICa
t
Atlético-GO x Palmeiras
Data: 18 de julho, 2021; Horário: 16h (de Brasília); Local: estádio antônio accioly, em Goiânia-GO; Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (aL); Assistentes: esdras Mariano de Lima albuquerque (aL) e Brigida Cirilo Ferreira (Fifa/aL); VaR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (Pe)
Atlético-GO: Fernando Miguel;
Dudu, Oliveira, Éder e Igor Cariús; Willian Maranhão, Marlon Freitas e arthur Gomes;
Janderson (Baralhas), andré
Luís e Lucão (Zé Roberto).
Técnico: eduardo Barroca

Palmeiras: Weverton, Marcos
Rocha, Felipe Melo (Kuscevic),
Gustavo Gómez e Matías Viña;
Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; Breno Lopes e Deyverson.
Técnico: abel Ferreira

FIM DA TEMPORADA

VILA NOVA

Atlético-GO anuncia
acordo para novo
patrocínio master

Tigre busca 3ª vitória fora de casa

O Atlético Goianiense
tem um novo patrocínio
master até o fim da temporada. O clube rubro-negro anunciou o acordo com
o site de apostas esportivos
Amuleto Bet, que já vai estampar a marca no uniforme do clube a partir
deste domingo (18), quando o Dragão enfrenta o Palmeiras, às 16h (horário de
Brasília), no estádio Antônio Accioly.
O rubro-negro estava negociando com empresas
desde o início da pandemia, quando o acordo com
a Estadium Bet foi desfeito
naquela ocasião. Além de
estampar a região mais visada dentro de um uniforme em um clube de futebol,
o acordo com a Amuleto
Bet também vai contar com
placa de publicidade nos
jogos com mando de campo
do Atlético Goianiense no
Campeonato Brasileiro
2021, três placas no Centro
de Treinamento do Dragão,
publicações semanais nas
redes sociais oficiais do clube, banner no site oficial, inserções no telão do Estádio
Antônio Accioly, exposição
da marca no backdrop na
sala de imprensa e outras.
"Estamos muito felizes
em anunciar a parceria com
o Atlético Goianiense. É um

clube que vem tendo grande destaque nas competições e que vai nos ajudar na
missão de sermos reconhecidos como a principal casa
de apostas esportivas em
operação no Brasil. Esperamos trazer sorte ao clube
na sequência das competições, já que nosso nome é
Amuleto", disse Thomas
Carvalhaes, Diretor Regional Brasil & LATAM da
Amuleto Bet.
Adson Batista, presidente do Atlético, celebrou a
chegada do novo patrocinador ao clube. "É muito importante para o Atlético
Goianiense a chegada de
um novo patrocinador master. Nós fomos muito criteriosos na escolha e optamos pela Amuleto Bet por
ser uma empresa séria, responsável e com grande potencial de crescimento no
mercado brasileiro", disse.
O Atlético Goianiense começou bem sua campanha
na primeira divisão, onde
somou 15 pontos nos 10
primeiros jogos. O rubro-negro segue vivo na disputa da
Copa do Brasil, onde eliminou o Corinthians na terceira fase e vai enfrentar o
Athletico Paranaense nas
oitavas de final da competição. (Felipe André, especial para O Hoje)

Douglas Monteiro/Vila Nova FC

No domingo (18), o Vila
Nova vai em busca de mais
uma vitória na Série B. Fora
de casa, o time comandado
pelo técnico Higo Magalhães
encara o CRB, mirando o terceiro triunfo como visitante
na competição.
Na visão do treinador colorado, o Galo é um adversário
muito forte, principalmente
por conta dos bons jogadores
que possui e da posição onde se
encontram na tabela de classificação. Apesar disso, Higo Magalhães diz estar planejando
uma estratégia para que seus
atletas possam entender e executar da melhor forma.
“O CRB é uma equipe muito
forte. É só ver o número de pontos que eles conquistaram e a situação que eles se encontram
na competição. Sempre no G4
ou bem próximo. Então, é uma
equipe que tem muita qualidade. Essa Série B é muito difícil.
E eles estão tendo a oportunidade de mostrar sua força dentro de casa. Mas nós estamos
muito atentos quanto a isso.
Do outro lado, tem jogadores de
qualidade, uma comissão técnica experiente. E vai ser um
grande jogo, um grande duelo.
E precisamos nos preparar muito forte. Estamos planejando
alguma estratégia que os atletas
possam entender e executar
da melhor forma”, disse Higo
Magalhães.
Higo também comentou a
respeito de seu ataque, que
não vem funcionando duran-

Para Higo, o CRB é um adversário difícil, pois tem muita qualidade
te a Segundona.
“Há muito questionamento
porque as coisas não estão funcionando. Acredito muito na
junção, no equilíbrio. Hoje, estamos tendo um equilíbrio
muito forte e muito visado,
que é o nosso sistema defensivo. Agora, temos que achar o
equilíbrio da parte final, para
ter a definição para o gol”,
analisou Higo.

Desfalques

Para o confronto no Estádio

Rei Pelé, o técnico interino
Higo Magalhães terá dois desfalques. Diante do Brasil de Pelotas, o zagueiro Renato e o volante Arthur Rezende foram
punidos com cartão amarelo,
chegando ao terceiro na competição. Assim, os dois estarão
suspensos do jogo deste domingo (18). Em contrapartida,
Deivid, que cumpriu suspensão automática contra o Xavante, volta a ficar à disposição. (Breno Modesto, especial para O Hoje)

FICHA
TÉCnICa
t
CRB x Vila Nova
Data: 18 de julho de 2021. Horário: 20h30. Local: estádio Rei Pelé, em Maceió (aL). Árbitro: adriano Barros Carneiro (Ce). Assistentes: nailton Junior
de Sousa Oliveira (Ce) e eleutério Felipe Marques Junior (Ce)
CRB: Diogo Silva; Reginaldo, Gum,
Caetano e Guilherme Romão;
Marthã, Jean Patrick e Renan Bressan; erik, Vitão e ewandro.
Técnico: allan aal

Vila Nova: Georgemy; Danilo Belão,
Rafael Donato, Xandão (Ricardo
Lima) e Willian Formiga; Deivid,
Dudu e Cássio Gabriel; alesson,
Clayton e Kelvin.
Técnico: Higo Magalhães
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com os olhos lá em cima

Rosiron Rodrigues / Goiás EC

Visando a permanência no G-4, Goiás
recebe lanterna Londrina e não terá trio
para confronto; zagueiro e lateral voltam de suspensão
Victor Pimenta

O Goiás volta a campo neste sábado (17), para enfrentar
o lanterna da Série B, o Londrina. A equipe esmeraldina
busca uma rápida reação para
seguir no G-4 e ir à caça ao líder, enquanto os paranaenses,
de técnico novo tentam da
zona de rebaixamento da
competição. O jogo acontece
no estádio Hailé Pinheiro, às
16h (horário de Brasília).

Goiás

Para o jogo diante do Londrina, o Goiás terá três desfalques, mas dois retornos entre
os titulares. A missão do treinador Pintado será encontrar
os prováveis substitutos do zagueiro Reynaldo, do volante
Caio Vinícius e do atacante
Alef Manga. O trio recebeu
diante do CSA o terceiro cartão
amarelo e por isso cumprem
suspensão na 12ª rodada.
Para a vaga de Reynaldo a
situação é até mais tranquila. O
zagueiro Matheus Salustiano
que fez sua estreia na última
quarta-feira (14), contra o CSA,
substituiu David Duarte que estava suspenso e por isso agora
deve ser o substituto do outro
companheiro de zaga. Iago
Mendonça e Heron também
buscam a titularidade.
Na vaga deixada por Caio
Vinícius, Pintado tem várias
opções. Os mais prováveis de

Pintado terá que fazer alterações na equipe, principalmente no ataque para partida na Serrinha
entrarem na vaga do segundo
volante são Madison e Rezende, porém, Daniel di Pauli que
atuou diante do CSA e Miguel
Figueira, também fazem a função e podem figurar entre os
onze iniciais. Já no ataque, o
treinador terá que substituir
Alef Manga, autor do gol da última vitória. O mais provável é
que seja o atacante Diego, pois
foi ele quem substituiu Manga
no segundo tempo do último
jogo. Luan Dias e Éverton Brito correm por fora.
Por outro lado, o treinador
Pintado terá a volta de dois jogadores para o confronto
diante do Londrina, o zagueiro David Duarte e o lateral-direito Apodi. Hugo que se
encontra no Departamento
Médico, ainda é dúvida.
Cumprindo suspensão no
último jogo, diante do CSA, o zagueiro David Duarte retorna ao

time titular diante do Londrina
e terá como companheiro de
zaga dessa vez Matheus Salustiano, já que Reynaldo agora
quem cumprirá suspensão pelo
terceiro amarelo.
Quem retorna a equipe
também será o lateral-direito
Apodi, que foi ausência diante
do CSA, devido a um cansaço
muscular. Com isso, Ivan retorna ao banco de reservas
diante do Londrina.

Londrina

Derrotado na última rodada
para o Operário no clássico estadual, o Londrina se encontra
em uma situação difícil e ocupa a última colocação da Série
B com sete pontos ganhos. Na
partida deste sábado (17), o
time ainda terá a estreia do de
seu mais novo comandante, o
técnico Márcio Fernandes
O treinador já iniciou os

trabalhos com o Tubarão na
última quinta-feira (15), buscando uma reação para que o
Londrina saia o quanto antes
dessa situação. Com pouco
tempo de trabalho e o último
treino realizado na manhã
desta sexta, Márcio Fernandes
deve repetir a escalação do último confronto.

FICHA
TÉCnICa
t
Goiás x Londrina
Data: 17 de julho de 2021. Horário e local: 16 horas, estádio Hailé Pinheiro, Goiânia. Arbitragem: Wanderson alves de Sousa (MG);
assistentes: Celso Luiz da Silva (MG) e Marcus Vinicius Gomes (MG);
quarto árbitro: anderson Ribeiro Gonçalves (GO).

Série A

Aparecidense recebe União em casa
e Goianésia tenta manter liderança
Nicolle Mendes / Aparecidense

A última rodada do primeiro turno da Série D acontece
neste final de semana e os três
goianos buscam seu lugar ao
sol no grupo 5. Goianésia e
Aparecidense tentam se firmar na zona de classificação
para a próxima fase, enquanto
o Jaraguá busca um fio de esperança na tabela.

Aparecidense x União
Rondonópolis

Gama x Goianésia

Buscando se manter na liderança, o Azulão do Vale
tem um confronto importante neste sábado ao jogar diante do Gama, clube que também busca a classificação na
competição. O confronto

Londrina: César; Talison, Marcondes, augusto, Felipe; Tárik,
Matheus Bianqui, Marcelo Freitas; Caprini, Júnior Pirambu e
Tiago Orobó.
Técnico: Márcio Fernandes.

Goiás: Tadeu; apodi, David
Duarte, Matheus Salustiano,
artur; Breno, Miguel Figueira
(Madison), Élvis; Diego, Bruno
Mezenga, Dadá Belmonte.
Técnico: Pintado.

SÉRIE D

Vice-líder do grupo, estando
somente atrás do Goianésia, a
Aparecidense recebe neste sábado, o União Rondonópolis,
no estádio Aníbal Batista de Toledo, às 16 horas. A equipe
goiana chega completa para o
jogo visando distanciar ainda
mais de seus rivais na tabela.
Com isso, o treinador Thiago
Carvalho deve ir a campo com
a equipe completa, já que não
tem desfalques nem por lesão e
nem por suspensão. Apenas o
goleiro Márcio Victor, que deixou o clube e retornou ao Goiás,
fez uma partida apenas.
A provável Aparecidense deve ser: Pedro Henrique; Adriel, Rafael Goiano,
Wesley Matos, Rodrigues;
Bruno Henrique, Rodriguinho, Rafa Marcos; Negueba,
Wesley Lelo, Robert.

Desfalque certo será a ausência do meia Adenílson. O camisa 10 do clube acertou a rescisão com o clube paranaense
e embarcou rumo ao Emirados
Árabes, onde acertará com o AlDhaid. A informação foi dada
pelo repórter da rádio CBN,
Rafael Morientes. (Especial
para O Hoje)

Negueba ainda não marcou pela Cidinha
acontece no estádio Mané
Garrincha, às 16 horas.
Vindo de três vitórias seguidas na competição, o time
de Ariel Mamede deu liga e
espera manter a sequência
para seguir distanciando de
seus adversários pensando
em avançar de fase na competição. Sem nenhum jogador fora por suspensão, o treinador deve manter o time da
última rodada.
O Goianésia, porém, pode ter
um reforço para o confronto, já
que o atacante Thiago Rubim
que chegou de empréstimo junto ao Grêmio Anápolis, já foi regularizado no BID. Por outro
lado, o atacante Matheus Martins retornou a Raposa.
A provável escalação do
Goianésia deve ser: Artur;
Lima, Tibúcio, Luizão, Anderson Sobral; Bosco, Dudu,
Wellington, Kallyl; João Lucas e Ygor.

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

Times

P

J

V

Palmeiras
Bragantino
Atlético-MG
Fortaleza
Athletico-PR
Bahia
Fluminense
Flamengo
Santos
Atlético-GO
Ceará
Corinthians
Juventude
São Paulo
Internacional
América-MG
Sport
Cuiabá
Chapecoense
Grêmio

25
23
22
21
20
17
17
15
15
15
15
14
13
11
11
9
7
6
4
3

11
11
11
11
10
11
11
9
11
10
11
11
11
11
11
11
11
9
11
9

8
6
7
6
6
5
4
5
4
4
3
3
3
2
2
2
1
0
0
0

Jaraguá x Brasiliense

Com um ponto em dezoito
disputados, o Jaraguá se encontra em uma situação crítica na Série D, com a lanterna
do grupo e neste domingo
(18), a equipe recebe no estádio Amintas de Freitas, a equipe do Brasiliense, uma das
favoritas a classificação. O
jogo acontece às 15h30.
O treinador Coutinho deve
ter várias mudanças para o
confronto, já que o goleiro Fabrycio não atua mais pelo
clube, assim como o meia
Matheus Cabral. Nenhum jogador está fora por lesão ou
suspensão.
O provável time do Jaraguá deve ser: Martinho; Thiago Pina, Matheus Costa, Vinicius Barbosa, Felipe Tavares;
Irlan, Lucas Lorenzi, Warlley; Danilo, Lausen e Nilson
Júnior. (Victor Pimenta, especial para O Hoje)

E
1
5
1
3
2
2
5
0
3
3
6
5
4
5
5
3
4
6
4
3

D

GP GC SG AP%

2
0
3
2
2
4
2
4
4
3
2
3
4
4
4
6
6
3
7
6

21
22
14
19
19
18
10
12
13
9
13
8
8
8
10
9
6
7
9
4

D

GP GC SG AP%

0
1
2
2
3
3
4
4
3
3
5
3
5
4
4
7
4
4
5
6

19
14
22
11
13
12
12
15
11
6
12
15
8
16
7
11
9
6
7
7

12
13
9
9
11
14
10
9
13
9
12
8
13
11
16
16
11
11
20
12

9
9
5
10
8
4
0
3
0
0
1
0
-5
-3
-6
-7
-5
-4
-11
-8

75.8
69.7
66.7
63.6
66.7
51.5
51.5
55.6
45.5
50
45.5
42.4
39.4
33.3
33.3
27.3
21.2
22.2
12.1
11.1

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

Times

P

J

V

Náutico
Coritiba
Guarani
Goiás
Sampaio Corrêa
Operário-PR
Vasco
CRB
Avaí
Vila Nova
Brusque
Botafogo
CSA
Cruzeiro
Remo
Confiança
Vitória
Ponte Preta
Brasil de Pelotas
Londrina

25
24
22
19
19
18
17
17
15
14
13
13
11
11
10
9
9
9
8
7

11
11
12
11
12
11
11
11
10
11
10
10
10
11
10
12
11
11
11
11

7
7
6
5
5
5
5
5
4
3
4
3
3
2
2
2
1
1
1
1

E
4
3
4
4
4
3
2
2
3
5
1
4
2
5
4
3
6
6
5
4

5
7
14
5
8
15
11
16
11
7
16
14
10
19
12
19
11
9
11
13

14
7
8
6
5
-3
1
-1
0
-1
-4
1
-2
-3
-5
-8
-2
-3
-4
-6

75.8
72.7
61.1
57.6
52.8
54.5
51.5
51.5
50
42.4
43.3
43.3
36.7
33.3
33.3
25
27.3
27.3
24.2
21.2

ohoje.com
GOIÂNIA, FIM DE SEMANA, 17 E 18 DE JULHO DE 2021

CIDADES

n

9

Fotos: Jota Eurípedes

Shopping criou regras rígias sobre uso de máscaras e registrou alguns usos incorretos do equipamento

Um ano e meio de pandemia
e protocolos são seguidos

Isolamento social caiu pela metade em comparação à março do ano passado, quando 65% estava em casa
Daniell Alves
Em um ano e meio de pandemia da Covid-19, o estado
teve altos e baixos e atualmente tem conseguido manter
a desaceleração dos casos da
doença. De lá para cá, a população sofreu com a falta de leitos em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), o comércio deixou de funcionar por um grande período e os estudantes
precisaram se adaptar às aulas
não presenciais. As medidas
para evitar o contágio da Covid-19 na área do comércio
passou por diversas flexibilizações e, agora, retorna ao
normal gradativamente.
A reportagem do O Hoje
percorreu bares e restaurantes, shoppings centers da Capital e a região da 44 para observar quais foram as principais mudanças desde o último
ano. Dentro desses estabelecimentos, foi observado que
grande parte das pessoas têm
respeitado as regras do uso
da máscara e distanciamento.
Os lojistas também adotaram o
uso do álcool em gel e limitação de pessoas dentro de cada
loja, revela a comerciante Débora Ester, que trabalha há
cerca de três anos no local.
“Como a loja é pequena, só permitimos a entrada de até quatro pessoas”, explica. Ela conta que no início da pandemia,
com as portas fechadas, a loja
continuou o atendimento online, mas sofreu uma queda
muito grande nos lucros. “Somente agora nesses últimos
três meses que as vendas voltaram à normalizar”, revelou
em entrevista ao O Hoje.
Outro local visitado pelo O

Uso de máscaras e álcool em gel é respeitado por comerciantes e consumidores da Região da 44
Hoje foi o Shopping Bougainville, que também adotou diversas medidas para atender
o público. A Coordenadora
de Marketing do centro de
compras, Amanda Starling,
ressalta que foi implementada uma série de protocolos especiais para garantir a limpeza de todos os ambientes e
respeitando as orientações
dos órgãos de saúde.
“Entre eles a aferição de
temperatura em todas as entradas; controle de fluxo; distanciamento de 2 metros sinalizado em todo shopping; limite de clientes por loja, respeitando o m²; praça de alimentação, cafés e restaurantes atendendo com capacidade reduzida e oferecendo a
opção Delivery e Take Out,
além de distribuição de dispenser de álcool em gel por
todo o shopping”, informa.

Questionada se houve resistência por parte dos clientes para seguir os protocolos,
ela afirma que não foram registrados problemas. “O que
podemos ver em algumas situações, é a retirada da máscara ou uso incorreto, mas
nossa equipe de segurança
treinada está sempre atenta à
essas situações para abordar e orientar o cliente quando necessário”, revela Amanda. Atualmente, o shopping
trabalha com cerca de 30% da
capacidade total.

Isolamento

Cerca de 35% dos goianos
estão em isolamento social
atualmente, de acordo com a
plataforma In Loco. Se comparado a março de 2020, houve uma mudança drástica
nesse quesito. Na época, as
ruas estavam mais vazias, o

trânsito mais rápido e as lojas
com pouco movimento. Atualmente, a realidade não é mais
essa, já que a população tem
circulado muito mais.
Em março do último ano,
conforme mostrado pelo O
Hoje, a maioria das pessoas estavam conscientes e seguiam
em isolamento domiciliar após
a pandemia do Coronavírus. O
estado tinha 65% da população
dentro de casa, que é uma das
medidas preventivas anunciadas pelo Ministério da Saúde
(MS). No mês seguinte, entre todos os estados brasileiros, Goiás
estava em primeiro lugar no
ranking de isolamento.

Vacinação

Após o início da vacinação,
os protocolos puderam ser flexibilizados, como ocorreu recentemente. A grande novidade foi a liberação dos cinemas

Cerca de 3 mil estabelecimentos
foram fechados neste período
De acordo com levantamento do Sindicato dos Bares
e Restaurantes de Goiânia
(Sindibares), desde o início
da pandemia, foram cerca
de 10 mil empregos perdidos
e 3 mil estabelecimentos fechados na Capital. Entre eles
estão bares, restaurantes, pizzarias, cafeterias, pamonharias e lanchonetes. Além disso, os reajustes nos preços
dos produtos estão dificultando a recuperação do setor.
Segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo

(IPCA), que mede a inflação
em Goiânia, alguns produtos
e serviços acumulam reajustes pesados nos últimos 12
meses, como o óleo de soja,
que subiu 88,5%, o arroz,
que ficou 52% mais caro, e a
costela, cujo preço já aumentou quase 49%. Mas, segundo os empresários, alguns insumos já subiram
mais de 100% no período,
como as embalagens e derivados de plástico. De acordo
com o presidente do Sindibares Goiânia, Newton Pe-

reira, os reajustes recorrentes são bastantes preocupantes. “É algo contraditório,
que deixa a retomada bem
mais difícil”, avalia.
No último mês, Marco Soares, proprietário de um restaurante em Goiânia, anunciou a paralisação das atividades. Segundo a direção da
unidade, os serviços só irão
retornar quando tiver maior
estabilidade. O dono do restaurante registrou uma queda de 80% no ano passado.
Mesmo com capacidade

para atender 80 pessoas, o estabelecimento recebia cerca
de 20 clientes diariamente.
Marco informou que havia
adotado todas as medidas de
segurança estabelecidas pela
área da Saúde para impedir
o contágio do novo Coronavírus. Enquanto estava aberto, clientes só podiam entrar
com máscaras, as mesas possuíam distanciamento de dois
metros, além da disponibilização de álcool em gel e capacidade de atendimento de
50%. (Especial para O Hoje).

e teatros que estavam há mais
de 400 dias fechados por conta da Covid-19. O prefeito Rogério Cruz afirmou que esta
flexibilização só está sendo
possível por conta da parceria
entre setor público e privado.
“O setor produtivo sempre
se mostrou aberto ao diálogo.
Quando precisávamos fechar,
os dados 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”, afirmou Cruz.
Os bares e restaurantes podem funcionar até às 3 horas
da manhã, aumentando o limite de 6 para 8 pessoas por
mesa e com capacidade máxima de 50% de ocupação. Já os
cinemas, teatros e circos, voltarão a abrir com a metade da
capacidade de cada local, respeitando as medidas sanitárias como a utilização de máscara, aferição de temperatura
e álcool em gel. Outra mudança fica por conta do comércio.
Será liberado o funcionamento de acordo com o alvará de
cada estabelecimento.
De acordo com o secretário
de Governo, Arthur Bernardes, a manutenção das regras
do decreto só é possível por
conta do avanço da vacinação e uma leve queda nos números de ocupação de leitos
nos hospitais. “As taxas de ocupação de leitos, que já ultrapassaram 90%, hoje estão na
casa dos 75% para UTI e abaixo de 70% para enfermaria.
Esse é o resultado da vacinação
que avança cada dia mais e a
conscientização da maioria da
população”, afirma Bernardes.

NOVAS ReGRAS
VÁLiDAs em GoiâniA
Bares:
- 50% da capacidade
- funcionamento até as 3h da
manhã
- limite de 8 pessoas por mesa
Comércio:
- funcionamento autorizado
de acordo com o alvará de
cada estabelecimento
Cinemas e teatros
- abertura com limitação de
50% da ocupação.
Academias:
- poderão ficar abertas das 5
horas às 22 horas, com 30%
da capacidade.
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Cidades
pequenas já
registram 85%
de imunizados
SMS enfatiza a importância da vacinação contra a febre amarela

Mortes de macacos
apontam para
circulação da
febre amarela
Somente no último
ano, foram
encontrados cinco
macacos mortos
pela doença na
Capital
Daniell Alves
A Secretaria de Saúde de
Goiânia (SMS) encontrou dois
macacos mortos durante as
últimas duas semanas. Um
no setor Maysa, que foi recolhido em estado avançado estado de decomposição, o que
impossibilita a coleta de material para realização de exames laboratoriais. O outro no
Setor Central, que teve material recolhido e enviado para
análise no Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal (Lacen). Os casos
reacenderam o alerta sobre a
febre amarela em Goiânia,
pois é um sinal que o vírus
está circulando.
No último ano, foram quatro macacos mortos por febre
amarela. Em 2021, já são dois
casos de febre amarela em
macacos - no Setor Pedro Ludovico e Residencial Rio Verde. Em 2020 e 2021 não houve confirmação de casos em
humanos até o momento. Nos
anos de 2007, 2008 e 2016
houve a confirmação de um
caso que evoluiu para óbito.
A vigilância em febre amarela da SMS reforça a importância da participação das
pessoas nessa vigilância, pois
é através da informação da
população que os animais são
recolhidos para investigação.

Também enfatiza a importância da vacinação contra a
febre amarela pois é a forma
mais eficiente de proteção
contra a doença, o imunizante se encontra disponível para
pessoas entre 9 meses e 59
anos de idade, nas salas de vacinação do município que não
estejam aplicando doses contra a Covid-19. A orientação é
que as pessoas que receberam
a aplicação da vacina contra
a Covid-19 aguardem o intervalo de 14 dias para a administração da dose de febre
amarela.

{{ Os macacos são

vítimas da febre
amarela, mas eles não
transmitem a doença
para os seres humanos

Macacos não
transmitem a doença

De acordo com a diretora
de Vigilância Epidemiológica
de Goiânia, Grecia Carolina
Pessoni, os macacos são vítimas da febre amarela tanto
quanto as pessoas que não
são vacinadas podem ser. Ela
reforça a importância de lembrar que os animais não
transmitem a doença e não
devem ser alvo de ataques
de humanos. “O macaco serve
como um alerta porque está
na linha de frente, ele é o

primeiro a ser contaminado.
Não oferece risco nenhum
para nós”, afirma.
As pessoas que ainda não
se vacinaram devem ir à unidade de saúde para se imunizar. “A febre amarela é
uma doença grave, com alta
letalidade, então, a maioria
das pessoas que adquirirem
essa doença pode ir a óbito”,
afirma.
Em 2020, a série histórica
de vacinação em crianças menores de 1 ano ficou em
58,2%. Contudo, o imunizante pode ser aplicado até os 59
anos e é preciso que a pessoa
leve o cartão de vacina para
ver se realmente necessita
ser imunizado. As vacinas estão disponíveis nas 81 salas de
vacinação da SMS, para conferir a lista destas salas é só
acessar o site da SMS.

Causas e sintomas

De acordo com o Ministério da Saúde (MS), a febre
amarela é uma doença infecciosa grave, causada por vírus
e transmitida por vetores. Geralmente, quem contrai este
vírus não chega a apresentar
sintomas ou os mesmos são
muito fracos. As primeiras
manifestações da doença são
repentinas: febre alta, calafrios, cansaço, dor de cabeça,
dor muscular, náuseas e vômitos por cerca de três dias.
A doença ocorre nas Américas do Sul e Central, além de
em alguns países da África e
é transmitida por mosquitos
em áreas urbanas ou silvestres. Sua manifestação é idêntica em ambos os casos de
transmissão, pois o vírus e a
evolução clínica são os mesmos — a diferença está apenas nos transmissores.

Doença pode ser fatal
O último caso de febre
amarela em Goiás ocorreu
em 2016, em Alto Paraíso. O
jovem, de 23 anos, foi internado com a doença, mas não
resistiu e morreu. Maior volume de chuva e altas temperaturas, como o que tem
acontecido nos últimos dias,
são fatores que contribuem

para a proliferação de mosquitos causadores da doença,
que pode levar à morte.
A SMS informa que a vacina é contraindicada para
crianças menores de seis meses de idade, imunodeprimido grave (pessoas com deficiência no sistema imunológico) e portador de doença

autoimune. Também não é
indicada para gestantes e
mulheres que estejam amamentando até seis meses
após o parto e para pessoas
com 60 anos ou mais. Em situação de risco de se contrair a doença, deve-se avaliar o benefício/risco da vacina. (Especial para O Hoje).

Mesmo recebendo cerca de 10 doses a cada remessa, alguns municípios de Goiás com até quatro mil habitantes têm registrado até 85% de pessoas imunizadas contra a Covid-19. O número de
doses para completar a imunização em algumas
cidades é bem pequeno. Em São João da Paraúna,
por exemplo, pessoas com 18 anos já podem
agendar a vacinação.
O prefeito da cidade, Ubirajara Júnior, ressalta que os moradores aderiram à campanha para
se vacinar. Porém, grande parte deles não se
contentam com a pouca quantidade de doses recebidas. “Estamos vindo a Goiânia para conversar
com os representantes da SES sobre a possibilidade
de ampliar o envio de vacinas”, diz. No município
faltam menos de 200 imunizantes para que todos
tomem a primeira dose.
No mesmo ritmo de São João da Paraúna está
Araçu, Pilar de
Goiás, Campos Verdes, Mairipotaba,
São Patrício, Guara- Número de doses
ni de Goiás, Água para completar a
Limpa, Professora
Jamil e Mutunópolis. imunização em
Essas cidades são as municípios
que estão com os
maiores índices de menores é
vacinação. Em con- pequeno e pessoas
tramão, as cidades
com os menores ín- acima dos 18 já
dices são Maurilân- podem se vacinar
dia, Santa Rita do
Araguaia, Águas
Lindas de Goiás, Flores de Goiás, Edealina, Carmo do Rio
Verde, Novo Gama, Americano do Brasil, Montividiu e Santo Antônio do Descoberto.
Já outras cidades continuam vacinando pessoas
com idades superiores. Em Goiânia, a faixa etária
atual é de 39 anos. A Prefeitura retoma a aplicação da primeira dose neste sábado (17) em pessoas
com idade acima dos 39 anos, sem comorbidades
e em grupos prioritários. Com a quantidade recebida, não haverá possibilidade de reduzir a faixa etária e o atendimento será em oito unidades
de saúde, além do drive-thru, localizado no shopping Passeio das Águas.
Nos oito postos disponíveis, o horário de funcionamento será das 8h às 17h para os moradores da capital goiana que agendaram pelo
aplicativo Prefeitura 24 Horas ou pelo link
‘Agendamento Vacinação Covid-19’, disponível
no site da Prefeitura de Goiânia (www.goiania.go.br). Já no drive-thru do Passeio das
Águas, a SMS disponibilizará 2 mil senhas para
o atendimento a partir das 8h.

Aplicação acelerada dá ânimo para moradores

Dados defasados
A procura pelo imunizante foi maior do que as
quantidades de doses enviadas pelo Ministério da
Saúde (MS). A divisão das doses foi feita pela quantidade de pessoas estimadas em cada estado dentro dos grupos prioritários. “A gente também não
entende os critérios do ministério. Claro que existem exceções, mas são raras”, ressalta Luana Ribeiro, secretária executiva da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).
Esta diferença na percentagem de vacinação entre as cidades não é vista de forma positiva. “Pela
pandemia, não justifica ter essa diferença. Deveria
ser uma distribuição mais equitativa”, diz a secretária. Luana ressalta que o plano de vacinação nacional deve seguir uma direção para vacinar a população de forma ampliada. “As doses em Goiânia
não ficam guardadas por mais de quatro dias”, revela. Até a última atualização, a vacinação na Capital
seguia o mesmo esquema de 70% de doses destinadas por faixa etária e 30% para os grupos prioritários. (Daniell Alves, especial para O Hoje).
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Aulas voltarão com mais de 97%
dos professores imunizados
Escolas públicas se
preparam para
retorno das aulas
presenciais com
maior quantidade
de alunos
Maiara Dal Bosco
O retorno das aulas presenciais na rede pública deve
se concretizar no próximo mês
com 97% dos professores imunizados contra a Covid. A informação do retorno, que já
havia sido anunciada pelo governador Ronaldo Caiado, foi
reforçada pelo Secretário Estadual de Saúde de Goiás, Ismael Alexandrino, em encontro virtual realizado com o
ministro da Saúde, nesta semana. O encontro discutiu ainda sobre a possibilidade de
uma parcela da população em
idade escolar, findada a campanha para maiores de 18
anos, iniciar a vacinação para
o público entre 12 e 17 anos,
iniciando por grupos com comorbidades ou deficiências.
“Em Goiás retornaremos
em agosto com a grande maioria dos professores, quiçá a totalidade deles, já vacinados”,
afirmou Ismael Alexandrino.
As aulas presenciais foram
suspensas nas redes pública e
privada em março de 2020.
Contudo, as escolas particulares foram autorizadas a retomar as atividades presencialmente em novembro do
ano passado, seguindo diversas medidas sanitárias. Já na
rede estadual, as atividades foram retomadas parcialmente
em parte das instituições no
início deste ano, pouco antes
de voltarem a acontecer remotamente por conta do agravamento da pandemia.
Na rede pública, Itana Galindo, professora da Educação Infantil, acredita que o retorno das aulas presenciais é
imprescindível, porque as
crianças estão há um ano e
três meses fora da sala de
aula, o que gera um prejuízo
imensurável no aprendizado.

Educadores
pontuam
importância da
vacinação e
condições de
trabalho para
retorno das
atividades
escolares

lizado com muito planejamento e consciência. “É importante que sejam fornecidas
condições de segurança do
trabalho como: manutenção
das atualizações diárias da situação epidemiológica, fornecimento de máscaras PFF2,
álcool gel, testagem escolar
toda semana (dos alunos e da
equipe escolar) e um esquema
de revezamento bem pensado
e justo”, finaliza Itana.

Rede privada

Contudo, ela destaca a importância da vacinação para
este retorno que, conforme
aponta, ainda está defasada.
“Antes de tudo é preciso completar o ciclo vacinal dos professores e administrativos da
Educação que está previsto
para o final de agosto, início
de setembro, em sua grande
maioria. Além disso, é importante que haja respaldo e
apoio da Secretária Estadual/Municipal de Saúde e
Educação”, destaca.
Segundo a educadora, o
retorno às aulas deve ser rea-

Para Tatiana Santana, Diretora Pedagógica do Colégio
Externato São José, o retorno
das aulas presenciais é muito
necessário. “Preparamos toda
a escola para receber as crianças. Algumas ficaram distantes e retornarão em agosto,
com toda a segurança, otimização do tempo e protocolos
sendo respeitados”, destaca.
Segundo ela, o retorno é
importante porque colaborará
significativamente com o desenvolvimento das crianças.
“As crianças que retornam à escola têm um pouco mais de
acesso à socialização e isso colabora em outros aspectos. Não
estamos pensando somente no
cognitivo, mas também em

questões como interação e desenvolvimento das habilidades socioemocionais”, afirma.
A diretora pedagógica lembra que o momento requer
paciência e atenção por parte
dos pais e/ou responsáveis pelas crianças. “É importante que
as famílias mantenham a confiança na escola e que estejam
atentas ao desenvolvimento
da criança. O momento requer
paciência para que estas crianças não sejam adultos que não
tiveram e não sofreram defasagem desse tempo”, pontua.
Para Thiago Oliveira, diretor do Colégio Integrado, espera-se um aumento significativo do número de alunos
que irão à escola no segundo
semestre. “Pela vacinação ter
atingido os mais idosos, e também os pais e mães dos alunos,
a tendência é que a presença
dos alunos aumente de forma
expressiva. Mesmo em férias,
muitas famílias já têm nos
procurado para saber como
vai ser o retorno em agosto, o
que é também um indicativo
desse aumento”, afirma.
O diretor explica que para
organizar a logística entre os
alunos, o Colégio Integrado encaminhou um questionário à

família de cada aluno. “Com o
questionário, a família poderá
indicar se o aluno comparecerá na semana 1 ou na semana
2 de agosto. Com essas informações conciliaremos o rodízio.
A família escolhe e fica valendo para o aluno a presença em
semanas ímpares ou pares, até
o final do ano letivo”, destaca.
De acordo com Thiago, os
protocolos que funcionaram
no primeiro semestre continuam valendo e a expectativa
é que o aprendizado dê um salto muito expressivo. "Os alunos
que estão em ensino 100% remoto, acabam se perdendo com
muita facilidade. Com o retorno, estimamos um acréscimo
de 20% no aprendizado em
um curto período. Será muito
benéfico”, pontua. Segundo o
diretor do Colégio Integrado, o
retorno é importante também
para os alunos que farão o Exame Nacional do Ensino Médio
(Enem) neste ano. “Para eles,
esse ciclo da educação básica se
encerra, eles estão no último
ano, que vai decidir se eles vão
entrar na faculdade ou não.
Para esses alunos em especial
vai ter uma grande procura
por vagas presenciais”, ressalta. (Especial para O Hoje)

GOIÂNIA

100 jamelões serão retirados até domingo
Teve início ontem (16) o
serviço de retirada de jamelões na Avenida Alexandre
de Morais, no Parque Amazônia, na Capital. A ação, realizada pela Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), e que seguirá até amanhã (18), foi autorizada pela
Agência Municipal do Meio
Ambiente (AMMA), que fez
indicação de substituição por
outras espécies do Cerrado
que já foram plantadas.
Segundo a Comurg, outros
bairros também serão beneficiados com o projeto de rearborização, que planta cinco árvores para cada árvore retirada. “Esta ação é esperada há
mais de quatro anos e é realizada em locais onde são registrados muitos acidentes por
conta do fruto que cai na pista”,
explica o presidente da companhia, Alex Gama. A ação teve
início às 7 horas de sexta com
previsão de término às 18 horas
de amanhã, e envolverá 60 trabalhadores, além de diversas

máquinas e equipamentos. Ao
todo, 104 jamelões serão retirados. A pasta destaca que o local já recebeu o plantio de espécies do Cerrado, como ipês de
várias cores.
Alex Gama detalha que a
operação preventiva visa salvar vidas. “A prioridade de extirpações é justamente nas
áreas com maior risco de acidentes. Todas as ações são desenvolvidas em parceria com
a AMMA que realiza o plantio
de árvores por toda cidade. Jamelões devem permanecer
em praças e jardins, bem longe do trânsito”. O jamelão solta uma oleosidade que torna o
asfalto escorregadio, sendo
responsável por inúmeros acidentes de trânsito.
O presidente da Comurg
relata que há 20 anos Goiânia
fez o plantio de milhares de
pés de jamelões que fazem
sombra e são bonitos. “O problema está no local onde foram plantados, entre pistas,
pois quando vem a chuva os

Fruto provoca acidentes devido a óleo que ele solta na pista
jamelões caem, formando
uma camada de óleo na pista
que causa acidentes. Estamos rearborizando a cidade
para torná-la cada vez mais
atrativa, sem esquecer da segurança”, assegurou.
De acordo com a AMMA,
há, em Goiânia, cerca de 13 mil
exemplares destas árvores.
“Elas já estão sendo substituídas. A AMMA só autoriza a re-

tirada após as árvores plantadas atingirem um estágio
avançado. Na Av. Alexandre de
Morais foram plantadas novas
espécies em 2018, agora com o
estágio atual dessas novas espécies, a Comurg está executando a retirada dos jamelões.
A ação visa diretamente a segurança de trânsito, buscando
o menor impacto possível ”,
destaca o Presidente da

AMMA, Luan Alves.
Segundo Fabiana Alves,
Bióloga e Tecnóloga em Saneamento Ambiental, a ação
de retirada dos jamelões e
plantio de árvores do cerrado
é benéfica. “O jamelão, além
de não ser da região, traz diversos prejuízos. Essa remoção já é um pedido antigo dos
moradores e dos motoristas
na Capital. O que precisa ser
feito é acompanhar se as plantações das espécies do Cerrado serão realizadas”, afirma.
Para a bióloga, o número
expressivo de jamelões na Capital pode ser explicado porque, por ser um fruto, a dispersão acaba sendo muito rápida. “A dispersão por causa
de pássaros e até mesmo pela
chuva, que acaba levando a
semente é muito veloz. Às vezes a árvore não foi plantada
no local mas acabou nascendo em outro local por conta
dessa dispersão”, completa
Fabiana. (Maiara Dal Bosco,
Especial para O Hoje)
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Portugal, Espanha e Reino Unido
realizam ação contra tráﬁco infantil
Polícia da União
Europeia
coordenou
trabalhos entre
países do bloco
Portugal coordenou, juntamente com a Espanha e Reino
Unido, uma operação em toda
a Europa contra o tráfico de
crianças, tendo sido identificados 92 menores, anunciou
hoje (16) a Europol, a agência
de polícia unificada da Europa.
Em comunicado, a Europol revela que a ação conjunta ocorreu entre 28 de junho e 4 de julho, envolveu 18 países europeus e foi apoiada pela agência
europeia de controle de fronteiras Frontex.
Segundo a Europol, a operação teve por objetivo localizar menores desacompanhados ou que fugiram de centros
de acolhimentos, uma vez que
este grupo de crianças é frequentemente denunciado pelo
uso de documentos falsos.
A Europol também fiscaliza casos de menores detectados nas fronteiras, bem como
aqueles que viajam dentro da
União Europeia ou países associados ao espaço Schengen.
Outro foco desta operação
foi o crime interno no bloco,
onde as crianças são frequentemente traficadas por
familiares para mendigar,

A Europol
identiﬁcou
187 vítimas
de tráﬁco de
seres humanos
(92 menores)

INUNDAÇÕES

praticar crimes e para atividades que envolvem exploração sexual.
A operação visou ainda redes criminosas e facilitadores
envolvidos no tráfico de seres
humanos que usam documentos fraudulentos.
A Europol revelou que foram detidas 175 pessoas; 78
suspeitos foram identificados
e foram iniciadas 181 novas
investigações.

A operação permitiu identificar 187 potenciais vítimas
de tráfico de seres humanos,
92 das quais eram menores.
A operação conjunta envolveu polícias de vários países europeus, agências de imigração e controle de fronteiras, serviços de assistência
social e proteção à criança,
entidades que fiscalizam os
transportes e agentes de inspeção do trabalho.

De acordo com a Europol,
as autoridades envolvidas
concentraram-se nas passagens de fronteira e nos principais centros de transporte
para identificar potenciais vítimas e suspeitos de tráfico de
seres humanos.
Cada país adaptou a sua
atividade de acordo com os tipos de tráfico de crianças prevalentes no país, informou a
polícia. (ABr)

SOBREVIVENTES

Alemanha
declara estado de
catástrofe militar
O Ministério da Defesa
da Alemanha declarou o
estado de catástrofe militar no sul do país, informou nesta sexta-feira (16)
a representante oficial da
entidade durante um briefing em Berlim. A decisão
foi tomada pela ministra
da Defesa do país, Annegret Kramp-Karrenbauer.
A representante oficial
também esclareceu que
nas operações de mitigação da catástrofe participam 850 soldados das Forças Armadas.
De acordo com informações de mídias, 100
pessoas morreram em resultado do desastre natural. Cerca de 1,3 mil
outros cidadãos da Alemanha permanecem desaparecidos. Desde esta
segunda-feira (11), for-

tes chuvas provocadas
pelo ciclone Berndt têm
atingido a Alemanha. As
regiões que sofreram
mais são o Oeste e Sudoeste do país, onde os
rios, incluindo o Reno,
quebraram suas margens, inundando as ruas.
Devido à destruição de
pontes e rodovias inundadas, alguns dos povoados
ficaram isolados e só podem ser acessados por helicópteros. Em cinco áreas
do estado da Renânia do
Norte-Vestfália as pessoas
estão sendo evacuadas, devido à ameaça de quebra
de barragem. No distrito
do Reno-Erft, região de Colônia, foi declarado o estado de emergência. As inundações atingiram também
a Bélgica, Suíça, França e
os Países Baixos.

Avião russo consegue fazer pouso de emergência e 19 passageiros sobrevivem

Passageiros de avião sobrevivem
a pouso forçado na Rússia
Todas as 19 pessoas a bordo do avião russo Antonov
An-28, que desapareceu dos
radares na Sibéria, sobreviveram depois que a aeronave
fez um pouso forçado nesta
sexta-feira, informou o Ministério de Emergências da
Rússia. O avião - operado pela
SiLA, uma pequena companhia aérea que oferece voos
regionais na Sibéria - desapareceu durante o voo da cidade de Kedrovy para a cidade de Tomsk.
A aeronave foi localizada

depois que helicópteros foram enviados para procurá-la.
O ministério disse que todas as 19 pessoas a bordo sobreviveram e agora estão sendo retiradas do local.
O incidente ocorre menos
de duas semanas depois de
um avião similar, um Antonov An-26, cair em um penhasco em meio à baixa visibilidade na remota península
de Kamchatka, no extremo
leste da Rússia, matando todas as 28 pessoas a bordo.
Um Antonov-28, do mes-

mo tipo que desapareceu e
foi posteriormente encontrado nesta sexta, atingiu
uma floresta em Kamchatka
em 2012, num acidente que
matou 10 pessoas. Investigadores disseram que os dois
pilotos estavam bêbados no
momento do acidente.
Os padrões de segurança
da aviação russa melhoraram nos últimos anos, mas
acidentes, especialmente os
que envolvem aviões antigos
em regiões distantes, não são
incomuns. (ABr)

nesas na última década equivale à superfície inteira de
um país como o Sri Lanka ou
a Lituânia, informa o jornal
japonês Nikkei.
Analistas manifestam

preocupação com a ação porque muitos dos países em
questão, por vezes fontes de
alimentos e outros recursos
naturais, podem passar a ser
controlados por Beijing.

EXPRESSA
Empresas da China tem
atuado agressivamente na
aquisição de terras em diversas partes do mundo, sobretudo na Ásia e na África. A
área total das aquisições chi-
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Riﬀs de guitarra percussivos
Banda goiana de Heavy Metal moderno lança documentário e retoma as atividades após um hiato na carreira
Lanna Oliveira
Tradicionalmente, o sertanejo domina Goiás, mas na
contramão dessa onda avassaladora, a banda Half Bridge
representa o Estado internacionalmente com seu Heavy
Metal. Formada em 2013, a
banda retorna a suas atividades com o lançamento do documentário que conta sua trajetória. Disponível na página
oficial do Facebook (facebook.com/HalfBridge), ele tem
o intuito de relembrar sua
história por meio de imagens
de acervo pessoal. A produção
marca o retorno da formação
clássica do grupo.
Em entrevista ao Essência,
o grupo conta como tudo começou e como chegaram ao documentário, após oito anos do
início de tudo. De acordo com
o baterista Igor Costa, tudo começou com a ideia de fazer um
som diferente do que se tinha
em Goiânia e que os integrantes são fãs. Desde o princípio, o
grupo se inspiravam em bandas como As i lay dying, Trivium, Lamb Of god, dentre outras do metal moderno. “Depois
de lançar o primeiro trabalho,
nós mudamos de segmento e
colocamos os dois pés no
Deathcore, vertente do Heavy
Metal”, explica Igor.
Após um hiato em sua trajetória, a banda formada por
Cássio Rodrigues nos vocais,
Pedro Jordan e Lucas Sapalacio
nas guitarras, Robson Caxeta
no baixo e Igor Costa na bateria, eles retomam a parceria
com um documentário que coloca em imagens esses anos de
carreira. “A ideia do documentário surgiu após a banda
resolver retornar as atividades.
Vasculhando os acervos pessoais e lembrando as histórias,
os cinco perceberam que seria
interessante produzir este tipo
de material para anunciar o regresso da banda com a forma-

Com vocais extremos, sem muitas regras, Half Bridge se consagra como banda de Deathcore
ção clássica”, fala Cássio.
Ele ainda comenta que pela
falta de shows, que são os momentos de interação com o público, documentar os parceiros,
amigos, músicos e os fãs de diversas regiões do Brasil, foi de
extrema importância. “Poder
oferecer algo aos fãs durante
essa pandemia, já que ainda
não é possível realizar o show,
que é o carro forte da banda, é
interessante”, termina Cássio.
De acordo com o guitarrista Lucas, ter um jornalista e um
profissional dos vídeos na formação, deu condições deles
produzirem o conteúdo com
autossuficiência.
Eles já planejam os próximos passos da banda, e garantem que vão entrar em estúdio para gravar músicas novas, que já estão em fase de
pré-produção. “Também temos a intenção de em breve
realizar uma live, tocando algumas das que já temos com
músicas novas”, revela Robson. Ansiosos para que todos
sejam vacinados e poderem
regressar aos palcos, o baixis-

ta afirma que quando voltarem com as apresentações ao
vivo, serão cheias de energia e
conectadas com o público. “Estamos ansiosos pelo retorno
dos festivais”, finaliza.

Trajetória de preconceito
e superação

A banda é figura carimbada de grandes festivais em
Goiânia, como ‘Noise’, ‘Cidade’,
entre outros. Eles já fizeram
turnês que passaram por regiões sudeste e norte do Brasil.
Mas um momento marcante
da carreira para o grupo foi a
inserção da música ‘Time to
die’ no renomado jogo ‘Guitar
Flash’, em que o jogador toca
músicas como se estivesse com
a guitarra. Após essa participação, o grupo passou a ser reconhecido na América Latina
e Ásia, mais de 7 milhões de
pessoas já jogaram a música
da banda no mundo.
O nome Half Bridge, traduzido do inglês significa ‘Meia
Ponte’, e é uma homenagem ao
rio, pois metade dos integrantes são da Capital e a outra me-

tade são de Senador Canedo, e
é o homônimo que faz a divisa.
Com um nome significativo, a
trajetória da banda também é
relevante para o cenário musical do Estado e também em
esfera nacional. Eles já dividiram o palco com grandes nomes mundiais como Sepultura,
Krisiun, Project46, Skull Fist
(CAN), Ratos de Porão, Claustrofobia, dentre outros.
O grupo lançou em 2014
seu primeiro trabalho, denominado ‘Lost In Chaos’ gravado no estúdio Ole Mix. Este trabalho, que deu o ponta pé inicial da carreira do grupo, contou com a produção do renomado Francisco Arnozan, produtor que já trabalhou com
bandas como Aurora Rules e A
Última Theoria, já a arte do EP
foi desenvolvida pelo XTudo.
Em 2019, o segundo álbum,
‘Entre O Inferno e a Utopia’, foi
disponibilizado com mixagem
e masterização de Xtudo e Raphael Ferreira, e arte de Douglas
Alexsander.
De acordo com os integrantes da Half Bridge, por

tocarem uma vertente mais
moderna do metal, que é o
Deathcore, sofreram um pouco de preconceito dos metaleiros mais antigos, que são
saudosistas com bandas dos
anos 80 e 90. “Usamos isso de
combustível para fazer o melhor trabalho possível, precisamos no começo tocar fora do
Estado e no interior antes de
tocar em grandes festivais da
Capital. Chegamos a abrir o
show de uma banda canadense que chama Skull Fist no
primeiro ano do grupo, isso lá
em Brasília, e aqui não conseguíamos”, conta Pablo.
Mas depois de muita batalha e teimosia, alguns produtores começaram a notar que
eles tinham potencial, e a partir daí melhorou. “A Monstro
Discos colocou a gente para tocar em diversos eventos, inclusive no ‘Goiânia Noise’,
também fomos headliner de
uma edição do Cidade Rock.
Também participávamos dos
festivais cujo algum de nós
ajudava a organizar, e que
foi fundamental para conseguir criar um público cativo”,
complementa Pablo. Assim
eles conseguiram reunir fãs
que não só iam nos shows,
mas apoiavam a banda.
Para quem é fã e quer buscar o trabalho da banda, ou
até mesmo quem quer conhecer o trabalho, pode ir
nas redes sociais ou plataformas de streaming Ele têm
clipes no YouTube, Facebook,
e as músicas podem ser escutadas também no Spotify,
Deezer, e em os aplicativos do
ramo. “Basta procurar Half
Bridge em qualquer uma dessas plataformas que terá uma
enxurrada de material, e sempre divulgamos as novidades nas páginas oficiais das
redes sociais da banda @halfbridgeoficial”, termina Pablo. (Lanna Oliveira é estagiária do jornal O Hoje)
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Exposição
de esculturas

LIVRARIA
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Enredo inspirado no cangaço

Mostra virtual reúne parte do
acervo exclusivo do Rei Ooni de Ifé,
Nigéria e conta a história de
Oduduwa e de seus descendentes
Elysia Cardoso
A história de Oduduwa
e de seus descendentes poderá ser apreciada pelo
público graças à iniciativa
de sua Majestade Imperial
Ooni de Ifé (Nigéria) que,
através do projeto Tesouros dos Nossos Ancestrais,
exibirá 27 esculturas de
seu acervo exclusivo com a
finalidade de aproximar
as culturas, auxiliando o
povo brasileiro e o resto do
mundo, a conhecer melhor suas origens, heranças, histórias e até feições.
O projeto possibilita
este intercâmbio cultural
entre povos irmãos, um
trabalho que vem sendo
feito de forma intensa pela
Casa Herança de Ododuwa, que desenvolve com
propriedade este trabalho
por meio de cursos, e palestras, as quais, por conta
da pandemia, vêm ocorrendo de forma virtual.
Iniciado no mês de
abril, o projeto exibiu rodas de conversas, masterclasses sobre temas altamente relevantes na construção da identidade preta
e culminará com a exposição virtual. Antecedendo a
mostra, uma entrevista no
canal official do Youtube
com o rei OOni de Ifé,
atualmente a maior autoridade tradicional e religiosa do povo iorubá, que
originariamente habitava
o Reino de Ifé e reinos ao
redor, áreas atualmente
do Benin e da Nigéria,
onde Sua Majestade fala da
importância em manter os
laços de fraternidade entre
os povos irmãos.

Galerias temáticas

Dividida em duas galerias temáticas: Áse e Orí, a
mostra parte de princípios
da filosofia iorubá, provocando uma reflexão sobre
as peças de arte da coleção
do Rei de Ifé a partir de

conceitos filosóficos e estéticos que estão presentes
no cotidiano da sociedade
iorubá e são transmitidos,
ensinados, apreendidos
nos objetos da coleção.
"Não existe caminho
possível para o futuro da
humanidade sem olhar
para o continente africano
e compreender o legado
que nossos ancestrais nos
deixaram. Sem dúvida, é
essa herança que irá auxiliar a construirmos juntos
um mundo melhor para
todos. Nossos ancestrais
deixaram conhecimentos
vitais para os problemas da
humanidade e tenho certeza de que o futuro é ancestral", conta Ooni de Ifé rei de Ilê Ifé/Nigéria.
Para os iorubás tudo
possui Áse, que é a força da
autoridade e a energia da
vida. De acordo com o rei
em sua entrevista exclusiva
à Casa Herança de Oduduwa, os objetos da coleções
estão carregados de Áse, e
fazem esta conexão entre o
espiritual e o material. Já na
galeria, Orí, a vitalidade do
conceito de Orí dentro da
comunidade iorubá é ressaltada e, é a partir do dele
que o destino de cada indivíduo é tomado.
Destes dois conceitos
multiplicam-se muitos outros, que definem o convívio
em sociedade, a resolução
dos problemas individuais e
coletivos, a manutenção da
espiritualidade. São duas
chaves epistemológicas capazes de guiar a vida dos seres humanos no aye (terra),
deixadas como legado pelos
que vieram antes. (Especial para O Hoje)
SERVIÇO
Exposição virtual Tesouros dos Nossos Ancestrais
Quando: Por tempo indeterminado
Onde: (www.herancadeoduduwa.com.br)

Desobediência civil, solidão urbana e abandono
materno compõem 'Trono de Cangalha', obra do autor
sergipano Aroldo Veiga

Aroldo Veiga é
professor na
rede pública de
ensino, e 'Trono
de Cangalha' é
sua primeira
produção
literária

Embebido nas referências
do sertão nordestino, o escritor sergipano Aroldo Veiga
apresenta, em ‘Trono de Cangalha’, a história de um garoto que nasceu na caatinga
e, na vida adulta, leva para a
zona urbana a luta iniciada
por seus antepassados. No
enredo, o cangaço é abordado de forma indireta, por
meio de analogias e das memórias do protagonista.
Quando criança, Laércio
Ramalho deleitava-se com as
histórias contadas com proeminência por sua avó, dona
Violeta. Jesuíno Brilhante,
Lampião, Corisco e Dadá
eram, de fato, os únicos heróis
na infância do menino nascido em Cansanção, uma pequena cidade do sertão baiano. Não é possível mensurar
o quanto esses personagens
influenciaram a sua trajetória,
mas o fato é que Laércio empunhou armas e, assim como
eles, também enfrentou as
forças do governo.
Com uma trama que se
desenrola nas décadas de
1960, 70 e 80, a ficção tem

como pano de fundo alguns
fatos recentes da história do
país, a exemplo do AI-5 e da
Guerrilha do Araguaia, estendendo a trama para outras regiões do país. Violência doméstica, solidão urbana, abandono materno e desobediência civil são temas
presentes. As abordagens,
densas, cedem lugar a contornos suaves em um romance tão comovente quanto o seu desfecho.
Aroldo Veiga é apreciador
de obras referenciais contemporâneas como ‘Travessuras da menina má’, ‘Memória de minhas putas tristes’ e ‘Os Desvalidos’. As preferências denotam a originalidade trazida pelo autor

em seu romance de estreia,
e evidenciam ainda um fino
trato com a linguagem. Na
escrita fluida e envolvente, o
leitor vai encontrar palavras inusitadas para o vocabulário contemporâneo, um
requinte a conta gotas, diluído em 240 páginas.

Sobre o autor

Aroldo Veiga nasceu em
Aracaju. Graduou-se em Educação Física pela Universidade Federal de Sergipe. Fez especialização em Língua, Linguagem e Literatura pela Universidade Tiradentes. Atualmente trabalha como professor na rede pública de ensino.
Trono de Cangalha é a sua primeira produção literária.

NOTA AO LEITOR
Rei Ooni de Ifé, Nigéria disponibiliza tesouros para mostra virtual

t

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

CELEBRIDADES

Neymar muda visual e aposta em tranças loiras.
'Autenticidade', detalha hairstylist
Neymar Jr está de visual novo! O atacante
do Paris Saint-Germain decidiu renovar a
aparência e apostou em tranças. A responsável pelo cabelo novo do jogador foi Nanda Burguesinha. A hair stylist explicou que
o atleta trouxe algumas ideias e, junto com
ela, desenvolveu um penteado exclusivo,

cuja produção durou cerca de quatro horas.
"Para trançar o cabelo de Neymar, Nanda
usou seu método exclusivo inodolor. "Pedi
referências do que ele queria e criamos na
hora um formado diferenciado, preservando a autenticidade do jogador", aponta. (Marilise Gomes, Purepeople)
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AGENDA CULTURaL
t
Festa julina
neste sábado (17), às
19h, o Passeio das Águas levar a festa julina até a sua
casa com a live 'Improviso
Combinado'. O evento é gratuito e será transmitido pelo
Instagram e YouTube do empreendimento. a Live contará com muita música e
danças típicas para o público aproveitar a festa com a
família na segurança da sua
casa. a programação é composta pela apresentação da
Quadrilha Grupo Tradição e
Ritmo e do show com o cantor Pádua e banda. no repertório músicas tradicionais e autorais, além do melhor do forró. Quando: sábado (17). Onde: (@passeiodasaguas). Horário: 19h.
Todas as Bossas
O palco do ‘Todas as Bossas’ que a TV Brasil exibe neste sábado (17), às 22h30, traz
o saxofonista, gaitista, flautista, cantor e compositor Milton Guedes. Com apresentação de Bia aparecida, o programa mostra as várias facetas do músico carioca que
atua ao lado de artistas de diferentes estilos. aos 18 anos,
Milton Guedes formou sua
primeira banda, Pôr do Sol.
De lá para cá, já dividiu momentos em sua carreira com
grandes nomes da música
popular brasileira. Quando:
sábado (17). Onde: TV Brasil.
Horário: 22h30.
Culinária da Turquia

15

chega à segunda edição no
Brasil e foi inspirada no Red
Bull Batalla, evento expoente
do rap no mundo que promove batalhas entre países
de língua espanhola. Quando:
domingo
(18).
Onde:
(www.youtube.com/RedBullFrancaMente). Horário: 17h.

Passeio das Águas realiza festa julina 'Improviso Combinado', sábado
neste sábado (17), às 22h,
o programa 'Comer É Viajar'
estreia no Sabor & arte: um
canal dedicado à culinária
descomplicada. no primeiro
episódio da temporada, Zeca
Camargo recebe o chef Moacir Santana para falar sobre
a culinária da Turquia e preparar receitas cujo ingrediente principal é a berinjela.
O primeiro convidado de
Zeca Camargo no Sabor &
arte é Moacir Santana é baiano, da região metropolitana
de Salvador. ele foi criado
em um orfanato, com outras 50 crianças, pela sua
mãe adotiva Marina Sampaio. Quando: sábado (17).
Onde: Canal (Sabor & arte).
Horário: 22h.
Marcelo Falcão
a apresentação de Marcelo Falcão, sábado (17), às
20h, contará com a presença de Rogério Flausino, vocalista de uma das bandas
mais queridas do Brasil, o

Jota Quest. Como de costume
o artista aproveitará para colocar o seu grão de areia e vai
disponibilizar um QR-Code
que direcionará doações para
a OnG Gerando Falcões, que
atua dentro de estratégia de
rede, em periferias e favelas.
Por meio das redes sociais o
cantor ouviu os fãs que foram
pedindo as músicas que queriam escutar e assim foi montado o repertório para essa
noite tão especial. Quando:
sábado (17). Onde: (www.youtube.com/user/marcelofalcaooficial). Horário: 20h.
Batalha de rimas
neste domingo (18), o público poderá acompanhar, ao
vivo, a transmissão da Final
nacional do Red Bull FrancaMente, uma das principais
competições de batalha de rimas do País. Com transmissão ao vivo por meio do canal
oficial do evento no YouTube
a partir das 17h, a competição

After da Tomorrowland
Patrocinadora oficial da
Tomorrowland around the
World, a Beck's traz a partir
de 0h deste domingo (18),
Bhaskar, Kvsh e Carola assumem o comando da festa
para mais três horas de
apresentações. Tudo isso
para democratizar a experiência do festival, levando
para a casa dos fãs de música eletrônica um setlist exclusivo e gratuito. a live
pode ser acompanhada pelo
canal do YouTube de Beck’s
no Brasil. Quando: domingo
(18). Onde: YouTube (Beck's
Beer Brasil). Horário: 0h.
Teatro online
Projeto do ProaC promove peça de teatro online 'Boneca Russa' sobre transfobia em relações familiares,
neste domingo (18). a atração
da companhia de teatro ‘Façamos assim’ é apresentada
às 19h, com a direção de
amanda Stahl, Daniel Veiga e
dramaturgia de Marcelo Oriani. as transmissões serão realizadas pelo canal da Cia. ‘Façamos assim’ no Youtube.
Quando: domingo (18). Onde:
(www.youtube.com/user/ciafacamosassim). Horário: 19h.
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ÁRIES
(21/3 - 20/4)
Hoje o dia pede atenção, então tome cuidado para não se
deixar levar por situações extremas, exageradas. Suas ideias podem estar instáveis e dúvidas podem surgir, fazendo com que
você não saiba o que fazer. Hoje
o dia não é adequado para a tomada de atitudes definitivas.

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
Tome cuidado com a competição e a comparação da sua
rotina com a dos amigos ou das
pessoas em geral. essa é uma receita para o fracasso e a desestimulação. O dia pode trazer
desânimo e uma carga extra de
responsabilidades.

3

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
Tome cuidado com a rapidez
na tomada de decisão, porque
você poderá se arrepender depois. Pensar antes de agir é indicado. Hoje, a Lua Crescente
pede calma antes de avançarmos. Questões do trabalho podem estar precisando de revisão
e mais dedicação aos detalhes.

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
É importante, antes de se colocar metas e objetivos, ter sempre em mente de que a vida
pode pedir reajustes e revisões,
então a flexibilidade é uma chave importante para todo progresso. não adianta se manter
firme e rígido demais, porque
isso acaba trazendo radicalismos e brigas.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
O desafio hoje é manter-se
em silêncio e em paz. É preciso
observar mais e fazer menos.
Será importante também dar
preciosos conselhos às pessoas
que precisam de você, além de
dar apoio e sustentação. Hoje o
dia pede doação e acolhimento.
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VIRGEM
(23/8 - 22/9)
Hoje, a Lua Crescente em Libra pede calma e segue em direção a escorpião. O desafio deste dia é se colocar em equilíbrio,
respeitando seu tempo e o tempo dos outros. Cuidado com gastos ou com má alimentação, que
podem trazer mal-estar.

CINEMA
t
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LIBRA
(23/9 - 22/10)
Hoje é um dia que traz a força do pequeno. não vai adiantar
querer fazer muita coisa, porque
você poderá se perder nos pensamentos, nas ideias e nos desejos. existe uma inquietação no
ar que pode trazer um pouco de
angústia. Pode apostar em ter
uma rotina mais saudável.
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ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
Hoje é um dia que favorece os
passeios, e a diversão. as emoções
podem estar afloradas. ainda que
possam surgir dúvidas, você vai
querer fazer coisas diferentes,
que tirem você de dentro de casa.
apenas tome cuidado com os excessos; saiba se cuidar.

‘Um Lugar Silencioso: Parte 2’ é estreia nos cinemas oferecendo muita tensão e um universo ampliado
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 observam 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 li-

gada 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

9

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.

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
Hoje é um dia que favorece o
descanso e a segurança do seu lar.
Porém a convivência em paz com
a família pode estar ameaçada por
causa de conflitos de opiniões, o
que gera discussões. as suas emoções estão exaltadas, então perceba suas necessidades e, se possível, comunique.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
Tome cuidado com a fala. Por
mais que a sua comunicação esteja ativada, as emoções podem
estar afloradas e você pode querer uma coisa, enquanto as pessoas da família ou as parcerias
querem outra. Portanto o dia é
marcado por divergências.

;

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
Hoje o dia está favorável para
passear. Só tome cuidado com a
tendência a ser crítica, torcendo o
nariz para tudo. Você pode querer
ficar sozinho também e ter seu
momento. É importante se equilibrar entre ter suas necessidades
atendidas e atender às necessidades da família.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
Hoje o dia está favorável para
fazer tudo de forma profunda.
Qualquer agitação excessiva e
ansiedades podem te irritar. então
tenha calma para lidar com as expectativas externas, principalmente da família. Vale a pena fazer um pouco a vontade deles.
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São Paulo
Fashion
Week 51

Mais inclusiva e sustentável, o evento
apresentou coleções em edição 100% digital
A 51ª edição do maior e mais expressivo
evento de moda do Brasil, a São Paulo Fashion Week (SPFW), apresentou muito estilo
e tendências, dos principais estilistas brasileiros — e muitos novos talentos — de forma totalmente online, por conta da pandemia do Covid-19. O tema principal deste ano
foi a Regeneração, conceito que envolve aspectos como protagonismo feminino, empreendedorismo, inclusão e tecnologia. Ao
todo foram 43 marcas, que, em formato de
festival, apresentaram suas coleções trazendo toda a bossa e as cores do próximo verão brasileiro. Os desfiles foram gravados e
transmitidos pelas redes sociais do evento e
trouxe propostas conceituais, e também
bastante comerciais.
A apresentação dos desfiles ficou a cargo de Paulo Borges, idealizador e diretor
criativo do SPFW, a co-fundadora do
evento, Graça Cabral e Lala Deheinzelin,
uma das principais futuristas da América Latina. Entre as tendências que cruzaram as passarelas virtuais do SPFW
2021 para o próximo verão, foi possível
destacar os babados que ganharam muito destaque, além de roupas com formas
amplas que trazem liberdade para o corpo, uma tendência recorrente nos períodos de isolamento social.
As marcas abusaram da criatividade
não só nas produções, mas também nos conceitos de seus vídeos de apresentação das coleções. Quem abriu a temporada digital do
SPFW foi o estilista Ronaldo Fraga com o lançamento da coleção “Terra de Gigantes”. Inspirada pelas raízes nordestinas da região do
Cariri Cearense. Fraga evocou toda brasilidade da nossa cultura em trabalhos artesanais, peças super coloridas, e roupas feitas de 100% linho. No embalo dos looks pandêmicos, que priorizam sobretudo o bemestar daqueles que estão isolados em casa,
a diretora criativa da marca Analuf, Ana Luisa Fernandes, quis responder a pergunta:
“Onde está a beleza do cotidiano?” Em conclusão, o aconchego do seu lar influenciou
a coleção. Por causa disso escolheu roupas
que priorizam o conforto e a silhueta natural. Além do mais, as texturas e estampas
também acompanharam esta inspiração.
Como por exemplo o tecido do sofá, ou a
aparência do chão de madeira, que inspirou
os acessórios.
Uma das novidades da SPFW 2021 é a
participação do projeto do coletivo de pessoas negras, o Sankofa. Oito marcas foram
apresentadas, com o destaque para o Ateliê
Mão de Mãe. Formada por Vinicius Santana
e seu sócio Patrick Fortuna, a coleção da marca tem roupas que chamam atenção para o
trabalho manual do crochê. Conta também
com detalhes artesanais e naturais, como
conchas, palhas, franjas e miçangas. Dez
marcas estrearam nesta temporada da
SPFW. A Anacê trouxe sua coleção “Ruta”
apresentando peças que questionam a dualidade entre espiritualidade e tecnologia. Já
que suas criadoras se perguntam o que é a
moda hoje em dia, as roupas têm um visual
muito atual. Dessa maneira, looks confortáveis, sem distinção de gênero, e primeiramente feitos com algodão responsável, tecidos antivirais e tecidos sintéticos foram os
pontos altos da marca.
Como se espera de toda coleção verão, as
cores foram um show à parte. As tonalidades mais chamativas e vibrantes de rosa dividiram espaço com os mais suaves, trazendo a sensação de leveza para a temporada. A monocromia também surgiu como

aposta em alguns modelos, mas nota-se que
um mix de cores, especialmente com vermelho, também esteve presente em diversos
looks. Outros tons que chamaram a atenção
entre as apresentações foram os neutros e
suaves. Bem veranis, a recorrência dos tons
de bege e o clássico branco, principalmente em peças bastante fluídas imprimiram
muita elegância para a nossa moda. Tecidos
de algodão e plissados afirmaram que são
tendência para a próxima temporada. Os
efeitos manchados e até marmorizados, foram bastante notados entre as coleções. As
manchas apareceram com visual aquarelado ou tie-dye. Os tons variaram entre os mais
fechados aos mais chamativos.
Nesta edição, a semana de moda foi
transformada em um potente movimento
de economia criativa e colaborativa, com
uma programação ativa que transcende o
tempo limitado pelas apresentações, desfiles e rodadas de negócio, abordando temas
estruturais e pautando novos caminhos. No
âmbito da inclusão social, em parceria
com a prefeitura de São Paulo, o Festival
SPFW vai promover ações de agosto a novembro com a capacitação de 40 costureiras do bairro Cidade Tiradentes. Além disso, mulheres em situação de vulnerabilidade social farão parte da próxima edição
da semana de moda, a ser realizada em novembro. Definitivamente a SPFW 2021 foi
um marco na história do evento, mostrando assim uma direção a ser seguida, mais
inclusiva e sustentável.

Muita fluidez na coleção da Neriage

Outro destaque foi o grafismo de Isaac Silva

A marca Tryia se inspirou em Frida Kahlo na coleção de beachwear

Peça de Flávia Aranha feita com retalhos

As marcas abusaram da criatividade não só
nas produções, mas também nos conceitos de
seus vídeos de apresentação das coleções
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Negócios
Com o retorno
das atividades
comerciais e
retomada da
economia, o setor
deve investir em
networking para
crescer

Startup aposta em permuta
para beneﬁciar empresários
O mercado da
permuta está em
ascensão e
promete
faturamento
médio de R$ 60 mil
por mês
Augusto Sobrinho
Atualmente, fala-se bastante sobre como as formas de
pagamento estão se modernizando e já podemos encontrar
pessoas que não possuem carteiras com moedas e dinheiro
em papel. Isso é possível devido à convergência para os
aparelhos celulares, pois se
tornou mais fácil e ágil pagar
por suas compras com cartões virtuais, que passam com
a aproximação do smartphone, ou através do Pix, WhatsApp Pay e outras formas.
Este modelo monetário de
adquirir produtos e serviços
através do pagamento em
moedas, que representam valores, data do século VII A. C.
As primeiras moedas, que geralmente eram em metal, surgiram na Lídia (atual Turquia), mas se popularizaram a
partir do século XV com a queda do feudalismo e a ascensão
do capitalismo pelo mundo.
Este sistema econômico se baseia na propriedade privada
dos meios de produção e sua
operação com fins lucrativos.
Entretanto, esta não é a
única forma de obter produtos
e serviços. Ainda há aqueles
que optam e apostam na famosa permuta que, segundo o
dicionário Michaellis, é o termo utilizado para a troca recíproca de coisas entre seus
donos. Por exemplo, se eu desejo adquirir um determinado
imóvel no valor de cem mil
reais e possuo um veículo que
iguale este valor, posso entrar em um acordo com o
dono do imóvel e fazer a troca, sem a necessidade de movimentação em dinheiro.
Este modelo de troca de
produtos e serviços, apesar de
muitos afirmarem que é bastante antigo e acreditarem que
é pouco utilizado, ultrapassou
gerações e, com as novas tecnologias, se adaptou às novas
exigências e está se expandin-

do pelo mundo. Além disso, estimula os negócios locais. Já
existem empresas especializadas em intermediar essas trocas e garantir uma permuta
multilateral, que beneficie ambos envolvidos na negociação.
É o caso do startup “Kaz”,
uma plataforma que permite
que empresários troquem os
produtos e serviços que possuem pela moeda digital KAZ
(Kz), e a gastem consumindo
qualquer outro produto ou serviço de outros empresários cadastrados em todo o Brasil. O
CEO da rede, Matheus Albuquerque, afirma que criou esse
negócio, em janeiro de 2021,
após experiência sendo dono
de duas lojas de roupas masculinas e sócio/fundador de

duas instituições de ensino.
Matheus conta que percebeu que a maior parte do público que ele atendia nos seus
empreendimentos era da classe empresarial. Com isso, ele
acompanhou e percebeu as
dificuldades desses empresários, principalmente em relação a crédito, fluxo de caixa e
capacidade ociosa. Por isso,
decidiu criar um novo modelo
de negócio para atender essa
classe, que foi bastante afetada no último ano pela pandemia do novo coronavírus.
“Quando criei a Kaz, a
ideia era permitir aos empresários fazerem trocas com
meus colégios e trocas entre si
através do programa Permuta
Kaz. Desta forma, o programa

facilitaria a entrada de novos
clientes nas empresas e o aquecimento do comércio. Hoje repaginamos a permuta para
aumentar o poder de compra
e preservar o fluxo de caixa
das empresas e com a tecnologia, criamos uma moeda digital e uma plataforma que
são apenas coadjuvantes em
meio a um modelo de mercado que nunca deixará de ser
tendência”, afirmou.
Atualmente, a marca possui sete unidades ao todo, sendo uma unidade própria em
Montes Claros (MG), uma recém-inaugurada em Patos de
Minas (MG) e cinco a serem
inauguradas: Patrocínio (MG),
Juiz de Fora (MG), Porto Seguro (BA), Eunápolis (BA) e Tei-

xeira de Freitas (BA). Mas,
com o modelo de microfranquias, a meta da empresa é comercializar três novas unidades por mês no segundo semestre de 2021.
Segundo o CEO da rede,
um franqueado pode obter
um faturamento médio de R
$60 mil por mês após o primeiro ano. Mas para montar
um escritório “Kaz” do zero
será necessário investir R $28
mil, sendo possível montá-lo
em estrutura própria, cortando os custos praticamente
pela metade. A taxa de franquia varia de acordo com a
quantidade de habitantes da
cidade. O valor mínimo é de R
$16 mil e a previsão de retorno do investimento varia de 9
a 12 meses.
Este é um ramo que promete ser bastante lucrativo
agora com a retomada da economia, pois o franqueado tem
o papel de conectar os empresários da sua cidade para
fazerem negócios. Além disso,
ele estará diariamente aproveitando e desenvolvendo o
seu networking para lucrar
mais. Qualquer empresário
que possua CNPJ pode franquear a “Kaz”, que também
dará todo suporte operacional, arquitetônico, financeiro,
advocatício, comercial, de T.I
e Infraestrutura. (Especial
para O Hoje)

