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Inflação descontrolada: 
um descompasso 

ao crescimento

PauLo ZIRnBeRgeR de CaSTRo

Opinião 3

Presidente do PP e linha de fren-
te do governo na CPI da Pandemia
deve substituir general na Casa Ci-
vil em reforma administrativa.
Política 2

Ciro Nogueira
deve assumir
Casa Civil

Fazia tempo que o Caribe, co-
nhecido pelas suas belas praias,
não ocupava as principais man-
chetes das notícias internacio-
nais com a mesma intensidade
das últimas semanas, quando
acontecimentos em Cuba e no
Haiti estiveram em destaque.
Política 2

Diferentes
comoções sobre
Cuba e Haiti

Após três anos do ciclo recessivo
de 2015/16 a indústria goiana
continuou apresentando sérias
dificuldades para retomar o cres-
cimento.  Setor industrial fechou
832 empresas e perdeu 29,9 mil
empregos desde 2013. Taxas de
juros estratosféricas afugentam
investimentos produtivos.
Economia 4

Indústria perdeu
29 mil empregos
desde 2013

Na comparação com junho do
ano passado, houve um cresci-
mento de 46,77% descontada a
inflação do IPCA.
Economia 4

Arrecadação
ultrapassa
R$ 137 bilhões 

A maioria dos goianienses não retornou para com-
pletar a imunização com a segunda dose das va-
cinas contra a Covid-19. Os dados preocupam as
autoridades que veem o número de óbitos em que-
da, mas a taxa de disseminação do vírus perma-

nece alto. Seis meses após o início da campanha
de vacinação contra a Covid-19, das 87.235 pes-
soas que receberam a primeira dose na Capital,
apenas 27.014 procuram os pontos de vacinação
para reforçar a imunização. Cidades 11

60% dos goianienses
não retornaram para
tomar a segunda dose

�
Leia nas CoLunas

Xadrez:Comissão terá um mês
para analisar revisão do Có-
digo Tributário.
Política 2

Livraria: ‘Casamento do reino’
conta o papel de casais na vida
na vida um do outro.
Essência 14

Esplanada: Ciro Nogueira, pró-
ximo ministro da Casa Civil,
quer filiar Bolsonaro no PP.
Política 6

Em jogo nErVoso,
Atlético-GO perde
para o Cuiabá
Rubro-negro sofre gol nos primei-
ros minutos, tem volante e trei-
nador expulsos durante a partida
e é superado na Arena Pantanal,
em jogo atrasado da Série A. 
Esportes 8

Em casa, Vila 
sofre revés 
para o Brusque
Com gol do zagueiro Éverton
Alemão, o Tigre perdeu para a
equipe catarinense por 1 a 0, che-
gando à segunda derrota segui-
da na Série B do Brasileirão.
Esportes 7

Goiás vive expectativa de greve dos caminhoneiros Ramo da alimentação
e combustível, por exemplo, temem a falta de produtos como ocorreu em 2018. Em Goiás, a previsão é que a
paralisação ocorra na próxima segunda-feira (26), segundo presidente do sindicato. Cidades 9

Na Capital, por exemplo, a ocu-
pação tem se mantido acima de
75% desde o dia 16. Para a supe-
rintendente de Vigilância em Saú-
de, Flúvia Amorim, o cenário tem
que ser analisado de forma cui-
dadosa. Secretaria de Estado da
Saúde aponta para crescimento
de casos na Central e Oeste.
Cidades 10

Flexibilização
leva mais 
gente para UTIs

Essência

Produção de vinhos 
no Espiríto Santo
Essência 16

Banda TRIPLX, com Lucas Penteado,
lança álbum de estreia, o ‘Salve
Família’, com oito faixas
Essência 13

Pacientes procuram mais por
procedimentos estéticos em julho,
para aproveitar clima
Essência 14



O senador e presidente nacional do PP Ciro Nogueira
deve assumir o comando da Casa Civil no Governo Fede-
ral. O senador teria ligado para os presidentes da Câma-
ra e do Senado Federal relatando o convite e o desejo de
assumir o cargo para tentar conciliar as relações entre o
Congresso e o Governo. Hoje, a Casa Civil é ocupada por
Luiz Eduardo Ramos, general da reserva e amigo de lon-
ga data do presidente da República.

Em transmissão ao vivo pelas redes sociais na manhã
desta quarta-feira (21), o presidente comentou sobre a
possível troca de ministros. "Estamos trabalhando uma
mudança ministerial, provavelmente na segunda-feira",
afirmou o chefe do executivo federal.

Ciro Nogueira, um dos expoentes da ala do centrão,
é advogado e está no segundo mandato pelo Piauí. Um
dos membros titulares da CPI da Covid, tem buscado mi-
nimizar as denúncias de corrupção em contratos por
compras de vacina pelo Ministério da Saúde.

Titular da CPI da Covid, o senador é um dos princi-
pais defensores do governo na Comissão que apura a
atuação do governo federal no combate a pandemia e
apura possíveis casos de corrupção, em especial envol-
vendo o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo
Barros, também do PP.

A troca no ministério começou a ser negociada ainda an-
tes do recesso parlamentar. As tratativas se iniciaram de for-
ma presencial, em Brasília, e foram concluídas por telefo-
ne, já que o senador passa está de férias fora do país.
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Ciro Nogueira
deve assumir
Ministério da
Casa Civil

Marcelo Mariano

Fazia tempo que o Caribe,
conhecido pelas suas belas
praias, não ocupava as prin-
cipais manchetes das notícias
internacionais com a mesma
intensidade das últimas se-
manas, quando aconteci-
mentos em Cuba e no Haiti es-
tiveram em destaque.

Primeiro, a morte do pre-
sidente haitiano, Jovenel
Moïse, assassinado dentro
de sua própria casa, o que
aumentou ainda mais as ten-
sões no país. Depois, os pro-
testos de cubanos por mais li-
berdade e contra o governo e
a crise provocada pela pan-
demia de Covid-19, cujas res-
trições afetaram o turismo e
provocaram escassez de ali-
mentos e remédios.

No caso do Haiti, trata-se de
um país frequentemente clas-
sificado como Estado falido
devido à instabilidade política
e social. Desastres naturais,
como furacão e terremoto,
também contribuíram para o
agravamento da situação.

Ex-colônia francesa que
ganhou independência no iní-
cio do século 19 após uma

revolta de escravos, o Haiti é
considerado um dos países
mais pobres do mundo. Já
passou por ditaduras de ferro
(1957-1986, com Papa Doc e
Baby Doc), tem histórico de
golpes de Estado e sofre com
gangues armadas, que con-
trolam partes do território.

No caso de Cuba, há uma
ditadura desde 1959. Nesse
ano, chegaram ao poder os
comunistas, que, mesmo
após o colapso da União So-
viética no início dos anos
1990, conseguiram se man-
ter de pé e seguiram com um
governo autoritário que per-
segue opositores.

Há, ainda, um embargo
econômico dos Estados Uni-
dos, amplamente condenado
pela comunidade internacio-
nal, que em nada ajuda a vida
da população e acaba servin-
do de argumento para a retó-
rica do regime cubano.

(Pequeno parêntese: é
perfeitamente possível criti-
car tanto a ditadura cubana
quanto o embargo dos EUA,
sem precisar escolher entre
um e outro.)

No Google Trends, ferra-
menta que mede a populari-

dade de termos pesquisados na
internet, uma comparação en-
tre as palavras “Cuba” e “Hai-
ti” mostra que a primeira cha-
mou mais a atenção no Brasil
durante as últimas semanas
(curiosamente, a nível mun-
dial, é o contrário).

Levando o assunto para a
polarização da política brasi-
leira, o presidente Jair Bolso-
naro e o ex-presidente Lula,
cada uma a sua maneira, se
manifestaram no Twitter so-
bre Cuba, mas não escreve-
ram uma linha sobre o Haiti,
onde recentemente o Brasil
comandou uma missão de

paz da Organização das Na-
ções Unidas (ONU).

Com populações pratica-
mente iguais, Haiti e Cuba
estão na mesma região. Logo,
é no mínimo diferente de
comparar atentados na Fran-
ça e na Somália, por exemplo.
Vale questionar, então, por
que a comoção em torno des-
ses dois países caribenhos
não é a mesma.

O autor é assessor inter-
nacional da Prefeitura de
Goiânia, vice-presidente do
Instituto Goiano de Relações
Internacionais (Gori). (Espe-
cial para O Hoje)

No caso do Haiti, trata-se de um país
frequentemente classificado como
Estado falido devido à instabilidade
política e social

Comissão terá um mês para analisar
revisão do Código Tributário 

O prefeito Rogério Cruz (Republicanos) formou
comissão para revisar o Código Tributário. A previsão
é que o grupo de trabalho termine as análises em até
30 dias. A intenção da administração municipal é de
que o tema seja aprovado pela Câmara Municipal até
o final de setembro, 90 dias antes do encerramen-
to do ano fiscal. “Tal medida justifica-se pela ne-
cessidade de adaptar a legislação tributária ao con-
texto atual, visto que o Código Tributário em vigor,
Lei nº 5.040, de 20 de novembro de
1975, conta com 46 anos; por ser
primordial a modernização da re-
ferida Lei, através da edição de
um novo Código, de modo a ade-
quá-lo aos dias atuais e simplifi-
cá-lo”, destacou o secretário de
Governo, Arthur Bernardes, ao
justificar a constituição do gru-
po em publicação no Diário
Oficial do Município. A análi-
se será baseada em proposta
que foi feita pela prefeitura
em 2018, mas que foi retirada
de pauta da Câmara.

Composição
O Grupo de Trabalho será composto por 7 represen-

tantes da Secretaria Municipal de Finanças; um repre-
sentante da Secretaria Municipal de Governo; Três ve-
readores (Anselmo Pereira, Lucas Kitão e Henrique Alves);
Três membros do Codese; Um representante da OAB Goiás
e ainda do Conselho Regional de Contabilidade.

Resistência 
Incialmente um dos pontos de maior divergência é

a possibilidade de implantação de alíquota única do Im-
posto Predial Territorial Urbano (IPTU). A sugestão de
entidades é que ocorra a aplicação do IPTU progressi-
vo em Goiânia.

Audiência
Prefeitos do MDB querem uma audiência com Gus-

tavo Mendanha (MDB). O presidente da FGM e prefei-
to de Campos Verdes, Haroldo Naves relatou à coluna
que há intenção dos gestores municipais em ouvi-lo, no
sentido de esfriar os ânimos e buscar convergência. 

Férias
Gustavo Mendanha tirou alguns

dias para descansar. Por isso, ainda
não há uma data para o encontro. A
intenção é de evitar que ele deixe o
partido. Mendanha é cotado para dis-
putar eleições do ano que ao governo,
contra Ronaldo Caiado (DEM).

É lei
Foi sancionada pelo governador

Ronaldo Caiado (DEM) lei que deter-
mina que determina a aplicação de
multa no valor de R$ 1 mil para quem
praticar trotes telefônicos junto as
polícias Civil e Militar, além do Corpo
de Bombeiros. Se houver reincidência
o valor será dobrado e se provocar da-
nos a sociedade, será triplicado. A lei
é de autoria do deputado estadual
Humberto Teófilo (PSL).

Citado 
O deputado federal major Vitor

Hugo (PSL) foi citado em uma lista
com 26 políticos que teriam espalha-
do Fake News sobre a Covid-19. A in-
formação foi destacada por mem-
bros da CPI da Covid no Senado e pu-
blicada pelo portal Congresso em
Foco.  O parlamentar teria dito que va-
cinas seriam aplicadas sem testes.

Defesa 
Por outro lado, o parlamentar se

defendeu. Foi ressaltado que é pre-
ciso observar o contexto da época
da manifestação sobre o assunto, ou
seja, em setembro do ano passado,
por meio do Twitter. Os estudos
sobre a eficácia da CoronaVac não
haviam sido concluídos na ocasião
da citação, o que ocorreu somente
em dezembro.

2 O retorno das aulas presenciais
está previsto para o dia 2 de agosto.

CURTAS
t

Samuel Straioto | xadrez@ohoje.com.br

Xadrez

As diferentes comoções 
em torno de Cuba e Haiti

Presidente do PP é um dos líderes do Centrão no Congresso

Segundo o Google

Trends, Cuba

chamou mais a

atenção dos

brasileiros do 

que o Haiti
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Energia limpa para a
recuperação econômica

Paulo Zirnberger de Castro

Depois do impacto da pandemia, os últimos
meses de 2020 foram marcados por uma cer-
ta euforia do mercado quanto às possibilida-
des de negócios para o ano que se iniciava. As
novas oportunidades trazidas pela digitaliza-
ção, assim como a redução nos juros para o fi-
nanciamento da casa própria, que impulsionou
a indústria da construção civil, são alguns
exemplos. Pena que a agitação durou pouco
com o fantasma da inflação batendo na nossa
porta e os custos galopantes.

Falar de inflação é muito ruim no mundo dos
negócios, pois ela impacta diretamente nos planos
e está intrinsicamente ligada ao custo Brasil, que
já é um dos maiores do mundo em função da nos-
sa situação estrutural e política. Infelizmente
convivemos com a marca de sermos pouco com-
petitivos, o que afeta as decisões de investimen-
to. Claro que uma operação internacional, ao de-
cidir onde vai investir diretamente, analisa todas
as possibilidades e está à espera da melhoria e das
reformas por aqui.

As razões são muitas e o efeito dominó desa-
nimador: um IGP-M na casa dos 37% inviabili-
zando a indexação de contratos, custo de mão de
indo na mesma direção, inflação passando da
meta máxima prevista para o ano, dólar alto e,
consequentemente a desvalorização da nossa
moeda, matéria prima mais cara, problemas na
produção e por aí vai. Isso sem falar das incer-
tezas jurídicas, da ausência de direção e da des-
confiança política. Tudo isso reduz os estímulos
da economia e afeta nosso crescimento. A guer-
ra pelo dinheiro no mundo é grande e o Brasil

está perdendo espaço para outros países porque
se tornou pouco atrativo ao investimento na pro-
dução de bens e serviços.

Por outro lado, nosso Produto Interno Bruto está
crescendo, o setor agrícola decolando e colocando
nossa nação numa posição de celeiro de alimen-
tação global e vemos alguns setores produtivos se
encaixando num cenário incerto. Olhando por este
lado, conseguimos hastear nossa bandeira, mas às
custas de um rastro de sangue. Apesar dos pesares,
uma coisa é certa: aprendemos a viver na corda
bamba. Enquanto um cenário de inflação soa
como o fim do mundo para os americanos, que vi-
veram em descontrole na década de 70, por aqui
sempre fomos nos adaptando.

Na minha visão de operar uma empresa glo-
bal no Brasil, a meta é continuar acreditando no
País e investindo de forma segura, ou seja, or-
ganicamente, até que essa nebulosidade diminua.
E se as empresas não almejam ampliarem suas
operações, a mensagem agora é cuidar bem da
operação presente.

Diante desse cenário, que ainda conta com um
sistema tributário que corrói os empreendimen-
tos, a ordem é aplicar a inteligência nessa rotina.
Melhorar a rentabili-
dade por meio de me-
didas tributárias ca-
bíveis evitará o re-
passe de custos aos
clientes e, no efeito
cascata, essa decisão
impulsionará os ne-
gócios e ajudará as
empresas a enfrenta-
rem o cenário atual.

João Guilherme Sabino Ometto

O risco de racionamento de eletricidade de-
corrente da falta de chuvas este ano, fator agra-
vante da crise provocada pela Covid-19, alerta para
a necessidade de ampliar a diversificação da
matriz energética nacional, reduzindo a depen-
dência das usinas hidrelétricas. Nesse sentido, é
relevante a contribuição do setor sucroalcooleiro,
cujas fontes têm grande potencial, são renováveis
e apresentam baixos índices de emissão de car-
bono, com reconhecidos ganhos ambientais.

A bioeletricidade produzida a partir do bagaço
e da palha da cana-de-açúcar, uma das vertentes
da contribuição do setor, já representa 62% do to-
tal de 18,5 gigawatts (GW) da cogeração existente
no País de capacidade instalada em operação co-
mercial. Essa possibilidade viabilizou-se pela me-
canização da colheita e do plantio, da qual re-
sultaram níveis de sustentabilidade incompará-
veis em todo o mundo e que incluiu a capacita-
ção de profissionais para operar equipamentos
com alto índice de tecnologia embarcada. O gás
natural responde por 17% e o licor negro, 14%.
Este é um fluido resultante do processo produtivo
da indústria papeleira.

Outra fonte importante de eletricidade é o bio-
gás, cujo potencial no Brasil é de 170.912 GWh (fon-
te: ABiogás), o maior do mundo. Em volume, 21,1
bilhões de normais metros cúbicos por hora
(Nm³/h) advêm do segmento sucroenergético; 6,6
bilhões, de ramos distintos da produção agrícola;
14,2 bilhões, da pecuária; e 2,2 bilhões, do sanea-
mento. Esse combustível, em sua versão purifica-
da, compara-se, em termos energéticos, ao gás na-
tural fóssil, com a vantagem de ser totalmente re-
novável e ter pegada negativa de carbono.

O etanol de cana-de-açúcar completa o aporte
do setor à matriz energética nacional. De acordo
com o primeiro levantamento da safra 2021/22 da
Companhia Nacional de Abastecimento (Conab),
a produção será de 27 bilhões de litros. Embora
haja uma redução de 9,1% em relação aos 29,7 bi-
lhões referentes à temporada anterior, devido à
queda da demanda atrelada às quarentenas e ao
distanciamento social, o Brasil continua sendo o
segundo maior produtor mundial, atrás apenas
dos Estados Unidos. Neste país, porém, a maior
parte advém do milho, apresentando maior cus-
to e menor índice energético.

Cabe lembrar que o etanol de cana-de-
açúcar é praticamente neutro em emissões de
carbono e renovável, além de gerar renda, em-
pregos e ingresso de dólares resultantes da ex-
portação. Somente no primeiro bimestre deste
ano, na comparação com igual período de 2020,
as vendas externas cresceram 50,9%, alcançan-
do 343,31 milhões de litros, e a receita aumentou
22%, somando US$ 158,22 milhões (fonte: Se-
cex/Ministério da Economia).

Apesar de todas as dificuldades inerentes à
pandemia, o setor su-
croalcooleiro fornece
energia limpa para
mover fábricas, ilu-
minar cidades, abas-
tecer o transporte e
gerar divisas no co-
mércio exterior. São
combustíveis que con-
tribuem para a reto-
mada do crescimento
e a recuperação da
economia nacional.

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO

João Guilherme Sabino
Ometto é engenheiro
(Escola de Engenharia de
São Carlos - EESC/USP)

Paulo Zirnberger de Cas-
tro é country manager da
Sovos

Suicídio
Hoje irei abordar um tema de extrema impor-

tância e que preocupa muito: o suicídio. São re-
gistrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos no
Brasil e mais de 16 milhão no mundo. Trata-se de
uma triste realidade, que registra cada vez mais ca-
sos, principalmente entre os jovens. Cerca de
96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados
a transtornos mentais. Em primeiro lugar está a de-
pressão, seguida do transtorno bipolar e abuso de
substâncias. Por isso, se você conhecer alguém que
já tentou ou pensa em cometer, ajude esta pessoa
e se possível leve ela até um profissional. 

Rogério Silva
Goiânia

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

Aedes aegypti. O mosquito, que é responsável por
causar doenças arboviroses, é o principal trans-
missor da dengue. É importante os órgãos pú-
blicos intensificarem as campanhas de combate,
principalmente por não termos o suporte dos
agentes de combate a endemias que auxiliam e
verificam  os cuidados domésticos. Em épocas de
chuvas isoladas devemos ficar mais atentos para
que não sejamos omissos em relação ao mosquito
da dengue, já que podemos fazer a diferença, com
os cuidados necessários protegem não somente
nossa família, mas também nossos vizinhos. É um
trabalho em conjunto. A consciência de manter-
mos uma cidade limpa e os cuidados em casa re-
sulta em vidas preservadas.

Leandro Leocádio 
Goiânia

{
O dinheiro aplicado

vem do imposto pago

ao Tesouro Estadual,

portanto, cada uma

dessas casas teve a

contribuição da

população do 

Estado de Goiás
O governador Ronaldo Caiado en-
tregou, nesta quarta-feira (21/07),
56 novas moradias no Residencial
Cristina Park, em Morrinhos, região
Sul do Estado. Para a construção das
unidades habitacionais, o investi-
mento público total é quase R$ 5,9
milhões, sendo R$ 840 mil do Go-
verno de Goiás e pouco mais de R$ 5
milhões de contrapartida federal. 

Inflação descontrolada: um
descompasso ao crescimento 

@jornalohoje
“o Trump foi "expulso" das redes, porquê
não o tupiniquim?”, questionou a internauta
sobre o bloqueio que eduardo Bolsonaro so-
freu no facebook. ele fica impossibilitado de
publicar ou comentar nas redes.

Camila Araújo

@ohoje
“Te admiro muitoooo”, comentou a internauta
sobre douglas Souza que se destaca por seu
jeito engraçado e leve nas redes sociais. ele é
um dos atletas brasileiros na disputa pelas
medalhas das olimpíadas de Tóquio.

Lena Morais

@jornalohoje
"estamos trabalhando, inclusive, uma pe-
quena mudança ministerial, que deve
ocorrer na segunda-feira", disse o presi-
dente em entrevista à rádio Jovem Pan de
Itapetininga. Segundo jornalistas, a re-
forma deve colocar o presidente do PP,
Ciro nogueira, um dos principais líderes
do Centrão, no comando da Casa Civil.
Bolsonaro, ainda, estudaria recriar o mi-
nistério do Trabalho.
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Três anos depois encerrado o ciclo reces-
sivo de 2015/16 no País, a indústria goiana con-
tinuou apresentando sérias dificuldades para
retomar o crescimento e manteve a tendên-
cia registrada ao longo dos anos de retração
econômica, com fechamento de empresas e
perda de empregos – especialmente nos se-
tores de alimentação, vestuário, produtos
minerais não metálicos, veículos e móveis. A
edição de 2019 da Pesquisa Industrial Anual
(PIA), divulgada ontem pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE), registra um
cenário ainda desfavorável, precisamente
no ano que antecedeu ao da grande pandemia
causada pelo Sars-CoV-2.

Mais claramente, o setor industrial goia-
no entrou na crise sanitária já debilitado pela
recessão e, nos anos imediatamente seguin-
tes, por uma incapacidade de voltar a expe-
rimentar crescimento persistente e dura-
douro. Na verdade, os mesmos processos vi-
timaram a indústria em todo o País, subme-
tida ao longo de anos em sequência a uma
taxa de câmbio desajustada, com dólar mui-
to barato, o que favoreceu a entrada de
bens e produtos manufaturados importados,
levando a uma substituição de importações
às avessas, com avanço do conteúdo impor-
tado na produção local. Para agravar, as ta-
xas de juros permaneceram por décadas na
estratosfera, afugentando investimentos pro-
dutivos e desestimulando duplamente a re-
novação, modernização e diversificação do
parque industrial.

O número de empresas locais em operação
no setor industrial em Goiás, com cinco ou mais
empregados, que já havia caído de 7.209 para
6.592 entre 2013 e 2018, recou novamente em
2019, para 6.377 unidades. Desde 2013, por-
tanto, o Estado registrou o encerramento de 832
empresas industriais, significando uma redu-
ção de 11,5% em seu parque industrial – mo-
vimento que não foi estancado mesmo pela po-
lítica de incentivos fiscais exercitada agressi-

vamente nas últimas décadas.
O total de pessoas ocupadas na indústria

em geral, por sua vez, caiu de 257,078 mil em
2013 para 234,456 mil em 2018, baixando para
227,195 mil no ano seguinte. Entre 2018 e 2019,
como se pode notar, o número de emprega-
dos no setor sofreu baixa de 3,1%, o que cor-
respondeu ao fechamento de 7,261 mil vagas
(das quais, perto de 84,6% estiveram con-
centradas nas indústrias de produtos ali-
mentícios, que fechou 3,585 mil ocupações,
numa queda de 4,2%; e de vestuário, com a de-
missão de 2,558 mil trabalhadores, num tom-
bo de 12,5%). Na comparação entre 2013 e
2019, a indústria demitiu 29,883 mil empre-
gados, equivalendo a uma retração de 11,6%
no total de ocupados no setor. 

Produtividade espúria
As demissões em sequência produziram

um crescimento acelerado da produtivida-
de por empregado, já que o valor da trans-
formação industrial (VTI) continuou apre-
sentando avanços, ao menos nominalmen-
te (quer dizer, sem descontar os efeitos da
inflação acumulada no mesmo período). Tra-
ta-se, como se pode perceber, de um cres-
cimento espúrio, já que alimentado por
um ciclo de cortes no emprego e de queda
real no valor total dos salários e outros ren-
dimentos do trabalho. Medida por traba-
lhador ainda empregado, a produtividade
saltou 54,2% entre 2013 e 2019, depois de
avançar 14,8% na passagem de 2018 para o
ano seguinte. Ainda na comparação entre
2013 e 2019, as despesas da indústria com
salários e outras remunerações saíram de R$
5,716 bilhões para pouco menos de R$ 7,611
bilhões, numa elevação nominal de 33,1%.
Como o Índice Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA), do IBGE, subiu
40,73% naquele mesmo intervalo, estima-
se uma redução de 5,4% para a folha de sa-
lários em termos reais.

2 A produtividade no caso
é calculada a partir da divisão
do valor da transformação
industrial (VTI) pelo número
total de pessoas ocupadas no
setor. O VTI, por sua vez, cor-
responde ao valor bruto de
tudo o que a indústria pro-
duz, excluído o valor dos in-
sumos, matérias-primas e ou-
tros bens utilizados no pro-
cesso de produção, descon-
tando-se ainda o valor do tra-
balho vendido pelos empre-
gados (na prática, o total de
salários pagos).
2 A receita líquida da in-
dústria no Estado cresceu
fortemente na saída de 2018
para 2019, subindo de R$
103,658 bilhões para R$
114,938 bilhões. Na compa-
ração com 2013, quando ha-
via alcançado R$ 91,435 bi-
lhões, a pesquisa registra
uma variação acumulada
de 25,7%, um percentual
muito abaixo do IPCA do
período, o que permite esti-

mar uma retração de 10,7%
em termos reais – um dado
que parece mais próximo
do comportamento dos prin-
cipais indicadores aferidos
pela PIA-Empresa.
2 A despeito das políticas de
atração de investimentos e
das dimensões assumidas pe-
los incentivos fiscais no Esta-
do, que corresponderam a
36,5% da receita corrente lí-
quida, somando em torno de
R$ 40,821 bilhões apenas en-
tre 2016 e 2020, segundo tra-
balho do Instituto Mauro Bor-
ges de Estatísticas e Estudos-
Socioeconômicos (IMB), a in-
dústria não parece ter con-
seguido atingir níveis de
maior agregação de valor à
produção, com maior incor-
poração de recursos locais.
2 A relação entre o valor da
transformação industrial e o
valor bruto da produção, que
havia sido de 38,3% em 2013,
baixou para 33,49% em 2019,
sugerindo que o parque in-

dustrial instalado utilizava
insumos e matérias-primas
locais em apenas pouco mais
de um terço de tudo o que
produziu, trazendo o restan-
te de outros Estados ou países.
2 A baixa complexidade e
sofisticação na maioria de
seus setores afetou igual-
mente o desempenho do va-
lor da transformação, que
caiu mais intensamente nes-
tas áreas. Na soma desses se-
tores, o VTI saiu de R$ 17,281
bilhões, algo como 64,5% do
valor total da transformação
industrial, para FR$ 20,030
bilhões, variando 15,91%.
Em termos reais, descontada
a alta do IPCA, o VTI sofreu
baixa de 17,6%. Esse de-
sempenho acabou por re-
duzir a fatia daqueles seto-
res no VTI total para 54,9%,
uma participação ainda re-
levante, mas praticamente
10 pontos de porcentagem
inferior àquela observada
em 2013.

Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

Setor industrial fecha 832 empresas e
perde 29,9 mil empregos desde 2013

A União arrecadou R$ 137,169 bilhões no mês pas-
sado, de acordo com dados divulgados ontem (21) pela
Receita Federal. Na comparação com junho do ano
passado, houve um crescimento de 46,77% descontada
a inflação, em valores corrigidos pelo Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

O valor é o segundo maior para os meses de junho
desde o início da série histórica da Receita Federal,
em 1995, em valores corrigidos pela inflação. Apenas
em junho de 2011 a arrecadação foi maior, de R$
143.793 bilhões.

Nos seis primeiros meses de 2021, a arrecadação fe-
deral soma R$ 881,996 bilhões, com alta de 24,49% aci-
ma da inflação pelo IPCA, recorde para o período.

O ministro da Economia, Paulo Guedes, comentou os
resultados e disse que as altas expressivas na arreca-
dação mostram o forte impulso da economia. “Todos os
sinais que estão vindo da Receita, exportações, impor-
tações, ritmo de pagamento de impostos em todas as va-
riedades, todos dão sintomas clássicos de uma vigoro-
sa retomada de crescimento econômico”, disse.

Guedes destacou que, dos 86 setores, apenas seis ain-
da estão com arrecadação abaixo do período pré-pande-
mia. "São eventos, agências de viagem, bares e restaurantes,
por exemplo, porque ainda existem vetores importantes
de distanciamento social, cuidados, muitas prefeituras e
estados em regime de exceção à mobilidade”, explicou.

Resultado
De acordo com a Receita, o resultado da arrecadação

federal pode ser explicado, principalmente, pelos fato-
res não recorrentes (que não se repetirá em outros anos),
como recolhimentos extraordinários de aproximada-
mente R$ 20 bilhões em Imposto de Renda Pessoa Jurí-
dica (IRPJ) e em Contribuição Social sobre o Lucro Lí-
quido (CSLL), de janeiro a junho de 2021.

No mesmo período do ano passado, os recolhimen-
tos extraordinários foram de R$ 2,8 bilhões. No mês, o
crescimento foi de 76,88% acima da inflação, com pa-
gamento atípico de R$ 4 bilhões por empresas de diversos
setores econômicos.

Nos últimos meses, esses recolhimentos fora de épo-
ca têm impulsionado a arrecadação, por causa de em-
presas que registraram lucros maiores que o previsto e
tiveram de pagar a diferença.

Os valores contrabalançaram a elevação de R$ 6,675
bilhões (em valores corrigidos pelo IPCA) nas compen-
sações tributárias entre junho de 2020 e de 2021. O au-
mento foi de 89% em junho deste ano em relação a ju-
nho de 2020 e cresceram 51% no período acumulado.

Por meio da compensação tributária, uma empre-
sa que previu lucros maiores do que o realizado e pa-
gou IRPJ e CSLL por estimativa em um exercício pode
pedir abatimento nas parcelas seguintes, caso tenha
prejuízo ou lucro menor que o esperado. Por causa da
pandemia da covid-19, que impactou o resultado das
empresas, o volume de compensações aumentou de R$
7,471 bilhões, em junho de 2020, para R$ 14,146 bilhões,
em junho de 2021.

Outros fatores
Além do IRPJ e CSLL, os destaques do mês foram as

altas registradas na arrecadação do Programa de Inte-
gração Social (PIS) e da Contribuição para o Financia-
mento da Seguridade Social (Cofins), 116,25% em valo-
res reais – corrigidos pela inflação. Além da alta de
26,20% no volume de vendas e de 23% no volume de ser-
viços, a receita desses tributos subiu porque o recolhi-
mento de PIS/Cofins foi postergado três meses no ano
passado por causa da pandemia.

A arrecadação da Previdência Social aumentou 49,28%
acima da inflação por causa do adiamento do recolhimento
das contribuições patronais e do Simples Nacional.

Também houve crescimento da arrecadação dos tri-
butos de comércio exterior, em razão, principalmente,
do crescimento da taxa de câmbio e do valor em dólar
das importações, que teve elevação de 73,81% em entre
maio de 2020 a maio de 2021.

O Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) teve
aumento de 60,97% em relação a junho de 2020, espe-
cialmente nos setores de metalurgia, comércio atacadista
e fabricação de produtos de borracha e material plástico.
O resultado é explicado, principalmente, pelo cresci-
mento de 25,79% na produção industrial. (ABr)

Resultado foi impulsionado por recolhimentos atípicos 

Índice de confiança da
indústria cresce 0,2 ponto 
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Arrecadação
federal chega 
a R$ 137,169
bilhões em junho

O Índice de Confiança do
Empresário Industrial (Icei)
cresceu 0,2 ponto em julho
deste ano, em comparação com
o apurado em junho, infor-
mou hoje (21) a Confederação
Nacional da Indústria (CNI).
Com isso, o índice ficou em 62
pontos. Este é o terceiro au-
mento consecutivo no indica-
dor, que acumula crescimento
de 8,3 pontos no período.

O índice varia de 0 a 100
pontos. Valores acima de 50
pontos indicam confiança do
setor industrial e quanto mais

acima de 50 pontos, maior e
mais disseminada é a con-
fiança do empresariado. Quan-
to mais próximo de 0, menor
a confiança. Para o levanta-
mento, foram entrevistadas
1.316 empresas, entre elas,
498 de pequeno porte, 500 de
médio porte e 318 de grande
porte, de 1º a 7 de julho de
2021. O resultado divulgado
nesta quarta-feira mostra que
o índice de expectativas do
empresário em relação à eco-
nomia e a própria empresa
nos próximos seis meses tem

se mantido positivo.
“O patamar no qual o

índice se encontra é o mais
elevado para um mês de
julho desde 2010 e foi in-
fluenciado principalmente
pela percepção mais posi-
tiva das condições da eco-
nomia brasileira”, disse a
CNI, que é responsável pelo
levantamento.

Já o Índice de Expectativas
ficou no patamar de 65,2 pon-
to, acumulando um pequeno
crescimento de 0,1 ponto em
relação a junho. (ABr)
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O mesmo adotado pelos grandes jornais neste conceito em todo o mundo

Distribuição dirigida com alto conteúdo editorial

enTRevISTa/JORGE KAJURU

Rafael Bezerra

Cidadãos atentos aos burbu-
rinhos do Congresso, principal-
mente no Senado, não ficam
indiferentes quando o nome do
senador Jorge Kajuru, do Pode-
mos de Goiás aparece na mídia.
Eleito para o Senado em 2018,
derrotando o seu principal ad-
versário político, o ex-governa-
dor Marconi Perillo, do PSDB,
Kajuru chegou no Congresso
cercado por expectativas por
ser polêmico.

Senador relata articulação
para criação da CPI da Saúde
que investiga a atuação do Go-
verno Federal na pandemia e
supostos casos de corrupção en-
volvendo a compra da vacina
Covaxin. “mesmo com as 27 as-
sinaturas, o presidente do Sena-
do deixou claro para nós que
não era hora da CPI, que a gente
tinha que pensar só no ano que
vem na CPI, que por enquanto a
prioridade era o enfrentamento
ao coronavirus”

A íntegra desta entrevista com
o senador Jorge Kajuru, do Po-
demos de Goiás, vai ser publica-
da no canal de streaming O Hoje
News no Youtube, a partir das 19
horas desta quinta-feira (22). En-
tre os vários programas jornalís-
ticos do canal como cultura e
entretenimento, o Face do Po-
der traz toda semana, sempre nas
quintas-feiras, um entrevistado
de destaque na política nacional
e goiana. Kajuru conversou com
os jornalista Edna Gomes e Wil-
son Silvestre.

O senhor elegeu a saúde como
uma de suas principais ban-
deiras, tanto que os mais de 13
milhões de diabéticos do país
agora podem receber trata-
mento pelo SUS, graças à Lei
que o senhor conseguiu apro-
var no Congresso. Qual é o pró-
ximo passo nessa área?

É uma boa lembrança Edna,
eu agradeço, porque a impren-
sa não sabe dar valor a esse
projeto. E é uma praga silen-
ciosa chamada diabetes. É a
terceira doença que mais mata,
porém a primeira e a segunda
têm tudo a ver com diabetes;
AVC e hipertensão, são provo-
cadas também pela diabetes, e
ela só vai crescendo. 

O Brasil hoje tem cerca de 28
milhões de diabéticos. Porque
muita gente fala assim pra mim,
na rua, no aeroporto, na cidade,
no restaurante, “Karuju, eu sou
pré-diabético”, eu falo “não,
você é diabético”. Então quantas
pessoas que não sabem desse
mal silencioso. O meu sonho é
espalhar hospitais diabéticos
pelo Brasil, que são considera-
dos centros diabéticos, porém
podem ter a chancela de hospi-
tal pela estrutura. 

Se vocês dois lá no centro dia-
bético que tem o nome da minha
falecida mãe por diabetes, dona
Zezé, vocês vão ficar impressio-
nados. Qual é o posto de saúde ai
em Goiânia que tem doze médi-

cos de plantão? Lá tem. Lá tem
quatro podólogos que cuidam
de uma unha encravada que
pode te levar à amputação do pé
ou da perna. Tem estrutura com-
pleta. Lá tem uma ala só de nu-
trição, pra orientar todo o interior
de Goiás, as secretarias da saúde,
a questão da nutrição do diabé-
tico. Lá tem um médico, o doutor
Paulo Reis, que é o responsável
por cirurgias, tudo gratuitamen-
te via SUS, tanto a bariátrica
como a metabólica, que é a ci-
rurgia diabética. 

E agora vamos para mais três
centros diabéticos em Goiás e
no ano que vem completaremos
todo o estado, ou seja, cada região
terá um centro diabético em
Goiás. E pra concluir, felizmente
o Brasil abraçou a ideia. São Pau-
lo o governador João Doria e o de-
putado Olim querem implemen-
tar esse projeto.

O sr. foi o principal protago-
nista para a instalação da CPI
da Saúde, mas ela acabou vi-
rando uma guerra contra o
presidente. Na sua percepção,
qual será o desfecho dessa ba-
rulhenta CPI?

Quando eu tomei a decisão,
juntamente com um ótimo co-
lega, senador Alessandro Vieira,
de Sergipe, “vamos nós dois en-
trarmos com um mandado de
segurança no Supremo Tribunal
Federal porque senão não vai
sair a CPI da Pandemia”. Porque
antes, mesmo com as 27 assi-
naturas, o presidente do Senado
deixou claro para nós que não
era hora da CPI, que a gente ti-
nha que pensar só no ano que
vem na CPI, que por enquanto a
prioridade era o enfrentamen-
to ao coronavirus. 

Nós não concordamos com
ele porque achávamos que si-
multaneamente os dois traba-
lhos poderiam ser feitos, um era
lá no Senado, os 19 senadores, 11
titulares e 8 suplentes, e o res-
tante teria que ser feito pelo Go-
verno Federal. Ou seja, o enfren-

tamento a pandemia, a questão
da vacinação já, a chegar vacina
o mais rápido possível, insumos
e tudo, não faltar nada aos esta-
dos, esse era um trabalho do Go-
verno Federal em especial, com-
pra de vacinas, o item chave. 

Então tentamos convencer o
presidente Rodrigo Pacheco e
não conseguimos. Aí foi ideia
minha, o texto foi do senador
Alessandro Vieira, pra ser justo,
mas a ideia de ir pro pau, ou seja,
de ir pro Supremo Tribunal Fe-
deral e lá conseguirmos, através
da decisão de um dos ministros,
que foi o Luiz Barroso, coerente,
embasado, preparado, inteligen-
te, se você ler os motivos pelos
quais ele considerou que deveria
ser aberta a CPI você simples-
mente fica admirado. 

Foi isso que aconteceu, foi
uma vitória nossa, minha e do
Alessandro, e porque sabíamos
que o trabalho da CPI iria sur-
preender o Brasil e até parar o
Brasil, e tem parado. São TVs
transmitindo ao vivo do início ao
fim, redes sociais, a TV senado
tendo uma audiência que ela
nunca teve, a TV senado não ti-
nha telespectadores, ela tinha
testemunhas. Hoje ela transmite
a CPI com 80 mil pessoas simul-
taneamente vendo-a na internet.
Isso é audiência para TV Globo, só
pra grande emissora mesmo, a

TV Globo lá atrás, porque hoje ela
não é tão grande assim. Então a
gente tinha a convicção dos fatos
que apareceriam, e até os fatos de
corrupção que começaram a apa-
recer agora. 

A princípio os fatos que a gen-
te imaginava eram os depoi-
mentos, que seriam surpreen-
dentes, recheados de mentiras, de
tentativas de habeas corpus para
ficar em silêncio exatamente pra
não mentir, então a gente dese-
nhou, no Senado eu já com re-
corde como o único senador goia-
no a ter participado das únicas
duas CPIs, a CPI de Brumadinho
e a CPI da Chapecoense.

Qual a sua opinião sobre o pre-
sidente Jair Bolsonaro?

A única coisa que o presiden-
te não é é estadista. Basta lem-
brar dos estadistas que esse país
teve. Não é estadista por falta de
preparo, pela falta de cultura,
pela raiva que ele tem de tudo.
Mas eu vinha gostando do pre-
sidente por ter palavra em rela-
ção ao projeto da diabetes. Por
ele ter sido honesto quando eu
entreguei um dossiê sobre o goia-
no Alexandre Baldy, que estava
para virar ministro das Cidades
no governo Bolsonaro e pronta-
mente ele ficou entusiasmado
com os documentos e chegou a
convocar o ex-ministro da Justi-
ça Sergio Moro para entregar os
documentos. 

Então eu vinha tendo uma
boa relação, não de amizade
pois eu nunca tomei café com
ele, nem almocei na casa dele.
Portanto era uma relação re-
publicana. A relação ia bem, eu
dava porrada nele, mas sem-
pre com zelo e com gentileza. E
quando tinha que elogiar, eu
também elogiava.

Mas em relação ao enfrenta-
mento ao coronavírus a atuação
dele foi pífia, e isso é inegável. Se
tivéssemos um trabalho bem fei-
to, o número de mortos não se-
ria o que temos hoje. (Especial
para O Hoje)

A integra desta
entrevista com o
senador Jorge
Kajuru, do
Podemos de
Goiás, vai ser
publicada no
canal de
streaming O Hoje
News no Youtube,
a partir das 19
horas desta
quinta-feira (22).
Entre os vários
programas
jornalísticos do
canal como
cultura e
entretenimento,
o Face do Poder
traz toda semana,
sempre nas
quintas-feiras,
um entrevistado
de destaque na
política nacional
e goiana.
Kajuru foi
entrevistado
pelos jornalistas
Edna Gomes e
Wilson Silvestre

“O presidente não é um estadista”

“ O meu sonho é

espalhar hospitais

diabéticos pelo Brasil,

que são considerados

centros diabéticos,

porém podem ter a

chancela de hospital pela

estrutura”
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Ciro e Jair
Não é de hoje que o senador Ciro Nogueira,

presidente do Progressistas (antigo PP), é o polí-
tico mais poderoso do País, junto ao Governo fe-
deral, abaixo apenas do presidente da Repúbli-
ca, Jair Bolsonaro. Ciro emplacou nomes em mi-
nistérios, em gerências e diretorias de bancos, é
o padrinho do novo ministro do STF, Nunes Mar-
ques. Um cargo palaciano bem perto do gabine-
te presidencial seria questão de tempo. O próxi-
mo passo é filiar nos quadros do Progressistas,
de volta, o presidente Bolsonaro – legenda de
onde saiu quando estourou o escândalo do Pe-
trolão, no qual figuraram numerosos parla-
mentares filiados ao então PP.

Agora, ministro
Na edição do dia 27 de janeiro, citamos que

Ciro tornou-se a eminência parda do Governo
junto ao Congresso, levando a Bolsonaro todo
tipo de demanda. 

Bye, bye
Depois que tomar posse na Casa Civil da Pre-

sidência, Ciro Nogueira terá de frear, e muito, suas
idas para Miami.

Evangélico, e só
A Igreja Adventista do Sétimo Dia informa que

o ministro Humberto Martins, presidente do STJ,
não é pastor, apenas um membro. Um pastor tem
relações trabalhistas, o que impediria suas funções
na Corte. 

De saída
O deputado federal Túlio Gadelha, que está

de saída do PDT, teve uma longa conversa com
o senador Randolfe Rodrigues (REDE-AP) para
filiar-se ao partido e formar uma aliança que via-
bilizasse sua candidatura ao Governo de Per-
nambuco.

Confusão
Túlio está à procura de outra legenda para ser

majoritário ou tentar a sua reeleição. Já recebeu
convites do PSB, do PT e do PL. Já sua ida para o
Rede pernambucano seria a sua desgraça, pois o
partido está dividido em vários grupos e a co-
missão provisória não é respeitada pelos filiados. 

Ao pódio!
Aqui fica a torcida para o Time

Brasil nos Jogos Olímpicos. Com
tantos problemas aqui e no mun-
do, muita gente esqueceu. Sim, te-
remos a Olimpíada de Tóquio. 

Privatização vem aí
Os Correios já foram melho-

res. Houve tempo em que um Se-
dex normal despachado de uma
cidade do interior chegava em
dois dias a uma capital. Um en-
velope remetido em Teófilo Oto-
ni (MG) no último dia 14 só che-
gou ontem a Goiânia. 

Seguros
Os megavazamentos de da-

dos e ataques de hackers a em-
presas e órgãos públicos acende-
ram a luz vermelha no setor pri-
vado. Setores como varejo, ener-
gia e saúde recorrem mais ao se-
guro de Riscos Cibernéticos con-
tra prejuízos. No acumulado de ja-
neiro a maio, o seguro para co-
bertura de Cyber Risks arrecadou
R$ 34 milhões em prêmios, au-
mento de quase 145% em relação
ao mesmo período de 2020. Os nú-
meros são da Federação Nacional
de Seguros Gerais.

Pela tangente
Alvo de reclamações seguidas

na zona rural de Goiás por falta
de energia, a distribuidora Enel
resolveu indicar uma solução
com os custos para o consumi-
dor. Em vez de resolver o pro-
blema com reforça das linhões,
criou um programa que financia
kit de energia solar por nove
anos, com cobrança parcelada
na conta de luz. E a um preço
não muito competitivo frente
ao que há na praça. E sofre o
produtor rural.

Cinquenta e seis organiza-
ções da sociedade civil, entre
elas a Transparência Interna-
cional - Brasil, WWF-Brasil,
Human Rights Watch, Conectas
e Instituto Igarapé, enviaram
uma carta à Procuradoria-Ge-
ral da República e ao Conselho
Superior do Ministério Público
Federal destacando a impor-
tância do fortalecimento da
atuação do MPF no combate
aos crimes e à degradação am-
biental na Amazônia.

A carta cita a preocupação
das organizações com a des-
continuidade da Força-Tarefa
Amazônia em fevereiro deste
ano, sem haver sinalização
acerca de sua renovação ou de
alguma outra estrutura que
pudesse substituí-la no com-
bate às ilegalidades pratica-
das na região. De acordo com
as organizações, além da me-
dida representar um recuo na
atuação do MPF, ela traz con-
sigo a perda de uma ação mais
coordenada e estratégica do ór-
gão no combate a essas ilega-
lidades, benefícios que a Força-
Tarefa proporcionava. Isso
tudo em um cenário de avan-
ço da degradação ambiental,
que pode ser evidenciada pelo
aumento das taxas de desma-
tamento e queimada no bioma,

bem como pelo crescimento da
exploração de madeira e ga-
rimpo ilegais.

As organizações também
deixam claro no documento
que os crimes ambientais não
apenas trazem prejuízos à
sustentabilidade socioam-
biental, mas também podem
causar danos econômicos,
como restrições dos produtos
brasileiros no mercado inter-
nacional, fuga de investimen-
tos e dificuldades na assina-
tura de acordos comerciais.

"É momento de fortalecer
as estruturas que investigam
e punem o crime ambiental,
sobretudo no momento em
que as taxas de desmata-
mento e queimadas batem
recordes. É isso que vai colo-
car o Brasil na rota exigida
pelo século XXI e pelos desa-
fios da crise climática. Do
contrário, estaremos na con-
tramão do mundo, correndo
o risco de ver o fechamento
dos mercados internacionais
para as commodities agríco-
las brasileiras" explica Mi-
chel Santos, gerente de polí-
ticas públicas do WWF-Brasil.

O texto enviado ao MPF e
ao CSMPF enfatiza que por
trás dos crimes ambientais
também há uma estrutura

que envolve grupos organi-
zados que realizam diversas
práticas criminosas que ser-
vem de "sustentação" à ilega-
lidade ambiental.

"Os crimes ambientais na
Amazônia não ocorrem de
forma isolada. Muitas vezes
estão associados a práticas ilí-
citas como corrupção, lava-
gem de dinheiro, fraudes, eva-
são fiscal, formação de milí-
cias e assassinatos. Combater
os crimes ambientais é tam-
bém promover a segurança
pública, a integridade das ins-
tituições e o próprio Estado de
Direito. O Ministério Público
Federal tem um papel funda-
mental nisso e precisa forta-
lecer a sua atuação na região"
comenta Renato Morgado, ge-
rente de Meio Ambiente e Cli-

ma da Transparência Inter-
nacional - Brasil.

Recomendações apresen-
tadas na carta - As organiza-
ções defendem que a Força-Ta-
refa Amazônia, que já apre-
sentou resultados importantes
no enfrentamento ao proble-
ma (foram mais de 19 opera-
ções contra crimes ambien-
tais realizadas), seja fortaleci-
da ao invés de ser desconti-
nuada. No entanto, caso se
mantenha a decisão pela sua
não renovação, a proposta é
que o MPF estabeleça uma es-
trutura permanente para a
Amazônia, que permita maior
coordenação e escala de atua-
ção, especialmente dedicada
ao combate dos crimes am-
bientais e da degradação am-
biental, aproveitando, inclu-

sive, da experiência da própria
Força-Tarefa.

"A política de enfraqueci-
mento das ações de fiscaliza-
ção ambiental e de proteção
aos territórios indígenas, in-
tensificadas a partir de 2019,
deram sinal verde às redes cri-
minosas que promovem a des-
truição ambiental, muitas ve-
zes cometendo atos de vio-
lência contra aqueles que se
colocam em seu caminho. É
preocupante que num mo-
mento tão crítico o Ministério
Público Federal não tenha
uma estrutura dedicada ao
combate ao desmatamento
ilegal e outros crimes am-
bientais", afirmou Anna Li-
via Arida, diretora adjunta da
Human Rights Watch no Bra-
sil. (Redação)

Carta enviada pelas organizações à
Procuradoria-Geral da República e ao
Conselho Superior do Ministério Público
Federal destaca os resultados 

Presidente falou sobre o fundão pelas redes sociais

Crimes ambientais na Amazônia crescem ao longo da pandemia e entidades cobram reforço

O presidente Jair Bolsonaro afirmou pelas redes sociais
que vetará o fundo eleitoral de R$ 5,7 bilhões aprovado pelo
Congresso Nacional na semana passada, no Projeto de Lei
de Diretrizes Orçamentária (LDO) de 2022. "Defendemos,
acima de tudo, a harmonia entre os Poderes, bem como a
sua autonomia. É partindo deste princípio que jogamos, des-
de o início, dentro das quatro linhas da Constituição Federal.
Dito isso, em respeito ao povo brasileiro, vetarei o aumento
do fundão eleitoral", escreveu o presidente em postagem
na sua conta de Twitter.

No dia 19, em entrevista exclusiva para a Rádio Nacio-
nal, veículo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), o pre-
sidente já havia sinalizado a intenção de vetar o valor apro-
vado pelos parlamentares. “A tendência nossa é não san-
cionar isso daí em respeito aos trabalhadores, ao contri-
buinte brasileiro”, disse o presidente. Ele defendeu que o
recurso poderia ser melhor aplicado na construção de pon-
tes e construção de malha rodoviária, por exemplo.

O fundo de financiamento de campanha foi criado após
a proibição do financiamento privado, em 2015, pelo Su-
premo Tribunal Federal (STF), sob o argumento de que as
grandes doações empresariais desequilibram a disputa elei-
toral. Nas eleições de 2018, o valor reservado para as can-
didaturas foi R$ 2 bilhões. O veto presidencial, se confir-
mado, precisará ser analisado pelos congressistas, que po-
dem derrubá-lo.(ABr)

Jair Bolsonaro
sinaliza que irá
vetar fundo
eleitoral

Entidades pedem fortalecimento
no combate a crimes ambientais 
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Breno Modesto

Ainda não foi desta vez que
o Vila Nova conseguiu que-
brar o seu jejum de vitórias no
Estádio Onésio Brasileiro Al-
varenga. Jogando diante do
Brusque, o time comandado
pelo técnico interino Higo Ma-
galhães acabou sendo derro-
tado pelo placar de 1 a 0. O úni-
co gol da partida foi marcado
pelo zagueiro Éverton Alemão.

Com o resultado, o Tigre
permanece com 14 pontos
conquistados. O próximo
compromisso pela competi-
ção nacional será no sábado

(24), novamente no OBA, con-
tra o Cruzeiro.

O jogo
A partida no OBA começou

a mil por hora. Antes da pri-
meira volta no ponteiro do re-
lógio, o volante Arthur Rezen-
de roubou a bola dos visitantes
e partiu em disparada rumo ao
ataque. Ao chegar próximo da
área catarinense, o camisa 8
limpou a marcação e mandou
colocado, no canto de Zé Carlos,
que se esticou para espalmar,
evitando o gol logo de cara.

O Brusque conseguiu apa-
recer apenas aos 35, quando
Garcez aproveitou cruzamen-
to de Airton e finalizou para
fora. No minuto seguinte, o Ti-
gre respondeu com Alesson,
que chutou da entrada da área
e viu Zé Carlos fazer a defesa.

Melhor no primeiro tempo,
o Colorado ainda incomodou
a equipe quadricolor aos 42
minutos, quando João Pedro,

em cobrança de falta, levan-
tou na área e viu o zagueiro
Rafael Donato cabecear com
força. Atento, mais uma vez o
arqueiro catarinense evitou o
tento vilanovense.

Antes do fim da primeira
etapa, os visitantes consegui-
ram levar perigo ao gol de-
fendido por Georgemy. De
fora da área, o atacante Thia-
go Alagoano mandou uma
bomba e viu o camisa 1 es-
palmar para escanteio.

Na volta do intervalo, o
time de Higo Magalhães se-
guiu no ataque e levou perigo
a Zé Carlos nas finalizações de
Willian Formiga, aos oito, e de
Arthur Rezende, cobrando fal-
ta, aos 11.

Na primeira chegada cata-
rinense na etapa final, aos 15,
o marcador foi aberto no Está-
dio Onésio Brasileiro Alvaren-
ga. Após cobrança de escanteio,
o zagueiro Éverton Alemão foi
mais rápido do que a zaga vi-

lanovense, que se atrapalhou
com Georgemy e viu o defensor
adversário cabecear para o
fundo das redes.

Após o gol sofrido, o Vila
Nova se lançou ao ataque,
tentando evitar a derrota. O
lance que mais levou perigo
aos catarinenses foi em um
cruzamento de Willian For-

miga, tirado por Éverton Ale-
mão, antes da finalização de
Henan, que estava livre para
chutar para o gol. 

O Brusque quase marcou
o segundo com o camisa
100, Thiago Alagoano, que
chutou por cima de George-
my, mas sem precisão. (Es-
pecial para O Hoje)

Vila Nova é
derrotado pelo
Brusque e segue
sem vencer no
OBA pela Série B

O Goiás voltou a vencer
após três jogos e retornou ao G-
4 da Série B. A equipe esme-
raldina venceu com tranquili-
dade o Botafogo por 2 a 0, sob
o comando do então treinador
Gláuber Ramos, que agora vol-
ta função de auxiliar. Marcelo
Cabo que foi anunciado antes
mesmo do confronto já assume
o clube na sexta-feira.

“Ele vai encontrar um gru-
po muito forte, muito qualifi-
cado, que tem condições de
subir para a Série A que é o ob-
jetivo. Em todas posições tem
atletas bastante qualificados e
que fazem mais de uma função
dentro de campo e que vai ter
um grupo que está com vonta-
de de alcançar o objetivo e
tem qualidade, que é o princi-
pal. As vezes não é só ter von-
tade, mas também qualidade. É
um grupo que se dedica bas-
tante, que treina forte eu que
conheço todos, sei que há bas-
tante respeito no dia-a-dia e eu
passarei para ele e para a co-
missão o grupo forte que te-
mos”, disse Gláuber Ramos
que desejou boas-vindas para
o novo treinador.

Na vitória diante do Bota-
fogo, a equipe esmeraldina en-
trou com uma formação dife-
rente do que vinha atuando
desde a chegada do antigo trei-
nador Pintado. Gláuber Ramos

optou por mudar o 4-3-3 para
o 4-4-2 e com isso o time ga-
nhou mais a posse da bola no
meio-campo e ele explicou o
porquê da mudança e apro-
veitou para agradecer a con-
fiança do presidente.

“Cada treinador tem uma
característica de trabalho. A
comissão que saiu tinha uma
maneira de trabalhar, tinha
um modelo de jogo e eu penso
diferente até pelos atletas que
tem. Tenho que externar total
apoio ao presidente que me
colocou mais uma vez para di-
rigir a equipe, sei que recebeu
muitas críticas por trocar a co-
missão. Agradeço o apoio por-
que posso dizer que o presi-

dente também ganhou o jogo.
A mudança foi conversada
com os membros da comissão,
com o próprio presidente e
que ele aprovou a forma como
eu queria jogar [...] pedi para
eles ficarem com a posse da
bola, para jogarmos no campo
deles e conseguimos fazer isso
em dois terços do jogo”, pon-
tuou o treinador.

A equipe esmeraldina volta
a campo já nesta sexta-feira
(23), quando enfrenta a equipe
da Ponte Preta, no estádio Moi-
sés Lucarelli, às 20 horas. O
Goiás já estará sob o comando
de seu mais novo treinador,
Marcelo Cabo. (Victor Pimen-
ta, especial para O Hoje)

Com gol do zagueiro Éverton Alemão, o Brusque venceu por 1 a 0

Treinador aproveitou para desejar boas-vindas para novo treinador

A Seleção Brasileira es-
treou com o pé direito na
madrugada desta quarta-
feira (21), ao enfrentar a
China no futebol feminino.
Com um ataque avassala-
dor, as brasileiras não tive-
ram conhecimento das ri-
vais e aplicaram um sono-
ro 5 a 0. Os gols foram mar-
cados por Bia Zaneratto,
Debinha, Andressa Alves e
Marta duas vezes.

A equipe brasileira não
deixou o adversário respi-
rar e com quatro minutos
de jogo já a primeira boa
chance que começou com
Marta e parou nela, quase
abrindo o placar. Na se-
gunda tentativa dela, o gol.
Bia Zaneratto recupera a
bola e cruza para Debinha
que cabeceia no travessão e
dá rebote para a camisa 10
balançar as redes. O Brasil
pressionou as chinesas a
todo instante, até que De-
binha achou o caminho do
segundo gol. Zaneratto mais
uma vez chegou com peri-
go e a goleiro deu mais um
rebote, dessa vez nos pés da
atacante que livre, finali-
zou. Érika e Andressinha
quase ampliaram ainda na
primeira etapa.

As chinesas voltaram
para o segundo tempo que-
rendo diminuir o placar e
Bárbara trabalhou bas-
tante nos primeiros minu-
tos fazendo duas defesas
difíceis em sequência, ain-
da contando com a sorte e
a trave. O terceiro gol saiu
novamente com ela, Marta.
Ela começa a jogada e ela
conclui após corte mal fei-
to da defesa adversária.
Ela teria a chance de fazer
seu terceiro no jogo e de
pênalti, mas deixou para
Andressa Alves cobrar
com perfeição. Ainda deu
tempo de Bia Zaneratto fa-
zer o seu, no final do jogo.

“Foi uma situação mui-
to especial para ela, e ago-
ra a gente pode contar com
ela e com todas as outras
meninas que estavam de
suplente e isso para a gen-
te é um combustível a
mais. Aqui não tem vaida-
de. Aqui tem uma equipe
que vai trabalhar do co-
meço ao fim juntas e fiquei
feliz que ela fez o gol”, fa-
lou Marta sobre deixar a
cobrança da penalidade
para Andressa Alves ba-
ter. (Victor Pimenta, es-
pecial para O Hoje)

Brasil estreia com
goleada sobre a China
no futebol feminino

OLIMPÍADAS 2020

Ramos explica mudanças na equipe:
“Cada um tem sua característica” 

GOIÁS

Afonso Cardoso

jEjum mantido

Fernando Lima / Goiás EC

Data: 21 de julho de 2021. Horário: 16h. Local: estádio onésio Bra-
sileiro alvarenga, em goiânia (go). Gol: Éverton alemão (15’/2T).
Árbitro: vinicius Furlan (SP). Assistentes: miguel Cataneo Ribeiro
(SP) e gustavo Rodrigues de oliveira (SP)

t
TÉCnICa

Vila Nova: georgemy; Pedro
Bambu (danilo Belão), Rafael
donato, Renato e Willian For-
miga; Éder (Breno), Renan
mota, arthur Rezende e João
Pedro (Cássio gabriel); Clay-
ton (henan) e alesson (Kelvin)
Técnico: higo magalhães

Brusque: Zé Carlos; João Car-
los (Toty), Claudinho, Éverton
alemão e airton (alex Ruan);
Zé mateus, Rodolfo Potiguar
(Fillipe Soutto), garcez e Bru-
no alves (diego mathias); edu
e Thiago alagoano (Fio)
Técnico: Jerson Testoni

0 x 1Vila Nova Brusque

FICHA
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Felipe André

Em jogo atrasado, válido
pela terceira rodada do Brasi-
leirão Série A, o Cuiabá venceu
o Atlético Goianiense na noite
de ontem, na Arena Pantanal.
O Dourado bateu o Dragão por
2 a 1, com gols de Pepê e Elton
para os donos da casa, en-
quanto André Luis descontou
para os goianos. Com o resul-
tado, os mandantes chegaram
aos 12 pontos na competição,
enquanto o rubro-negro per-
maneceu com 15.

“Os jogadores estão se de-
dicando, a gente viu que com
um a menos em praticamente
os 90 minutos, o Atlético-GO
buscou o empate. Fomos bra-
vos, os atletas estão buscando,
a Série A é difícil, temos que en-
tender que não podemos ter
uma expectativa exagerada, a
primeira divisão é complicada.
Esse era um jogo para pon-
tuar, é óbvio que precisamos
analisar o que aconteceu, com
uma arbitragem terrível, que
influenciou diretamente. É di-
fícil até opinar sobre qualquer
coisa tática ou técnica diante do
que a gente viu com essa arbi-
tragem terrível”, disse Eduardo
Barroca após a partida.

O Atlético Goianiense reen-
controu alguns velhos conhe-
cidos na Arena Pantanal. O ru-
bro-negro enfrentou o zaguei-
ro Marllon, que estava no títu-
lo da Série B em 2016, o ata-

cante Danilo Gomes que esteve
no clube na última temporada,
o preparador físico Jorge Sotter
e o treinador Jorginho, que pe-
diu demissão do time goiano.
No time titular, Eduardo Bar-
roca escalou pela primeira vez
André Luis como “falso 9” e
deixou Lucão no banco, já que
não contou com Zé Roberto,
suspenso, além de João Paulo e
Natanael, lesionados.

A partida, entretanto, co-
meçou com dois fatores que
mudaram completamente o
que poderia ter sido o jogo,
principalmente para o Atlé-
tico Goianiense. Com pouco
mais de quatro minutos, após
cobrança de escanteio a favor
do time goiano, o Cuiabá saiu
em transição. O Dourado en-
controu muito espaço na zaga
atleticana, Felipe Marques
recebeu na grande área e pa-
rou em duas grandes defesas
de Fernando Miguel, Wan-
derson cortou no pé de Pepê,
que finalizou sem chances
para o arqueiro adversário,
abrindo o placar.

Minutos depois, a situação
que aparentava estar compli-
cada, piorou para o Atlético-
GO. Willian Maranhão man-
dou para o campo de ataque,
disputou a primeira bola e na
segunda, pisou no tornozelo
de João Lucas. O árbitro Dyor-
gines Padovani aplicou o car-
tão amarelo, mas após ser cha-
mado por Péricles Bassols no

VAR, mudou e mostrou o car-
tão vermelho direto para o
jogador, que foi para o vestiá-
rio e deixou o time visitante
com 10 em campo.

Com um a menos, o Atlético
Goianiense se tornou presa fá-
cil para o Cuiabá. Sem opções
de ataque, o rubro-negro se fe-
chou e não deu trabalho para
o goleiro João Carlos no pri-
meiro tempo. Para piorar, o la-
teral-esquerdo Igor Cariús sen-
tiu um incômodo no joelho e
precisou ser substituído por
Arthur Henrique, que fez a es-
treia com a camisa do rubro-
negro, após ter sido relaciona-
do para sete partidas desde
sua chegada.

No segundo tempo, um lan-
ce individual deu novos ares
para a partida. Nos primeiros
minutos, após voltar do inter-
valo com Baralhas no lugar de
Ronald, André Luis foi aciona-
do por Janderson no campo de
ataque, ganhou no corpo, ten-
tou finalizar de esquerda, mas

acertou o adversário, ele ar-
riscou novamente e de direita,
acertou no ângulo de João Car-
los e deixou tudo igual na Are-
na Pantanal.

Com o empate sofrido, Jor-
ginho realizou duas alterações
no setor ofensivo e subiu no-
vamente a linha de marcação,
pressionando o Atlético-GO. O
Cuiabá então chegou ao se-

gundo gol, o centroavante Elton
deixou o banco de reservas e
assim como fez diante da Cha-
pecoense, marcou o gol da vi-
tória a favor da equipe man-
dante. Após longo lançamento,
João Lucas mandou de pri-
meira no travessão e no rebo-
te, o atacante mandou de ca-
beça para o fundo da rede.
(Especial para O Hoje)

Em jogo atrasado, válido pela terceira ro-
dada, o Atlético Goianiense é superado
pelo Cuiabá e perde jogador e treinador
para a próxima rodada

jogo nErVoso e nova derrota

Pepê comemorando o primeiro gol do Cuiabá, na vitória sobre o Atlético-GO na Arena Pantanal

AssCom/Cuiabá

Data: 21 de julho, 2021; Horário: 19h (de Brasília); Local: arena Pan-
tanal, em Cuiabá-mT; Árbitro: dyorgines Jose Padovani de andrade
(eS); Assistentes: Fabiano da Silva Ramires (eS) e vanderson an-
tonio Zanotti (eS); VAR: Péricles Bassols Pegado Cortez (SP); Gols:
Pepê e elton (CuI), andré Luis (aCg); Cartão vermelho: Willian ma-
ranhão e eduardo Barroca (aCg)

TÉCnICa

Cuiabá: João Carlos; João Lu-
cas, marllon, Paulão (anderson
Conceição) e uendel; uillian
Corrêa (Rafael gava), Pepê,
Clayson e Felipe marques (os-
man); danilo gomes (guilher-
me Pato) e Jenison (elton). 
Técnico: Jorginho

Atlético-GO: Fernando miguel;
dudu (arnaldo), Wanderson,
Éder e Igor Cariús (arthur hen-
rique); Willian maranhão, marlon
Freitas e arthur gomes (Toró);
Ronald (gabriel Baralhas), Jan-
derson e andré Luis (Lucão)
Técnico: eduardo Barroca

Cuiabá 2x1 Atlético-GO
(3ª rodada)

t
FICHA
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João Paulo Alexandre

O anúncio de uma possível
paralisação dos caminhonei-
ros em todo o Brasil - e, con-
sequentemente, em Goiás -
começa a preocupar diver-
sos segmentos da economia.
Muitos têm receio das conse-
quências da greve que assolou
o país em maio de 2018 e que
durou longos 10 dias. Com
isso, muitos locais ficaram
comprometidos, desde forne-
cimento de combustíveis e
alimentos à falta de insumos
básicos em hospitais. 

Em Goiás, a previsão é que
a paralisação ocorra na pró-
xima segunda-feira (26). Van-
tuir Rodrigues, presidente do
Sindicato dos Transportado-
res Autônomos de Carga de
Goiás (Sinditac), confirmou
que os caminhoneiros goianos
vão aderir ao movimento em
protesto contra a alta gene-
ralizada dos combustíveis e as
dificuldades da categoria. 

“O caminhoneiro conta com
a sociedade, porque quem está
passando por isso não é só o ca-
minhoneiro, é a sociedade de
um modo geral em relação a
preço de combustível, de tudo”,
complementou. O presidente
do Sinditac destacou, ainda,
que o movimento não tem um
“prazo” e deve durar por tem-
po indeterminado.

As reivindicações da cate-
goria são: o aumento no preço
do frete, que não tem reajuste
há 10 anos, a alta de insumos -
como diesel, pneus, alimento,
peças de manutenção e mão de
obra - omissão da fiscalização
da lei 13.103/15 e falta de linha
de crédito exclusiva para ca-
minhoneiro para troca de de

equipamento e manutenção e
a construção de pontos de
apoio para a categoria no país,
já que as condições são consi-
deradas insalubres.

Com isso, algumas entida-
des já manifestam preocupa-
ção. Marcio Andrade, presi-
dente do Sindicato do Comér-
cio Varejista de Derivados de
Petróleo no Estado de Goiás
(Sindiposto) destaca que, caso
o movimento perdure por
muito tempo, os danos po-
dem ser maiores dos que re-
gistrados em 2018. “A gente
está no meio da pandemia e
muitos empresários do seg-
mento não conseguiram se
recuperar até o momento.
Tem sido um ano e meio mui-
to difícil e isso pode levar
com que alguns não consi-
gam se recuperar desse novo
baque”, pontua. 

Márcio reforça que em
2018 houve postos em algumas
cidades que ficaram sem qual-
quer gota de combustível, já
que os caminhões estavam in-
terditados nas estradas. Po-
rém, o presidente destaca que
a alta do imposto federal não
é algo recente e não deve ser
colocado como o motivo da
greve. “A gente entende que o
foco principal deve ser a polí-
tica de preços da Petrobras.
Não dá para equiparar os pre-
ços dos combustíveis com o ce-
nário internacional. A carga
tributária sempre foi alta. Isso
é de muitos anos. Mas, de qual-
quer forma, estamos atentos e
apreensivos com essa pers-
pectiva”, destaca. 

Gilberto Soares, presiden-
te da Associação Goiana dos
Supermercados (Agos), diz
que, um dia de paralisação, já

é danoso para o comércio.
“Nós temos frigoríficos que
atendem toda a Grande Goiâ-
nia e, por isso, necessitamos
utilizar as rodovias. Um dia
tem impacto, mas a nossa
maior preocupação é se o ce-
nário perdurar. Tem muitas
empresas que trabalham com
alimentos perecíveis, como
os hortifrutigranjeiros e as
carnes, onde o caminhão não
consegue se manter refrige-
rado por muito tempo ao ficar
parado”, destaca.  

O que fazer?
O professor de Finanças Pú-

blicas da Universidade Nacional
de Brasília (UNB), Roberto Pis-
citelli, destaca que cerca de
60% dos produtos escorrem pe-
las rodovias federais. A prefe-
rência pelo transporte, segundo
ele, é explicada por uma sim-

ples razão: monetária. O trans-
porte de produtos por terra é
mais barato, além de ser mais
viável a construção de rodovias
ao invés de ferrovias, por exem-
plo. “O transporte rodoviário
tornou- se matriz no transpor-
te do Brasil. Um transporte fer-
roviário, por exemplo,é caro e
transporta menos mercadorias.
Isso já deveria estar mudando,
pois há certas formas de trans-
portar mercadorias de manei-
ra mais econômica e até com
menos transtornos”, reforça. 

Segundo ele, o combustível
sempre foi o fio de navalha
para a questão da greve. Po-
rém, ele reforça que a política
de igualar os combustíveis com
o cenário internacional peca e
que isso deveria ser mudado.
Sobre a diminuição dos Con-
fins, o professor é bem categó-
rico ao dizer que isso tem limite
para acontecer. “Para você re-
duzir um imposto, você tem
que ter outras receitas para que
não haja problema de arreca-
dação e que a sociedade acabe
pagando a conta em outros
impostos, não que isso não
ocorra, mas não pode aconte-
cer ainda mais”, pontua. 

Além disso, Roberto desta-
ca que a atuação do governo
federal na tabela do frete pode
ter um efeito autoritário.
“Atualmente, a pessoa pode
negociar o valor que ela quer
pagar para que o produto seja
levado de um lugar para outro.
Com a tabela, valores fixados
podem acabar atrapalhando o
comércio  e isso pode causar
certos impactos econômicos a
empresários que não poderão
pagar por esses valores, pois a
regra passará ser a mesma
para todos”, reforça.

Entidades e associações
que representam caminho-
neiros avaliam a possibilida-
de de realizar uma paralisa-
ção nacional a partir de do-
mingo (25), Dia do Motorista,
que poderia crescer na se-
gunda-feira (26). Há um des-
contentamento de parte da
categoria com promessas não
cumpridas pelo governo Jair
Bolsonaro e com as altas re-
centes do preço do óleo diesel.

Entre as insatisfações tam-
bém são citadas o fim da isen-
ção do PIS/Cofins sobre o diesel,
os preços elevados dos insumos

para o transporte de cargas e a
falta de fiscalização do piso
mínimo do frete. Algumas en-
tidades já decidiram apoiar a
interrupção das atividades,
mas reuniões ainda serão rea-
lizadas ao longo desta semana
para definir a posição da cate-
goria, segundo representantes
ouvidos pela reportagem. Uma
das entidades que decidiu
apoiar a paralisação é o Con-
selho Nacional do Transporte
Rodoviário de Cargas (CNTRC).

Plínio Dias, presidente da
entidade, disse que a mobili-
zação começa no dia 25 e que

a adesão pode crescer na se-
gunda-feira e nos dias subse-
quentes.

A entidade afirma já ter
apresentado 387 ofícios ao go-
verno desde o começo do ano
com as reivindicações dos ca-
minhoneiros, como o fim da
política de Preço de Paridade
de Importação (PPI) da Petro-
bras para combustíveis, maior
fiscalização nas estradas para
cumprimento do piso mínimo
de frete e a aposentadoria es-
pecial para os motoristas.Se-
gundo o representante, a pau-
ta é a mesma da paralisação do

início de 2021. “Até o presente
momento, o governo e as pas-
tas cabíveis não chamaram
para conversar”, disse ele.

O descrédito do governo
vem aumentando junto aos
caminhoneiros em virtude de
algumas promessas não cum-
pridas. Em maio, preocupado
com movimentos grevistas e
as constantes ameaças de pa-
ralisações, o governo anun-
ciou um pacote de medidas
para a categoria, o “Gigantes
do Asfalto”.

Entre as medidas consta a
criação do Documento Ele-

trônico de Transportes (Dt-
e), uma das principais apostas
do governo para o segmento
autônomo. O projeto foi apro-
vado na última quinta-feira,
15, pela Câmara dos Deputa-
dos por meio da Medida Pro-
visória nº 1051/21 e vai tra-
mitar no Senado. Trata-se de
um recurso que vai unificar
os documentos exigidos para
o transporte de cargas e que
poderá ser usado pelo celular
do motorista. Também foi vis-
to pela categoria como tenta-
tiva de acalmar os ânimos.
(Especial para O Hoje)

Ramos da alimentação e combustível temem a falta de produtos como ocorreu em 2018 em alguns municípios

Categoria se diz desassistida pelo governo

Gilberto Soares, presidente da Associação Goiana dos Supermercados (Agos), diz que, um dia de paralisação, já é danoso para o comércio

As reivindicações da categoria são: o aumento no preço do frete, a alta de insumos e mão de obra

Greve dos caminhoneiros assusta
sobre possível desabastecimento
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Com a flexibilização de algumas atividades comer-
ciais, a taxa de ocupação em leitos de Unidade de Tera-
pia Intensiva (UTI) voltou a subir nas unidades de saú-
de das redes estadual e municipal. Na Capital, por
exemplo, a ocupação tem se mantido acima de 75% des-
de o último dia 16. Para a superintendente de Vigilân-
cia em Saúde, Flúvia Amorim, o cenário tem que ser ana-
lisado de forma cuidadosa. 

A Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO) tem nota-
do crescimento de casos em regiões como a Central e Oes-
te. “Isso reflete lá na frente nas internações e óbitos. Es-
tamos sempre em contato com as prefeituras para que
elas possam tomar ações acertadas dependendo do ce-
nário de cada cidade”, explica. 

Já na rede estadual, os leitos destinados a pessoas
diagnosticadas com a Covid-19 atingiram a taxa de
85% de ocupação no fim do último mês e sofreram
variação entre 76% e 81%. Na última terça (20), che-
gou a 84,65%. 

Mesmo com o aumento discreto, Flúvia aponta que
é visto com bastante preocupação. O cenário mostra que
a doença pode não estar avançando intensamente, mas
também não apresenta redução. “A média é de 14 mil ca-
sos por semana. No melhor momento da pandemia até
agora, tínhamos entre 4 mil e 5 mil”, avalia. Caso haja
aumento significativo, pode gerar pressão novamente no
sistema de saúde. 

Capital
Para a secretária executiva da Secretaria Municipal

de Saúde (SMS), Luana Ribeiro, os números de Goiânia
não podem ser encarados de modo isolado. A Capital
manteve um índice abaixo de 70% durante todo o mês
de junho. Segundo ela, pode ter sido um momento atí-
pico do fim de semana. “Para dizer que está subindo, o
crescimento precisa ser sustentado”, informa. 

Vale lembrar que na última semana, o prefeito de
Goiânia, Rogério Cruz (Repúblicanos), flexibilizou o
funcionamento de bares e restaurantes na Capital. Ago-
ra, os comércios voltaram a funcionar das 8h às 18 ho-
ras - o horário comercial antigo. Os bares, por sua vez,
poderão funcionar até às 3 horas da manhã e com até
oito pessoas dividindo a mesa.

O último decreto, que estava em vigência desde o úl-
timo dia 29 de junho, trazia que os comércios poderiam
funcionar das 9h às 17 horas. “Além disso, [com a volta
do horário antigo] os empresários podem ter um con-
vívio melhor com os seus colaboradores. E isso contri-
bui para que não haja aglomerações no comércio, ten-
do em vista que os consumidores poderão se organizar
para fazer suas compras dentro de sua rotina. Ou seja,
isso melhora alguns cenários que estavam sendo nota-
dos em alguns comércios”, reforça. 

O presidente da Abrasel, Danillo Ramos, postou
em uma rede social um vídeo em que comemora o
novo decreto para o segmento. Segundo ele, agora os
estabelecimentos poderão funcionar até às 3 horas
da manhã e podem ter até oito pessoas por mesa, ao
invés das seis que estavam permitidas até o mo-
mento. “A gente acredita que isso só foi possível gra-
ças ao esforço de todos fizeram em manter os pro-
tocolos e o avanço da vacinação, do qual a gente tam-
bém é a favor”, destacou.

Testagem
Nesta quinta (22), Goiânia realiza a testagem am-

pliada de antígeno da Covid-19. A ação será realiza-
da em seis escolas municipais e serão disponibiliza-
dos 3,5 mil testes. O objetivo é promover o isolamento
social de casos assintomáticos e, com isso, quebrar a
cadeia de transmissão da doença na cidade. Podem
realizar o teste pessoas acima de 12 anos de idade e
o resultado fica pronto em cerca de 20 minutos. O pro-
cedimento é feito por meio da coleta do material no
nariz, utilizando o swab, uma espécie de haste flexí-
vel. (Especial para O Hoje). 

A SES tem notado casos em regiões como a Central e Oeste

Após cinco meses no hospi-
tal, a bebê Elisa Castro, conhe-
cida por ter nascido com “meio
coração”, chegou a Senador
Canedo. Ela passou por duas ci-
rurgias na cidade de São Pau-
lo (SP). A mãe da criança deu à
luz após intensa disputa judi-
cial para obrigar o plano de
saúde a pagar um tratamento
especializado. 

“Pode ser que ela tenha as
limitações dela, mas vai cor-
rer, vai brincar e, se cansar,
vai parar. Mas ela está se de-
senvolvendo bem, é muito ri-
sonha. Por ela, eu faria tudo
de novo", disse Gabriela Cas-
tro, mãe da Elisa. Contudo,
ela ressalta que a luta conti-
nua. Isto porque, quando a pe-

quena completar três anos de
vida, uma terceira cirurgia
deverá ser feita para concluir
o tratamento médico.

Ao descobrir a gravidez, a
mãe de Elisa sabia que a filha
nasceria com a Síndrome de
Hipoplasia do Coração Es-
querdo (SHCE). A bebê nasceu
em 8 de fevereiro deste ano. A
mãe foi aconselhada por mé-
dicos goianos a fazer o parto e
o tratamento de saúde em São
Paulo. O plano de saúde, então,
negou cobertura. Foi uma luta
na Justiça até que ela conse-
guisse quatro decisões favorá-
veis a obrigar o plano a pagar
todos os gastos. Até tudo ser re-
solvido, o parto precisou ser
adiado por três vezes.

O caso 
De acordo com o advogado

da família, Nilson Gomes Geraes
Filho, a mãe descobriu em ja-
neiro que a filha possuía uma
grave cardiopatia congênita.
Com isso, ela foi orientada por
especialistas de Goiás para soli-
citar o plano de saúde do Insti-
tuto de Assistência Médica de Se-
nador Canedo (Iamesc) para
custear o tratamento da bebê,
porém o pedido foi negado. 

Então, a mulher levou o
caso à Justiça. Em primeira li-
minar proferida pela Comarca
de Senador Canedo, o pedido
foi deferido e o plano de saúde
foi obrigado a custear o trata-
mento em São Paulo. (Daniell
Alves, especial para O Hoje). 

Bebê com “meio coração” tem
alta e volta para Senador Canedo

Ocupação em
leitos de UTI
volta a subir 
em meio a
flexibilizações 
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Câmara aprova Projeto que altera
regras sobre licenciamento ambiental

A Câmara dos Deputados alterou proce-
dimentos para o licenciamento ambiental no
País, através da aprovação do Projeto de Lei
nº 37209/2004. As regras gerais a serem se-
guidas por todos os órgãos envolvidos tratam
de prazos de vigência, tipos de licenças e em-
preendimentos dispensados dessas obriga-
ções. Pelo substitutivo aprovado, não preci-
sarão de licença ambiental obras de sanea-
mento básico, de manutenção em estradas
e portos, de distribuição de energia elétrica
com baixa tensão, obras que sejam consi-
deradas de porte insignificante pela autori-
dade licenciadora ou que não estejam lista-
das entre aquelas para as quais será exigido
licenciamento. No licenciamento ambiental
de serviços e obras de duplicação de rodo-
vias ou pavimentação naquelas já existentes
ou em faixas de domínio deverá ser emitida
Licença por Adesão e Compromisso (LAC),

valendo também para o caso de ampliação
ou instalação de linhas de transmissão nas
faixas de domínio. Para obter esta licença, o
empreendedor deverá apresentar um rela-
tório de caracterização do empreendimen-
to (RCE), cujas informações devem ser con-
feridas e analisadas por amostragem, in-
cluindo a realização de vistorias também por
amostragem. O texto permite ainda a reno-
vação automática da licença ambiental a par-
tir de declaração on-line do empreendedor
na qual ele ateste o atendimento da legis-
lação ambiental e das características e do
porte do empreendimento, além das con-
dicionantes ambientais aplicáveis. Se o re-
querimento for pedido com antecedência
mínima de 120 dias do fim da licença ori-
ginal, o prazo de validade será automati-
camente prorrogado até a manifestação de-
finitiva da autoridade licenciadora.

Manoel L. Bezerra Rocha   | juridica@ohoje.com.br

Jurídica

A Sexta Turma do TST in-
deferiu petição avulsa pro-
tocolada por advogado que
pretendia cassar decisão que
suspendeu o andamento da
execução de imóvel por ele
arrematado em 2018, até
que recurso interposto pelo
executado tenha seu trâmi-
te encerrado. A petição avul-

sa foi considerada meio pro-
cessual inadequado para o
pedido ao colegiado. Para a
ministra relatora, Kátia Ar-
ruda, ao indeferir a peti-
ção, acrescentou que a ques-
tão proposta deve ser vei-
culada perante o juízo com-
petente, por meio proces-
sual cabível.

Imóvel arrematado 
por advogado

Jurisprudência
previdenciária

A Primeira Seção do STJ
estabeleceu que, "na ação
de conhecimento individual,
proposta com o objetivo de
adequar a renda mensal do
benefício previdenciário aos
tetos fixados pelas  Emen-
das Constitucionais
20/1998 e 41/2003 e cujo pe-
dido coincide com aquele

anteriormente formulado
em ação civil pública, a in-
terrupção da prescrição
quinquenal, para recebi-
mento das parcelas venci-
das, ocorre na data de ajui-
zamento da lide individual,
salvo se requerida a sua
suspensão, na forma do ar-
tigo 104 da Lei 8.078/1990".

2 Prendas do lar – Presi-
dente do STJ nega prisão do-
miciliar a mulher que come-
tia crimes em casa, como
mentora de organização cri-
minosa, fraudes contra o PIS
e benefícios sociais pagos pela
Caixa Econômica Federal.

2 Turmas Recursais Pro-
visórias - O desembargador
Carlos França, presidente do
TJGO, designou dois magis-
trados para atuarem em even-
tual substituição dos mem-
bros das Turmas Recursais
Provisórias, sem prejuízo da
atuação na unidade judiciária
de suas titularidades.

A Câmara Municipal de
Goiânia aprovou, em pri-
meira votação, o projeto de
lei 107/2019 que institui o
programa Livraria Cidadã. A
proposta tem como finali-
dade conceder desconto no
IPTU dos imóveis utilizados
por livrarias que optarem
por oferecer desconto per-
manente igual ou superior a
30% do valor dos livros para
estudantes regularmente
matriculados em instituições
públicas e particulares.

Aprovado
projeto que
facilita
aquisição 
de livros

Multa por não cumprimento de
sentença é abusiva, decide TST

A Terceira Turma do
TST isentou uma coopera-
tiva de saúde do pagamen-
to de multa de 10% no caso
de não pagamento das ver-
bas rescisórias devidas a
um agente de portaria no
prazo estabelecido para
cumprimento da sentença.
Conforme entendimento do
colegiado no TST, a multa
ofende o princípio do de-
vido processo legal. O rela-
tor do recurso de revista da
empresa, ministro Alberto
Bresciani, assinalou que,
conforme o artigo 5º, inci-

so LIV, da Constituição Fe-
deral, ninguém será priva-
do da liberdade ou de seus
bens sem o devido proces-
so legal. Segundo ele, trata-
se de garantia constitucio-
nal “de que as regras pré-
estabelecidas pelo legisla-
dor ordinário devem ser
observadas na condução
do processo”, destacou,
acrescentando que se asse-
gura aos litigantes, na de-
fesa dos direitos levados
ao Poder Judiciário, “todas
as oportunidades conferi-
das por lei”.



Dados da pesquisa divul-
gada pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística
(IBGE), ontem (21), apontam
que em 2019, foram identifi-
cadas 6.377 unidades locais
de empresas industriais com
cinco ou mais pessoas ocu-
padas em Goiás. Neste cená-
rio, foram gerados R$114,9 bi-
lhões de receita líquida de
vendas e um total de R$ 7,6
bilhões foi pago em salários,
retiradas e remunerações a
um contingente de 227 mil
pessoas ocupadas. No Estado,
essas unidades geraram um
valor bruto de produção in-
dustrial de R$ 109 bilhões, ao
passo que tiveram R$ 72,5
bilhões em custos das opera-
ções industriais. Assim, a ati-
vidade industrial goiana ge-
rou um total de R$ 36,5 bi-
lhões de valor de transfor-
mação industrial.

Em comparação com o
2018, o levantamento aponta
uma diminuição de 215 uni-
dades, ou uma variação ne-
gativa de 3,3%. Já quando
comparado com 2010, obser-
va-se um aumento de 286 uni-
dades, um avanço de 4,7%.
Em nível nacional, em 2019,
havia 183.798 unidades lo-
cais industriais com 5 ou mais
pessoas ocupadas, número
2,0% menor que em 2018 e
3,0% menor que em 2010.
Sendo assim, o número de
unidades locais industriais
goianas representa 3,5% das

unidades locais industriais
como um todo em 2019.

Desemprego
Com o encolhimento do

número de unidades locais
na indústria goiana, também
verificou-se no Estado uma di-
minuição de 3,1% na quanti-
dade de pessoal ocupado, pas-
sando de 234.456 pessoas ocu-
padas em 2018 para 227.195
em 2019. Contudo, quando
comparado com 2010, obser-
va-se um aumento de 6,2%. A
indústria nacional também
ocupou menos funcionários,
quando comparamos 2018 e

2019, com uma diminuição
de 0,7%.

Os salários, retiradas e ou-
tras remunerações tiveram
alta, crescendo 1,7% entre
2018 e 2019 no estado de
Goiás e 2,4% no Brasil no
mesmo período. Já a receita lí-
quida de vendas industriais
teve um crescimento de 10,9%
em Goiás e 15,7% no Brasil. O
salário médio mensal goiano
permaneceu estável com va-
riação de 0,4%, passando de
2,57 salários mínimos em
2018, para 2,58 salários míni-
mos em 2019. Segundo o
IBGE, na comparação entre os

Estados brasileiros, Goiás se
apresenta como o 7º Estado
com maior número de uni-
dades locais e pessoal ocupa-
do. Já com relação aos salá-
rios, retiradas e outras remu-
nerações, à Receita líquida
de vendas, Goiás alcançou a 8ª
colocação.

Em relação ao salário mé-
dio mensal pago em salários-
mínimos, a atividade que re-
gistrou os maiores salários
foi a metalurgia, na qual cada
pessoa ocupada recebeu, em
média, 5,36 salários-mínimos
por mês, um aumento de 2,7%
quando comparado com 2018.

Já as atividades que apresen-
taram os menores salários
médios mensais foram a de
confecção de artigos do ves-
tuário e acessórios que pagou
1,27 salários-mínimos por
funcionário por mês, e a fa-
bricação de produtos de ma-
deira que pagou em média
1,31 salários-mínimos.

Indústria
No ano de 2019, a indústria

de transformação foi respon-
sável por 95,3% do valor da
transformação industrial no
estado de Goiás, com R$ 34,8
bilhões, o que representa um
crescimento de 12,0%, em re-
lação a 2018, quando foi re-
gistrado R$ 31,1 bilhões. Den-
tre as atividades que com-
põem a Indústria da trans-
formação, a que apresentou
maior destaque, em Goiás, foi
a indústria de fabricação de
produtos alimentícios (R$ 14,7
bilhões), que sozinha respon-
deu por 40,2% do valor de
transformação industrial de
todo estado (R$ 36,5 bilhões).

Com relação à participação
na Região Centro-Oeste, Goiás
detém o primeiro lugar, com
51,9% das unidades locais,
50,5% do pessoal ocupado,
51,5% dos salários, retiradas
e outras remunerações, 48,2%
do total da receita líquida de
vendas na região, e 47,3% do
valor da transformação in-
dustrial. (Maiara Dal Bosco,
Especial para O Hoje)

ohoje.com
GOIÂNIA, QUINTA-FEIRA, 22 DE JULHO DE 2021 CIDADES n 11

Maiara Dal Bosco

Quase 60% das pessoas ap-
tas a se vacinar com a segunda
dose em Goiânia não retorna-
ram aos pontos de vacinação
para tomar o reforço, segundo
informações da Secretaria Mu-
nicipal da Saúde (SMS). Seis
meses após o início da campa-
nha de vacinação contra a Co-
vid-19, das 87.235 pessoas que
receberam a primeira dose na
Capital, apenas 27.014 procu-
ram os pontos de vacinação
para reforçar a imunização.

Goiás tem 13,56% da po-
pulação totalmente imuniza-
da. Isso significa que 964.839
goianos receberam as duas
doses da vacina ou a vacina
em dose única, segundo a Se-
cretaria Estadual de Saúde de
Goiás (SES-GO). Na Capital,
dados da SMS de Goiânia
apontam que 40,49% da po-
pulação recebeu a primeira
dose de vacina e 17,73% re-
cebeu a segunda dose ou a
vacina em dose única. En-
tretanto, mesmo com o an-
damento da vacinação, as
autoridades de Saúde têm
alertado para a importância
de a população se imunizar
com as duas doses.

A secretária executiva da
Secretaria Municipal de Saúde
(SMS), Luana Ribeiro, lembra
que das vacinas disponíveis no
país, o intervalo entre a pri-
meira e a segunda dose varia

de acordo com o laboratório.
“Para a Coronavac, o interva-
lo entre as duas doses é de até
28 dias e, para AstraZeneca e
Pfizer, o prazo aumenta para
até 12 semanas”, explica. Ela
acrescenta que as estratégias
da SMS para esse público ocor-
re diariamente e que é neces-
sário a conscientização das
pessoas para se imunizarem
por completo.

“É necessário que cada pes-
soa vacinada com a primeira
dose compareça para comple-
tar o esquema vacinal confor-
me a data marcada no cartão
de vacinação para o retorno da
segunda dose”, frisa Luana Ri-
beiro. Ela salienta que as pes-
soas que perderam o prazo
estabelecido no cartão de va-
cinação para o reforço da va-
cina contra a Covid-19 devem

procurar imediatamente um
dos sete pontos disponíveis.
“O atendimento, inclusive, é
sem agendamento especifica-
mente para essas mais de 60
mil pessoas”, pontua.

Conforme a secretária exe-
cutiva da SMS, para ser imu-
nizado de acordo com a eficá-
cia das vacinas disponíveis, é
necessário tomar as duas do-
ses. “Não deixem pela metade,
pois assim não conseguiremos
avançar na luta contra a Covid-
19”, reforça Luana.

Na Capital, quem está no
prazo de tomar a segunda dose
da vacina, pode comparecer a
sete pontos de vacinação, que
funcionam das 08h às 16h,
sem a necessidade de agenda-
mento. São eles as Escolas Mu-
nicipais: Francisco Matias,
Lions Clube Bandeirantes, Co-

ronel José Viana e Bárbara de
Sousa Morais. Além destes,
também são pontos de vaci-
nação: Escola Rotary Goiânia
Oeste, Salão Comunitário (ao
lado do CSF Guanabara I) e
Área I da PUC Goiás.

Importância  
O infectologista do curso

de Medicina da Unicid, Dr.
Renato Grinbaum, destaca
que é muito importante que
os idosos tomem as duas doses
da vacina porque somente a
primeira dose não garante
proteção contra as formas gra-
ves da Covid-19. “Se você to-
mou a primeira dose, mesmo
que tenha efeitos colaterais, é
importante tomar a segunda
para que você não tenha que,
mais para frente, reiniciar o
esquema com duas doses. A

probabilidade de efeitos ad-
versos na segunda dose, es-
pecialmente daquelas vaci-
nas de vírus vivo, é menor do
que na primeira dose da va-
cina”, explica o especialista.

Ainda de acordo com o in-
fectologista, as estimativas com
relação à Covid-19 têm algu-
mas divergências. “Por um
lado a vacinação cresce e o nú-
mero de pessoas suscetíveis
diminui, então existe a possi-
bilidade de termos um cenário
mais favorável. Entretanto, a
divergência está no fato de
que a vacinação é lenta e exis-
te a chegada de novas varian-
tes, e com essa imprevisibili-
dade é importante que as au-
toridades criem uma estrutu-
ra para atendimento que pos-
sa ser utilizada”, finaliza Re-
nato. (Especial para O Hoje)

Autoridades de
saúde reforçam
sobre a
importância da
imunização
completa

Apenas 27.014 procuram os pontos de vacinação para reforçar a imunização

Goiás é o 7º Estado com maior número de unidades locais e pessoal ocupado

Quase 60% dos goianienses aptos
não retornou para receber a 2ª dose

Indústria goiana gerou R$ 35,5 bilhões
RESULTADOS
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O primeiro-ministro do
Reino Unido, Boris John-
son, afirmou nesta segun-
da-feira (19) que todas as
casas noturnas inglesas e
outros estabelecimentos
com grandes públicos exi-
girão que clientes apre-
sentem prova de vacina-
ção completa a partir do
fim de setembro.

Os baladeiros se reuni-
ram nesta segunda-feira
para os primeiros eventos
de música ao vivo sem res-
trições desde o começo da
pandemia da covid-19. O
governo reabriu boates e
retirou quase todas as me-
didas contra o coronavírus
na Inglaterra, apostando
que a vacinação em massa
evitará uma nova onda le-
tal da covid-19.

Mas horas depois, John-
son anunciou que pessoas
que não estiverem total-
mente vacinadas, incluin-
do aquelas que não rece-
beram as duas doses, se-
riam barradas nas casas
noturnas.

A decisão acontece após
grandes surtos relaciona-

dos a casas noturnas em
outros países, como Holan-
da e Israel, onde as autori-
dades foram forçadas a fe-
chá-las novamente.

“Posso alertar agora que,
até o fim de setembro,
quando todos com mais de
18 anos tiverem a chance de
receber as duas doses, es-
tamos planejando tornar a
vacinação completa uma
condição para entrar em
casas noturnas e outros es-
tabelecimentos com reu-
nião de grande público”,
disse Johnson, em entrevis-
ta coletiva.

“Prova de um teste ne-
gativo não será mais sufi-
ciente”. Kate Nicholls, exe-
cutiva-chefe da associação
comercial UKHospitality,
disse que o anúncio é um
“duro golpe” para uma in-
dústria em dificuldades. Ela
afirmou que a decisão re-
presenta o risco de criar
pontos de conflitos entre
funcionários e clientes.

Johnson afirmou que
o governo não planeja
uma exigência similar
para pubs. (ABr)

Inglaterra exigirá prova de
vacinação para casas noturnas

PANDEMIA

Um tribunal japonês
sentenciou à prisão dois ci-
dadãos americanos que aju-
daram o ex-presidente do
conselho de administração
da Nissan Motor, Carlos
Ghosn, a fugir do país.

A Corte Distrital de Tó-
quio condenou o ex-boina
verde Michael Taylor a dois
anos de prisão. Sentenciou
também o filho do ex-mili-
tar, Peter Taylor, a um ano
e oito meses de reclusão.

Promotores declararam
que ambos esconderam
Ghosn dentro de uma gran-
de caixa e o transportaram

para fora do Japão em um ja-
tinho particular em dezem-
bro de 2019. Posteriormente,
o ex-executivo da Nissan se
refugiou no Líbano.

Na época de sua fuga,
Carlos Ghosn estava em li-
berdade sob fiança. Ele
aguardava julgamento sob
acusações de má conduta
financeira e grave quebra
de confiança. O juiz que
presidiu o caso, Nirei Hi-
deo, afirmou que os Taylor
– pai e filho – permitiram
que o acusado de um caso
grave fugisse para o exte-
rior. (ABr)

Tribunal condena americanos que
ajudaram Carlos Ghosn a fugir

JAPÃO

Os esforços da China para
controlar a peste suína africana
em seu rebanho de porcos se-
guem complicados, com 11 sur-
tos tendo sido oficialmente re-
portados neste ano e com novas
variantes do vírus também pre-
sentes, disse uma autoridade do
Ministério da Agricultura do
país nesta terça-feira.

Pequim tem reconstruído
seu rebanho de porcos desde
que o vírus, inicialmente de-

tectado na China em 2018,
dizimou a produção de ani-
mais e de carne suína no prin-
cipal mercado global.

Fontes do setor afirma-
ram que novos surtos foram
detectados no Norte e Nor-
deste da China neste ano. A
Reuters também noticiou
que surtos foram verificados
na província de Sichuan, no
Sudoeste do país.

"A situação de controle e
prevenção ainda é complica-
da, e a tarefa segue difícil",
disse Xin Guochang, autori-
dade do departamento de pe-
cuária do Ministério da Agri-
cultura e Assuntos Rurais.

O risco de novos surtos
persiste mesmo com a esta-
bilização da situação geral

da doença, afirmou Xin a
jornalistas.

O rebanho de 439 milhões
de porcos ao final de junho re-
presenta 99,4% do nível visto
ao final de 2017 na China,
com a criação de porcas ma-
trizes atingindo 45,64 milhões
de cabeças, 102% do nível ao
final de 2017, disse Zeng Yan-
de, chefe de desenvolvimento
e planejamento do ministério,
no mesmo evento.

A recuperação da produ-
ção de suínos resultou em
um aumento do uso de milho,
importante ingrediente de
ração animal, e elevou os pre-
ços do grão, acrescentou Song
Danyang --outra autoridade
da pasta, em entrevista cole-
tiva. (ABr)

Controle da peste suína africana
na China segue complicado

"A situação de prevenção ainda é complicada", disse Xin Guochang
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Lanna Oliveira

Saiu pela porta do maior
reality show do país achando
que tinha perdido todas as
suas chances, mal sabia na-
quele momento que tinha con-
quistado o Brasil quando se
mostrou vulnerável. Lucas
Koka Penteado uniu forças
com o guitarrista da banda da
Pitty, Martin Mendonça, o mul-
ti-instrumentista Rod Krieger,
baixista durante 15 anos na
banda Cachorro Grande e
Duda Machado baterista da
Pitty de 2002 até 2017, para
concretizar o projeto TRIPLX.
Eles acabam de lançar o álbum
‘Salve Família’.

Até o início deste ano, a
TRIPLX era só um projeto entre
amigos guardado na gaveta.
No entanto, após passar pelo
Big Brother Brasil, Lucas Koka
Penteado contatou Rod Krieger
para retomarem a banda for-
mada em 2016 com Duda Ma-
chado na bateria e Martin Men-
donça na guitarra. Com o nome
de TRIPLX, eles lançaram dois
singles, ‘Era Uma Vez?’ e ‘Se
Liga Lóki’. Agora disponibili-
zam o álbum ‘Salve Família’
com oito faixas em um lança-
mento pelo selo Let’s Gig e dis-
tribuição da Altafonte Brasil.

Com letras inspiradas no
cotidiano do estudante Lucas,
a banda traz para os holofotes
a realidade de muitos mora-
dores das periferias do Brasil.
“Existem muitos Lucas por aí,
vivendo entre sonhos e difi-
culdades. Algumas letras são
inspiradas no meu corre, ou-
tras nos corres de outras pes-
soas, que eu via sempre acon-
tecendo perto de mim”, conta
Lucas, o vocalista que se ex-
pressa pelas rimas do RAP em
uma sonoridade que mergulha
nas raízes do rock california-
no/inglês da virada 80/90. 

A música ‘Jorge’ abre o dis-

co, ela traz letra forte com
uma mensagem direta. Lucas
faz um paralelo com o Brasil
em 2021: “dá até pra dizer
que tem a ver com o governo
atual. Afinal, que palhaçada é
essa, não é mesmo? Mas en-
fim, na época, quando fizemos
a música, eu me referia ao
dia a dia da quebrada, situa-
ções que fazem parte da rea-
lidade de muita gente”. Na se-
quência, vem ‘Chaplin’, faixa
que foi escolhida como músi-

ca de trabalho do disco. A letra
fala sobre a necessidade de
acreditar nos sonhos com per-
sistência e não desistir. 

Já ‘Era Uma Vez?’ foi a faixa
que deu o pontapé inicial ao
projeto. Conhecida pelas bata-
lhas do SLAM Resistência, que
Lucas sempre participou na
Praça Roosevelt, em São Paulo,
a letra traz traços autobiográ-
ficos do também ator, roteiris-
ta e diretor.  Depois vem ‘Eu
Moro Lá’, que talvez seja uma
das músicas mais políticas do
disco. Logo em seguida disco
apresenta ‘Tic Tac’, que abre o
lado B do disco, que deve ga-
nhar versão em vinil. A faixa
também traz traços autobio-
gráficos e narrativas de situa-
ções vividas pelos quatros can-
tos do país. 

Se ‘Liga Lóki’, o segundo
single lançado antes do ál-
bum, vem na sequência. A
faixa fala “sobre os precon-
ceitos que um jovem periféri-
co vive. Sobre como os este-
reótipos da sociedade, esses
padrões, não encaixam em
ninguém e ninguém se encai-

xa neles, né? Mas, ao mesmo
tempo, as pessoas ficam nes-
sa busca eterna de tentarem
ser aceitas e acabam em um
mundo vazio, percebem que é
impossível se encaixar nes-
ses padrões ao ver que a vida
se passou”, comenta Lucas. 

E por fim, ‘Coelho Maluco’
traz uma referência breve à
Alice no País das Maravilhas,
e fala sobre como se manter
em resistência tentando ser fe-
liz em meio ao caos e ao medo.
E para fechar, ‘Hoje Eu Sou
MC’. Lucas comenta que para
ele, a canção é como uma pre-
visão do que aconteceria com
ele. “Já na época, escrever
essa letra foi uma alegria pra
mim. Ser um MC, tinha con-
seguido um emprego. E nesse
meio tempo, a dramaturgia se
abria na minha estrada tam-
bém, foi um momento mági-
co”, lembra Lucas.

Por dentro da TRIPLX
A TRIPLX nasceu nos bas-

tidores das manifestações
dos secundaristas, no final de
2015, quando Lucas e Rod se

conheceram na Escola Esta-
dual Caetano de Campos, em
São Paulo. Daquele encon-
tro, saiu a música ‘Ocupar e
Resistir’, produzida em par-
ceria com Duda, que ainda
atuava como baterista da Pit-
ty. Depois passaram a se en-
contrar diariamente para fa-
zerem um som no Studio Ma-
deira, onde Duda também
morava, na Rua Augusta. Daí,
mais músicas começaram a
surgir e Martin Mendonça
se uniu ao trio. 

Eles não se encontram
desde fevereiro de 2019,
quando se reuniram no es-
túdio onde gravaram o disco.
Rod Krieger se mudou para
Portugal um mês depois,
onde deu início à sua carrei-
ra solo depois do fim da Ca-
chorro Grande, na qual atua-
va como baixista e, desde en-
tão, ainda não voltou ao Bra-
sil. Martin continua como
guitarrista da Pitty e Duda já
não atua como baterista da
banda baiana. Já Lucas, está
com a agenda entre mil com-
promissos e em agosto co-
meça a filmar uma produção
da Netflix com direção de
Rodrigo França. 

A banda busca trazer em
seus sons uma mensagem de
força e resiliência. Os riffs mar-
cantes de baixo e de guitarra,
característica presente em ban-
das formadas por power trio,
são marcas registradas do gru-
po. Seguem alguns exemplos:
Jimi Hendrix Experience, Led
Zeppelin e Red Hot Chilli Pep-
pers. Durante o ano de 2016, a
TRIPLX produziu o álbum que
está sendo lançado, cinco anos
depois. Para o lançamento, as
faixas passaram por um pro-
cesso de remixagem, assinado
por André T, que também é o
responsável pela master do
disco. (Lanna Oliveira é esta-
giária do jornal O Hoje)

A banda TRIPLX lança seu álbum de estreia, o ‘Salve Família’, com oito faixas

Essência

Periferia em meio 
a riffs pesados 

Os integrantes

pretendem se

encontrar em algum

momento e desejam

que seja em cima de

algum palco

Fotos: Leonardo Sandi
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Malhação - sonhos
vicki se emociona com a

poesia que João recita. René
beija dandara novamente. vIc-
ki vê Pedro e TomTom escon-
didos e se irrita. João conta
para vicki que Pedro recebeu
dinheiro para ficar com Karina.
dandara e René consolam o fi-
lho. TomTom aconselha Pe-
dro a contar a verdade para
Karina. René sugere que João
se candidate para o papel de
Romeu na montagem da Ri-
balta. dandara e nando can-
tam juntos. Karina reclama
por gael permitir que Bianca e
duca namorem. João se apro-
xima ainda mais de René. 

Gênesis
malaki pede informações

sobre harã. akia e maalate se
beijam às escondidas. malaki
e seus homens chegam em
harã. Labão descobre que Lia
ama Jacó. malaki ordena o
início de um ataque. ele leva
Bila. Raquel pressiona Jacó a
seguirem para Canaã. Jasper
se desespera com o sequestro
de Bila. maalate tem um novo
impasse com esaú. Raquel
fica na saia justa diante de Ya-
rin e Jasper. Lúcifer defende
Jacó. Ismael fica furioso ao
descobrir o destino de Jacó.
esaú descobre que Basemate
está grávida. 

a Vida da Gente
ana pede para Rodrigo ir

embora de sua casa e passeia
pela rua, lembrando da dis-
cussão que teve com a irmã.
dora decide aceitar a súplica
de olívia e não contar para So-
fia que foi ela quem pegou o
seu anel. Rodrigo conta para
nanda a conversa que teve
com ana e leva bronca. Wilson
fica incomodado ao ver moe-
ma estudar com um amigo de
faculdade. ana observa Lúcio
em um café com Celina e não
atende o celular quando ele
liga. Sofia flagra olívia devol-
vendo o seu anel, e marcos e
dora discutem. 

Coração indomável
na fazenda, Lúcia recebe

outro bilhete anônimo e pen-
sa em pedir ajuda a eusébio
para descobrir sua infidelida-
de. maricruz diz a Tobias que
depois dos funerais voltará
para a Ilha dourada para cui-
dar dos negócios. otávio se
oferece para passar a noite no
velório. dóris diz a Sonia que
otávio a rejeita por ser filha
do governador. eduardo diz a
otávio que “maria alessan-
dra” só sente ódio e desprezo
por ele. Teobaldo diz a Raiza
e Carola que pode chegar a
ser o melhor amigo de maria
alessandra. 

império
maria marta não aceita que

João Lucas se case com du. da-
nielle conta para Érika que du
caiu da escada e Téo divulga a
informação em seu blog. José
alfredo fala para maria marta
que corre risco de morte. es-
pinoza guarda no cofre um
vidro com um líquido especial.
João Lucas pede du em casa-
mento. enrico diz a manoel
que cozinhará em seu bote-
quim eventualmente. Cláudio
declara seu amor por Beatriz.
Leonardo deixa seu aparta-
mento. Reginaldo não conta
para antoninho que Jairo rou-
bou seu diamante. 

RESUMO
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Momento
oportuno
Pacientes procuram mais por
procedimentos estéticos em 
julho, para aproveitar clima

Elysia Cardoso

O Brasil é o país que
mais realiza cirurgias plás-
ticas no mundo. Segundo
levantamento da Socieda-
de Internacional de Cirur-
gia Estética (ISAPS), enti-
dade global que integra ci-
rurgiões estéticos de 110
países, em 2019 o país foi
responsável por 13,1% do
total de procedimentos
realizados no mundo, se-
guido pelos Estados Uni-
dos, com 11,9%.

Conforme o órgão, a li-
derança no Brasil no seg-
mento foi destaque por dois
anos consecutivos. Mesmo
com a pandemia de Covid-
19, só nos primeiros meses
de 2021, o país já registrou
quase 50% de aumento na
procura por procedimen-
tos estéticos, em compara-
ção com o mesmo período
do ano passado.

E para a realização des-
ses procedimentos, sejam
eles cirurgias plásticas, in-
tervenções odontológicas
ou não cirúrgicas, o mês de
julho é uma época bastan-
te procurada. De acordo
com a Sociedade Brasileira
de Cirurgia Plástica, a de-
manda chega a aumentar
até 60% no período, movi-
mentando significativa-
mente os consultórios e sa-
las de cirurgia. 

Especialistas explicam
que para melhores resulta-
dos em relação aos proce-
dimentos estéticos é neces-
sário que o paciente cumpra
um repouso moderado e
esse é um dos motivos pelos
quais o mês acaba sendo o
preferido, por ser o mês de
férias. Outro fator impor-
tante é a queda na tempe-
ratura e a menor incidência
do sol, o que possibilita me-
nos inchaços, exposições e
uma melhor cicatrização.

A cirurgiã plástica Cari-
na Malena, integrante do
corpo clínico do Einstein
Goiânia e que atende no
Órion Complex, afirma que

realmente há um aumento
na procura por procedi-
mentos cirúrgicos e proce-
dimentos estéticos invasi-
vos neste mês. “Nesse pe-
ríodo do ano existe uma
facilidade em relação aos
cuidados que o paciente
consegue ter em casa, como
não ter a necessidade de
sair muito de casa para le-
var os filhos para escola e
outras atividades. Nessa
época, normalmente os pa-
cientes conseguem tirar fé-
rias também, então é pos-
sível uma programação me-
lhor para a cirurgia e para
o pós operatório”, ressalta. 

Malena também destaca
que, caso o paciente não te-
nha conseguido cumprir to-
dos os requisitos do pré-
operatório de uma cirur-
gia, pode aproveitar o mês
para fazer procedimentos
estéticos invasivos, como
preenchimentos, micro-
agulhamentos e aplicação
de toxina botulínica (bo-
tox), que não dependem de
uma preparação tão com-
plexa e podem ser realizado
no consultório mesmo, com
toda a segurança. 

Cuidando do sorriso
Outra área da saúde

que tem alta demanda nas
férias é a odontologia. De
acordo com a odontóloga
Carla Rockenbach, direto-
ra da Venko Inteligência
Odontológica, a ideia de
aproveitar o período de
férias para a realização
de procedimentos estéti-
cos nos dentes é uma boa
pedida e a expectativa dela
é de que neste mês de ju-
lho, a demanda aumente.
“O mês de julho apresenta
essa oportunidade de tra-
tamento, pois com as fé-
rias as pessoas podem de-
dicar tempo para se orga-
nizar melhor, pesquisar, e
buscar bons profissionais
para realizar procedi-
mentos de forma mais rá-
pida e segura”, afirma. (Es-
pecial para O Hoje) 

Aumento dessa procura e explicam as vantagens A coluna Estillo voltará a ser publicada neste espaço logo que atravessada a Pandemia do Coronavírus. 
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Elysia Cardoso

Quando duas pessoas oficia-
lizam a vida a dois por meio do
matrimônio, naturalmente têm
como objetivo a felicidade e um
relacionamento duradouro, ‘até
que a morte os separe’. As esta-
tísticas, porém, mostram uma
tendência alarmante: apenas em
2020, o número de divórcios rea-
lizados em cartórios no país foi o
maior da história: 43,8 mil pro-
cessos contabilizados pelo Colé-
gio Notarial do Brasil (CNB/CF).

“Grande porcentagem dos
casamentos termina em divór-
cio, e muitos casais permane-
cem juntos por motivos econô-
micos ou práticos, sem amor e
sem um propósito em comum.
[...]. As emoções mudam, mas o
propósito permanece, e é ele
que pode unir duas pessoas até
que a morte os separe”. (Casa-
mento do reino, p. 14)

Com o intuito de ajudar os
casais a entenderem o papel
que desempenham na vida um
do outro e no mundo, Tony
Evans escreveu Casamento do
reino: O propósito de Deus para
a vida a dois, lançamento da Edi-
tora Mundo Cristão. Na obra,
Tony aborda aspectos pouco co-
mentados da relação matrimo-
nial agradável e descortina uma
nova perspectiva para quem
deseja ter êxito nessa experiên-
cia que pode ser fascinante.

Repleto de insights sobre com-
portamento, sexo, finanças, cui-
dado pessoal, trabalho e fé, Ca-
samento do reino trata da reali-
dade conjugal a partir de um
ponto de vista mais profundo e
transformador, unindo verdades
milenares das Escrituras Sagra-
das e um vasto repertório de en-
sinamentos que promovem res-
tauração, conexão e harmonia.

Ideal para casais que dese-
jam evitar conflitos, reajustar o
rumo e reavivar a esperança,
Casamento do reino traz ins-
trução, inspiração e motivação
para que o leitor e a leitora sai-
bam implementar uma nova di-
nâmica no dia a dia.

Sobre o autor 
Tony Evans é palestrante e

autor de dezenas de obras. Dou-
tor em teologia pelo Seminário
Teológico de Dallas, exerce há
quatro décadas a função de pas-
tor sênior da Oak Cliff Bible Fel-
lowship, igreja que possui mais de
dez mil membros. É também pre-
sidente do The Urban Alternative,
ministério que busca a renovação
de igrejas dos Estados Unidos.
Tony e Lois, com quem é casado
há mais de quarenta anos, têm
quatro filhos: Chrystal, Priscilla,
Anthony Jr. e Jonathan.

Uma vida a dois
Em ‘Casamento do reino’ casais entendem o papel 
que desempenham na vida um do outro e no mundo

Tony Evans é autor de dezenas de

obras e Doutor em teologia pelo

Seminário Teológico de Dallas 
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Na quinta-feira (22), es-
treia na TV Brasil a série do-
cumental ‘Guardiões da Vida
Selvagem’. Em 10 episódios de
50 minutos, o programa vai
ao ar às 21h30 e acompanha
os desafios enfrentados por
ativistas e pesquisadores que
trabalham no deserto da Zâm-
bia, à medida que fazem des-
cobertas sobre um dos mais
ricos biomas da África.

O episódio de estreia ain-
da conta a história de três
elefantes que ficam órfãos
no Zâmbia. Os animais são
resgatados e transportados
para um berçário construído
sob medida, onde ficarão
protegidos da caça ilegal e de
predadores naturais. Mas a
vida em cativeiro não será
fácil para os jovens paqui-

dermes, que precisarão
aprender a sobreviver por
conta própria antes de re-
tornarem à natureza.

Gravada ao longo de 2016,
2017 e 2018, a produção bri-

tânica da Plimsoll Studios re-
vela a incrível natureza afri-
cana, repleta de perigos e ma-
ravilhas. Guardiões da Vida
Selvagem vai ao ar toda quin-
ta, às 21h30, na TV Brasil.

Ao vivo e on demand
Acompanhe a progra-

mação da TV Brasil pelo ca-
nal aberto, TV por assina-
tura e parabólica. Sintonize:
(tvbrasil.ebc.com.br/como-
sintonizar).

Seus programas favori-
tos estão no TV Brasil Play,
pelo site play.ebc.com.br ou
por aplicativo no smartpho-
ne. O app pode ser baixado
gratuitamente e está dispo-
nível para Android e iOS.
Assista também pela WebTV:
(tvbrasil.ebc.com.br/webtv).

SERVIÇO
Guardiões da Vida Selva-
gem 
Quando: Quinta-feira (22),
às 21h30
Onde: Tv Brasil

Estreia na TV Brasil série documental
sobre vida selvagem na África

Roqueiro da roça
nesta quinta-feira (22), às

20h o compositor mineiro Zé
geraldo, conhecido como o
roqueiro da roça, comemora
os seus 40 anos de carreira
com apresentação em voz e
violão dos principais sucessos
tirados dos seus 19 álbuns
autorais. o evento faz parte
da programação musical do
Palco virtual do Itaú Cultural.
o destaque fica por conta de
músicas do seu mais recente
trabalho, hey Zé! (2019), que
contou com as participações
de Chico Teixeira, João Car-
teiro e Banda mirim. Quando:
quinta-feira (22). onde:
Zoom. Ingressos: gratuitos
pelo site Sympla. horário:
20h.

sarau do HGG
nesta quinta-feira (22),

no projeto Sarau do hgg,
que durante a pandemia está
ocorrendo de forma virtual,
a estudante de medicina da
universidade Federal de
goiás (uFg), michelle Karen
Cardoso, a mika, se apre-
sentará para o público da
unidade de saúde. a artista
nasceu em urandi, interior
da Bahia, e aos 13 anos se
mudou para goiânia com
uma tia, para estudar. mika

conta que é ex-interna do
hgg e que participar do Sa-
rau da unidade é por em
prática o que ela acredita.
Quando: quinta-feira (22).
onde: avenida anhanguera,
nº 6.479, Setor oeste - goiâ-
nia. horário: 17h.

Grupo alquimia
hoje quinta-feira (22), a

partir das 20h, ocorre a live
do grupo alquimia. durante
o show acústico serão sor-
teados diversos prêmios. as
rifas estão sendo vendias por
meio da rede social. o di-
nheiro arrecadado será usa-
do para pagar o cachê de um
show que a banda fará, no

dia 26 de julho, na rádio Fm
o dia, no Rio de Janeiro. a
transmissão da live e do sor-
teio será realizada por meio
do Instagram. Quando: quin-
ta-feira (22). onde: (www.ins-
tagram.com/grupoalqui-
mia/). horário: 20h.

Turma da Mônica 
o goiânia Shopping traz

para a capital o mais novo
evento da maurício de Sou-
sa Produções para animar as
férias da garotada, sob os
cuidados dos guardiões mô-
nica, Cebolinha, Cascão e
magali. É o espaço interati-
vo ‘Superforça hQ’, que fica
na Praça de eventos (Piso 1),

até 29 de agosto. Para criar
a atração temática, o mestre
criativo e senhor das hQs
brasileiras, mauricio de Sou-
sa, uniu as quatro forças
existentes na natureza: ar,
água, fogo e terra- em um
cenário de mais de 150 m²
repleto de atividades físi-
co-motoras, intelectuais,
sensoriais e sociais inspira-
das no divertido universo da
Turminha mais querida do
Brasil. Quando: até 29 de
agosto. onde: avenida T-
10, nº 1.300, Setor Bueno -
goiânia. horários: de se-
gunda a sábado é das 10 às
22 horas. aos domingos,
das 12 às 20 horas.

Zé Geraldo celebra 40 anos de carreira hoje (22), em live 

No episódio de estreia, dois jovens cientistas coletam dados

AGENDA
t

CuLTuRaL HORÓSCOPO
t

Faustão escolhe cantor re-
cordista de visitas ao 'Do-
mingão' para sua estreia
na Band

Faustão já definiu seu con-
vidado de reestreia na Band,
em 9 de janeiro de 2022. Se
nada mudar até lá, inclusive
a data de lançamento, Leo-
nardo estará no palco da
emissora paulista, segundo o
colunista andré Romano, do
‘observatório da Imprensa’.
vale lembrar que o sertane-
jo foi ao ‘domingão do Faus-
tão’ mais de 70 vezes em
pouco mais de 32 anos da
atração, extinta em junho
depois que o apresentador
rescindiu contrato com a glo-
bo há seis meses do fim, tor-
nando-se cantor recordista
no quesito. o novo programa
tem fila de anunciantes e irá
exibir quadros lançados por
Fausto no ‘domingão’, como
o ‘arquivo Confidencial’ e as
‘video Cassetadas’, porém,
claro, com outros títulos. en-
quanto Fausto não reestreia
na Band, a equipe de produ-
ção vai tocando o que o pú-
blico verá na faixa das 20h,
disputando a audiência com
o ‘domingo espetacular’, o
‘Fantástico’ e o ‘Programa Sil-
vio Santos’. (guilherme gui-

dorizzi, Purepeople)

Pocah explica por que dei-
xou de seguir noivo em
rede social

Pocah e o noivo, Ronan
Souza, que ficaram noivos
durante o programa ‘mais
você’ e emocionaram ana ma-
ria Braga ao trocarem alianças
após um pedido de casa-

mento, agitaram a web após
deixarem de se seguir no Ins-
tagram. mas depois de muitas
especulações sobre o fim do
relacionamento, a cantora
apareceu ao lado do noivo em
um quarto de hotel e explicou
que tudo não passou de um
'drama' de Ronan. "a gente
teve uma leve discussãozinha
hoje cedo, mas eu não parei

de seguir ele [no Instagram].
ele simplesmente me blo-
queou e não sabia que quan-
do bloqueava a pessoa, para-
va de seguir. Foi fazer dra-
ma...", avisou a ex-BBB, que
protagonizou com gil do vi-
gor a icônica 'briga do bascu-
lho' no reality show. (Carmen
moreira, Purepeople)

Jogador de vôlei Douglas
souza roubou a cena na
web

o jogador de volêi dou-
glas Souza, da seleção brasi-
leira, está roubando a cena
na web. no aquecimento
para as olimpíadas, o atleta
atingiu o marco de 900 mil
seguidores no Instagram ao
mostrar os bastidores da vila
olímpica de Tóquio. aos 25
anos, douglas Souza tem
1,99 m e nasceu em São Pau-
lo. espontâneo, o jogador
tem conquistado fãs ao gra-
var a rotina de treinos e pre-
paro da Seleção para o início
dos jogos, na sexta-feira (23).
além dos fãs do esporte, o
novo influenciador virou que-
ridinho de famosas como
Rafa Kalimann e Camilla de
Lucas, que já tem estreia
marcada na globo. (Raphae-
la Fernandes, Purepeople)

CELEBRIDADES

A atacante Marta usou
o segundo gol marcado
contra a China na ma-
nhã desta quarta (21), na
estreia da Seleção Femi-
nina nas Olimpíadas,
para se declarar para a
noiva, a também jogado-
ra de futebol Toni Deion
Pressley. A artilheira e
camisa 10 contou, ao final
da partida, que tentou fa-
zer um ‘T’ com os braços
quando balançou a rede
pela primeira vez, mas
não conseguiu por causa
da emoção das compa-
nheiras de time, que cor-

reram para abraçá-la. Da
segunda vez, porém, deu
tempo, e Marta confir-
mou: "Comemoração foi
para a Toni". (Igraínne
Marques, Purepeople)

Marta homenageia a noiva em
golaço na estreia da Seleção

Feminina nas Olimpíadas

ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

o Sol em Leão vai iluminar sua
criatividade, portanto hoje o dia
promete uma pitada de diver-
são e muito bom humor. você
pode se divertir com as pequenas
coisas do dia a dia, achando gra-
ça em tudo ou fazendo piada. Jus-
tamente por essa sua esponta-
neidade, você fará sucesso.

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

o Sol em Leão vai iluminar
sua rotina doméstica, trazendo
mais luz, alegria e diversão para
dentro da sua casa. hoje, você
pode renovar algum espaço da
casa, além de redecorar e mudar
as coisas de lugar. vistas podem
ser esperadas, assim como festas
e eventos de família.

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

o Sol em Leão vai iluminar sua
mente e a sua capacidade de se
comunicar, mas será preciso to-
mar cuidado para não aumentar,
mentir ou, ainda, prometer coisas
que depois não conseguirá cum-
prir. Portanto a as habilidades
sociais estão em alta neste dia.

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

o Sol em Leão vai iluminar
seus valores, portanto vai ser im-
portante manter sua firmeza e
seu caráter – agindo com lealda-
de a si e depois com os outros.
Pode ter um dia cheio de prazer
e segurança. mantenha sua dis-
ciplina para ter um dia produtivo.

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

o Sol em Leão vai iluminar sua
identidade. mais do que nunca,
chegou o momento de renascer
e reafirmar sua essência. Seu
magnetismo pode estar alto. hoje
o dia favorece suas atitudes com
bastante autoconfiança. você
pode sentir que o dia traz um
pouco de responsabilidade.

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

o Sol em Leão vai iluminar
sua fé, suas inspirações e suas in-
tuições. você pode se sentir num
caos se quiser controlar tudo o
tempo todo. a sua fé está sendo
testada, por isso é momento de
confiar e deixar as coisas acon-
tecerem. Seguir o fluxo é confiar
em algo maior.

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

o Sol em Leão vai iluminar sua
casa de amigos e projetos de vida.
você pode receber muita ajuda de
algum amigo querido. Bom mo-
mento para investir tempo em
algum projeto autoral, caso tenha
essa vontade. Rapidamente, esse
projeto pode sair do papel.

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

o Sol em Leão vai iluminar
sua carreira e sua popularidade.
você poderá, de repente, receber
mais elogios e reconhecimento.
aproveite a onda de magnetismo
que esse Sol vai te trazer. Bom
momento também para usar seu
poder de liderança, se expor ou
usar sua criatividade.

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

o Sol em Leão vai iluminar
seus caminhos, portanto prepa-
re-se para viver novidades. via-
gens ou convites para passeios,
estudos e outras pequenas par-
cerias podem aparecer. Sua men-
te pode estar mais clara e você
conseguirá tomar decisões com
mais facilidade.

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

o Sol em Leão vai iluminar
suas questões mais profundas,
mostrando mais de você mesmo
e das suas necessidades. Pode fi-
car bem mais difícil de ir contra
si mesmo, portanto você pode
estar mais impaciente e, ao mes-
mo tempo, tentando ser dono de
si e bem-resolvido.

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

o Sol em Leão vai iluminar as
suas relações. Seu par pode bri-
lhar muito, ser reconhecido ou
estar vivendo um período de
sorte em suas empreitadas, o
que enche você de orgulho. É um
momento para ser bastante com-
panheiro. Boa fase para firmar
parcerias de sucesso.

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

o Sol em Leão vai iluminar
sua rotina de trabalho, podendo
trazer novas oportunidades, in-
clusive. Bom momento para cui-
dar mais da aparência. você
pode, de repente, fazer uma
nova dieta e buscar comprar no-
vas roupas. a vaidade vai estar
mais presente no seu dia a dia.
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A produção de vinhos vem se ex-
pandido na Região Serrana do Espírito
Santo, que passou, em 2014, a ser
classificada como zona de produção
de uva destinada à industrialização.
Essa região é explorada pelo agrotu-
rismo e tem como característica a
produção artesanal de vinhos, cujo
perfil atende a preferência do consu-
midor brasileiro que busca produtos
de valor acessível e paladar suave e
doce. Uma das bebidas mais antigas
do mundo vem abraçando o estado ca-
pixaba, formado por belas paisagens,
povo simpático, atrações turísticas e
uma bela gastronomia. E, nesse ce-
nário, vem surgindo vinícolas na re-
gião das montanhas, com clima pro-
pício para produção de vinhos de
qualidade, contando com aproxima-
damente 10 vinícolas e produção de
mais de 80 mil litros da bebida por
ano, no Município de Santa Teresa. 

Os diferentes empreendimentos do
Circuito se concentram em região de
rara beleza, em sua maior parte co-
berta pela Mata Atlântica, onde brotam
nascentes que se transformam em si-
nuosos cursos d’água que se projetam
em corredeiras e cachoeiras, desta-
cando-se entre estas a do antigo Coun-
try Club, hoje parte do Parque São Lou-
renço, uma das três áreas preservadas
de Santa Teresa.

Vou contar um pouco sobre a Can-
tina Mattiello, Vinícola Tabocas, Casa
do Espumante, Ristorante Romanha,
Pousada São Lourenço, Cantina Braun
e Vinícola Ziviani, que são as viníco-
las que se destacam dentro desse
avanço capixaba no mundo da viti-
cultura e do enoturismo. Boa parte de-
las fazendo parte do chamado Circuito
Caravaggio. A religiosidade é tradu-
zida por inúmeras capelas e oratórios
ao longo dos 14 km do Circuito. Entre
as capelas destaca-se a do Caravaggio,
no alto da serra, erguida pelos colo-
nizadores, em 1912, em homenagem
a “Madonna” do Caravaggio. 

Cantina Mattiello
A Cantina foi inaugurada em

1996 no município de Santa Teresa,
e desde muito antes de sua inau-
guração, vem produzindo seus pró-
prios vinhos, licores, café torrado,
sucos e geléias. O programa turís-
tico inclui um tour para os visitan-
tes conhecerem a fábrica onde se
produz a bebida, degustação e apre-
senta uma adega – a idéia é que
seus visitantes e consumidores
comprem o vinho e deixe descan-
sando em uma sala, onde são sepa-
rados por nomes e prateleiras, e po-
dem permanecer por lá até 12 me-
ses para maturarem melhor e ga-
nhar em complexidade. Um dos vi-
nhos que chama atenção é o fer-
mentado de Jabuticaba. Não gostei!
Mas é interessante provar.

Ristorante Romanha
Comida, enoturismo, tradição fa-

miliar, fazem seus próprios vinhos e
suas cervejas artesanais. Podendo
se deliciar e provar os vinhos e de-
mais bebidas, além de adquirirem
iguarias como massas, embutidos, e
muitos outros produtos caseiros ven-
didos no empório que fica no res-
taurante.Os vinhos da Cantina Ro-
manha são produzidos com as uvas
de mesa Isabel, Niágara Rosada, Vio-
leta e Cora. Vale a pena ir para pro-
var as cervejas artesanais. 

Casa do espumante
O lugar foi fundado em 2004, pela fa-

mília Sperandio, apostando na produção
de espumantes de qualidade, sendo pio-
neira na produção de espumantes pelo
método champenoise dentro do Espíri-
to Santo.A linha de produtos conta hoje
com 6 espumantes produzidos através
do método champenoise, entre eles um
inusitado espumante de Jabuticaba e de-
mais de Moscatel e branco com uvas la-
brucas e rosé semi-sec.

Vinicola Tanole
Fui sem agendamento no sábado.

Não era época de colheita, por isso não
pude ver as parreiras carregadas de
uvas mas fiz degustação dos vinhos,
uma moça simpática me recebeu, res-
pondeu minhas perguntas, conversa-
mos um pouco, comprei alguns pro-
dutos (além dos vinhos lá tem geleia,
licores, cachaça, suco de uva, café..)
tudo orgânico e artesanal. Acho que fal-
tou uma maior imersão na história da

família Tonole e na produção dos vi-
nhos. Mas valeu a pena.Os vinhos da
família Tonole são de uva e jabuticaba.
Apreciei o vinho rosé. 

Vinícola Tabocas
Este lugar me impressionou, e seus

vinhos são de altíssima qualidade.
Fundada em 2006, quando 3 ambicio-
sos e apaixonados pelos vinhos resol-
veram implementar seus sonhos den-
tro dos vinhedos e buscaram produzir
vinhos de qualidade numa região mui-
to difícil para produção de uvas de fi-
nas, no modo geral, foi que a Vinícola
Tabocas viu nascer o seu vinhedo de
mais de 0,5 hectare plantados com a
casta Cabernet Sauvignon, no sistema
de espaldeira.

O vinho Tabocas Cabernet Sauvig-
non (safra 2017), produzido no Vale do
Tabocas, em Santa Teresa, região ser-
rana do Espírito Santo, ganhou a me-
dalha de ouro no concurso “Wines of
Brazil Awards 2020”, realizado pela
Vini Bra Expo, no Rio de Janeiro. A be-
bida premiada tem passagem por
barril de madeira de jequitibá-rosa
(árvore símbolo do Espírito Santo),
oriunda de floresta caída na Amazô-
nia, mais conhecido como seru. Com
13 anos de atividade, a Vinícola Ta-
bocas, dos sócios Divanir Zotelli, San-
dro Salvador e Vinicius Corbellini, é
pioneira na produção do fino Caber-

net Sauvignon em terras capixabas e
também a primeira a conquistar o
ouro nacional. Da produção total dos
vinhos, uma parcela é destinada para
envelhecimento em dornas de Jequi-
tibá Rosa antes de ser engarrafada. A
vinícola está fazendo testes de algu-
mas variedades como: Chardonnay,
Gewurztraminer, Sauvignon Blanc,
Cabernet Franc, Merlot, Malbec e Sy-
rah. Esta vinícola vale a pena visitar.
Fiquei mpressionada pelo cuidado
na produção dos vinhos. 

Vinícola Mata Verde 
Fui recepcionada pelo dono do Sítio,

pessoa gentil e agradável.Passeio ma-
ravilhoso! Plantação de uvas de diver-
sos tipos, saborosíssimas e o melhor de
tudo, sem agrotóxico!! A recepção do Sr.
Armindo Marquardt é primorosa e nos
brinda com uvas à vontade, degustação
de vinho, suco de uva e geléia.

Vinícola Tomazelli 
Um lugar aparentemente agradável,

o atendimento é bom! Mas a surpresa
negativa mesmo foi com o cardápio.
Extremamente restrito, basicamente
polenta em todos os pratos. Quase não
tem opção de carnes. Os mosquitos só
faltam te carregar. Os vinhos ofereci-
dos são aqueles produzidos no próprio
local, e são de espantar qualquer apre-
ciador de vinhos

Vinicola Ziviani 
O proprietário é super receptivo, es-

pontâneo e simpático. Me acompa-
nhou em uma visita a sua proprieda-
de, forneceu detalhes sobre como co-
meçou a produção de vinhos. Atendi-
mento de altíssima qualidade. O vinho
produzido é doce e bom. O único pon-
to que não foi muito bom foi a sinali-
zação para chegar até o local.

O estado capixaba é impressionan-
te no que diz respeito às belas paisa-
gens, povo simpático e diversas atra-
ções turísticas. Além das diversas op-
ções gastronômicas que encontrei den-
tro e fora da capital, existem vinícolas
na região das montanhas, e o adorável
clima. Para quem gosta de vinhos do-
ces, o lugar é ideal. 

Uma das bebidas
mais antigas do
mundo vem
abraçando o
estado capixaba,
formado por
belas paisagens,
povo simpático,
atrações
turísticas e uma
bela gastronomia

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

produzidos no
Espírito Santo

Vinhos
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Nielton Soares

O valor da transformação
industrial, medido pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), apresentou
um volume de movimentação
de R$ 1,4 trilhão em 2019. Os
dados fazem parte da Pesqui-
sa Industrial Anual (PIA) Pro-
duto 2019 e foram divulgados
ontem (21). O estudo abrangeu
ainda o período de 2013 a
2019, e mostrou queda no setor
industrial. Com a indústria
perdendo cerca de 8,5% das
empresas e sendo fechados
15,6% de postos de trabalho.

Mas, nesse contexto, o Cen-
tro-Oeste teve o maior au-
mento em participação no
VTI da indústria nacional, nos
últimos 10 anos (1,1 p.p.). E
Goiás liderou o ranking com
47,3%. Mato Grosso do Sul
(25,4%), crescendo 6,7 p.p. no
período, se destacando com a
produção de papel e celulose
e de biocombustíveis. Mato
Grosso (23,4%) e o Distrito
Federal (3,9%), ambos com
forte predominância da in-
dústria de alimentos.

“O principal destaque da
pesquisa é justamente a perda
de representatividade do óleo
diesel, que entre 2018 e 2019,
passou da segunda para a ter-
ceira posição”, afirmou a ge-
rente da pesquisa do IBGE,
Synthia Santana. Segundo ela,
no plano regional da pesquisa,
no Centro-Oeste, “destaca-se os
produtos relacionados a
agroindústria e biocombustí-
veis, como a carne de bovinos,
etanol e resíduos da extração
do óleo de soja. Somados, esses
três produtos representam
30% da receita líquida de ven-
da da região Centro-Oeste”.  

De acordo com a pesquisa,
em 2019, 306,3 mil empresas
industriais estavam ativas
com uma ou mais pessoas
ocupadas, empregando 7,6
milhões e pagando R$ 313,1
bilhões em salários, retira-
das e outras remunerações. Já
a receita líquida de vendas foi
de R$ 3,6 trilhões. Nesse mes-
mo ano, a quantidade de em-
presas industriais registrou a

sexta queda consecutiva e es-
tava 8,5% abaixo do seu auge,
que foi em 2013 (335,0 mil),
quando empregava 9,0 mi-
lhões de pessoas, o apogeu da
série histórica.

Já entre 2010 e 2019, a
ocupação do setor industrial
caiu 9,2%, puxada pela perda
de 786,2 mil empregos nas in-
dústrias de transformação.
Apenas oito das 24 atividades
da indústria de transforma-
ção aumentaram o número
de pessoal ocupado, com des-
taque para a fabricação de co-
que, de produtos derivados
do petróleo e de biocombus-
tíveis (51,3%). Mesmo pagan-
do os salários mais elevados,

a indústria extrativa teve
uma redução no salário mé-
dio, passando de 5,9 salários
mínimos (s.m.) para 4,6 s.m.
Nas indústrias de transfor-
mação a redução foi de 3,3
s.m. para 3,1 s.m.

O economista Benito Salo-
mão analisa com preocupação
esse recuo das indústrias no
país. “A indústria é tida por
uma parte expressiva dos eco-
nomistas como o setor mais
importante da economia, por-
que é um setor intensivo de
capital, mas também intensi-
vo em inovações. E essas ino-
vações, elas geram efeitos, na
literatura, chamados de trans-
bordamento, para o setor agrí-

cola e para o setor de servi-
ços”, frisa o especialista, acres-
centando que essas inovações
elevam a produtividade tanto
da indústria quanto dos de-
mais setores econômicos.           

Regiões e estados
O Sudeste perde partici-

pação, mas ainda concentra
57,7% do VTI, destaca o IBGE.
Seguida pelo Sul (19,2%),
Nordeste (10,0%), Norte
(7,5%) e Centro-Oeste (5,6%).
Embora mantenha a lide-
rança, desde 2010 o Sudeste
perdeu 3,2 p.p. em partici-
pação. Já o Centro-Oeste (1,1
p.p.), Sul (0,8 p.p.), Nordeste
(0,7 p.p) e o Norte (0,6 p.p.)

avançaram no período.
No Sudeste, São Paulo

(56,6%) perdeu 2.8 p.p de par-
ticipação no VTI regional em
dez anos, com o declínio da in-
dústria automobilística. Minas
Gerais (20,0%) e Rio de Janeiro
(19,6%) ocuparam a segunda e
terceira posições, com o Espí-
rito Santo (3,8%) a seguir.

Na região Sul, que avançou
0,8 p.p., o Paraná (36,7%) e o
Rio Grande do Sul (35,9%) li-
deraram o VTI regional, ocu-
pando, respectivamente, o pri-
meiro e segundo lugares no
ranking. Mas o principal des-
taque foi Santa Catarina
(27,4%), que apesar de manter
a terceira posição, foi o estado
que mais ganhou participa-
ção em dez anos (1,7 p.p.). Nes-
te estado, destaca-se a expan-
são da indústria alimentícia,
que tirou espaço da tradicional
cadeia de têxtil e vestuário.

O Nordeste aumentou 0,7
p.p no VTI, com o aumento da
representatividade do esta-
do de Pernambuco, que ele-
vou a participação em 4,9 p.p.
no período e concentrou
21,0% do VTI regional. Bahia
(40,6%), Ceará (13,9%) e Ma-
ranhão (6,1%).

Na região Norte o avanço
foi de 0,6 p.p. em participação
no VTI do país, entre 2010 e
2019. Destaca-se o avanço do
Pará (13,2 p.p.). O Amazonas re-
cuou 12,2 p.p. em dez anos. Em
2019, os dois estados lideraram
o VTI regional com, respecti-
vamente, 55,3% e 39,7% do to-
tal. (Especial para O Hoje) (Es-
pecial para O Hoje)
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Negócios

Segundo a Pesqui-
sa Industrial Anual
(PIA), a indústria
brasileira movi-
mentou R$ 1,4 tri-
lhão em 2019 

Goiás lidera indústria da
transformação no Centro-Oeste

Porém, no
acumulado de seis
anos, setor
encolheu e
especialista alerta
sobre prejuízos
para toda a
estrutura
econômica 








