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Goiás enfrenta
Ponte Preta em
estreia de Cabo

Coloridos dos Ipês contrapõem
clima seco de julho/agosto 

As tradicionais flores dos Ipês colorem a paisagem urbana da Capital. As
flores em tons de rosa e roxo, florescem de junho a agosto, se destacando
no clima árido, baixa umidade e tempo seco do cerrado central.

Governo, MP e
OAB repudiam
agressão
As cenas de um advogado
sendo agredido pela Polícia Mi-
litar nas proximidades do ca-
melódromo da Praça da Bíblia,
em Goiânia, ganharam as redes
sociais e causaram revolta. 
Cidades 11

Professores que
se recusaram a
vacinar podem
voltar ao trabalho
Com cerca de 97% dos profissio-
nais de educação da rede esta-
dual de ensino vacinados, aqueles
servidores que optaram por não
se imunizar contra a Covid-19 não
devem sofrer nenhum tipo de pu-
nição. 453 profissionais não qui-

seram se vacinar. Secretaria de
Educação de Goiás (Seduc-GO) in-
formou que dificilmente esses
profissionais serão obrigados a
vacinar, mas que profissionais
temporários poderão ser chama-
dos para uma conversa. Cidades 10
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Num cenário hostil à ativi-
dade industrial com custos
exorbitantes para o crédito e
dólar muito barato, baixa de-
manda e perda de competiti-
vidade, as indústrias com
maior conteúdo tecnológico
foram responsáveis por mais
da metade das demissões.
Economia 4
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Xadrez: Ronaldo Caiado é

contra voto impresso nas

eleições de 2022.

Política 2

Jurídica: Senado debaterá mais

um projeto de lei midiático e

oportunista.

Cidades 10

Esplanada: O indicativo de

quebra no setor do café  será

maior do que os 20% esperados.
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Emprego cai 
nas indústrias
de tecnologia

Governo publicou um aviso de
solicitação de proposta comer-
cial para a aquisição de vacina
contra a Covid-19.
Cidades 10

Estado pretende
comprar 1
milhão de doses

Equipe esmeraldina que viajou
direto do Rio de Janeiro após
vitória sobre Botafogo, encara
nesta sexta-feira a Ponte Preta,
em Campinas; Treinador Mar-
celo Cabo já fica à frente de
nova equipe.
Esportes 7
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Cantor goiano Lubeka segue antecipando
seu EP com o novo single ‘Veneno’
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Documentário e e-book
registram a realidade de 19
bibliotecas públicas de Goiás

Essência 14

Versão oficial da música
‘Rolê’ é lançada terá recursos
destinados a filantropia

Essência
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O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, reagiu às amea-
ças à realização de eleições em 2022 atribuídas ao ministro
da Defesa, Walter Braga Netto. Reportagem publicada nes-
ta quinta-feira (22), do jornal O Estado de S. Paulo, sustenta
que Braga Netto disse ao presidente da Câmara dos Depu-
tados, Arthur Lira, que não haverá eleições no próximo ano
sem a aprovação do voto impresso pelo Congresso. Em nota,
o ministro da Defesa emitiu opinião sobre o sistema eleito-
ral e negou que tenha usado interlocutores para se comunicar
com o presidente da Câmara.

O presidente do Senado acrescentou: “Seja qual for
o modelo, a realização de eleições periódicas, inclusive
em 2022, não está em discussão. Isso é inegociável. Elas
irão acontecer, pois são a expressão mais pura da so-
berania do povo. Sem elas não há democracia e o país
não admite retrocessos”.

Presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro
do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso de-
clarou pelo Twitter que, em conversas com Walter Bra-
ga Netto e com Arthur Lira, “ambos desmentiram, en-
faticamente, qualquer episódio de ameaça às eleições”.
O deputado Arthur Lira afirmou que o voto popular, se-
creto e soberano será exercido “a despeito do que sai ou
não na imprensa”.

Em nota oficial, Braga Netto disse que a reportagem é “de-
sinformação que gera instabilidade entre os poderes da Re-
pública, em um momento que exige a união nacional”.
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Eleições são
inegociáveis,
reage Pacheco
a Braga Neto

Raphael Bezerra

A revista científica The Lan-
cet, uma das mais prestigiadas
publicações científicas do mun-
do, divulgou estudo realizado
com pacientes hospitalizados
com a Covid-19 em Goiás e
que apresentavam algum dos
fatores de risco cardiometa-
bólico , ou seja, hipertensão,
diabetes tipo 2, doença cardio-
vascular aterosclerótica, insu-
ficiência cardíaca e doença re-
nal crônica. Em Goiás, o estudo
foi conduzido pelo professor da
Faculdade de Medicina da UFG
e coordenador da Liga de Hi-
pertensão Arterial, Weimar
Kunz Sebba Barroso.

A pesquisa considerou
aqueles pacientes internados
com a infecção pelo coronaví-
rus e que exigiam uso de oxi-
gênio, mas sem a necessidade
de ventilação mecânica. Foi
avaliado o uso da Dapagliflo-
zina, um medicamento usado
para o tratamento de diabetes.
“Como a Covid-19 é uma doen-
ça que aumenta a atividade in-
flamatória, gerando um dano
importante aos rins, há uma hi-
pótese bastante plausível de
que um fármaco como esse,
que diminui a inflamação e
protege o funcionamento renal,
reduz as complicações nos pa-

cientes internados”, explicou o
professor Weimar Barroso.

Ele também ressaltou que o
estudo foi devidamente apro-
vado nos órgãos regulatórios
americanos, latino-americanos
e brasileiros. No Brasil, o tra-
balho foi coordenado pelo gru-
po do Hospital Albert Einsten e
contou com a participação de
vários centros de pesquisa. “O
país teve um papel funda-
mental, pois de um total de
1.200 pacientes que foram in-
cluídos na análise, cerca de
700 foram brasileiros, mos-
trando a nossa participação
expressiva”, detalhou. 

“Com o trabalho encontra-
mos algumas respostas rela-
cionadas ao tratamento, o que
é bastante importante. Além
disso, também contribuímos
com a construção de um co-
nhecimento científico que bus-
ca levar o máximo de proteção
aos nossos pacientes, dimi-
nuindo as complicações dessa
doença e, sempre que possível,
salvar ainda mais vidas”, pon-
tuou o pesquisador. 

Weimar Barroso também
reconheceu o empenho, com-
prometimento com a ciência e
dedicação do trabalho em con-
junto das equipes da SES-GO,
por meio do HCamp Goiânia,
e dos membros da Liga de Hi-

pertensão Arterial da UFG.
“Todas essas pessoas e insti-
tuições se comprometeram
com a ciência para que esse es-
tudo fosse coroado com a pu-
blicação em uma revista de
enorme impacto”, finalizou.
O trabalho foi destaque em im-
portantes associações da co-
munidade científica mundial,
como o American College of
Cardiology e a American Dia-
betes Association.

No Brasil, o trabalho foi
coordenado pelo Hospital Al-
bert Einsten e teve a partici-
pação de vários centros de
pesquisa. O estudo avaliou
pessoas hospitalizadas com a

Covid-19 e que apresenta-
vam, pelo menos, um fator de
risco. Os pesquisadores ava-
liaram a utilização de um
medicamento nos pacientes,
com o objetivo de preservar a
função renal.

O HCamp de Goiânia, hos-
pital referência para assis-
tência de casos de Covid-
19, foi classificado como a se-
gunda unidade com maior
participação de pacientes,
contribuindo com a inclu-
são de dados para avaliação
dos cientistas. Ao todo, 10%
dos casos analisados no Bra-
sil foram de pessoas inter-
nadas no hospital.

“É desse jeito que a gente
governa, sempre com a ciência
ao nosso lado em busca do me-
lhor para as pessoas”, ressal-
tou o governador Ronaldo
Caiado. Ele deixou um agra-
decimento especial à equipe
da Secretaria de Estado da
Saúde de Goiás (SES-GO), do
HCamp Goiânia e da Liga de
Hipertensão Arterial da UFG.

Já o secretário de Estado da
Saúde de Goiás, Ismael Ale-
xandrino, ressaltou que a ciên-
cia é objetiva. “A gestão tem
subjetividades. Mas fazer ges-
tão apoiando-se na ciência é
um caminho que diminui er-
ros”. (Especial para O Hoje)

Trabalho avaliou pacientes hospitalizados com a Covid e que tinham fatores de risco

O trabalho avaliou pacientes hospitalizados
com a Covid-19 e que apresentavam, pelo
menos, um fator de risco cardiometabólico

Caiado é contra voto impresso
nas eleições de 2022

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado
(DEM), é contra o voto impresso para eleições
de 2022. O tema está sendo bastante debatido
na Câmara Federal e no Senado. Ronaldo
Caiado avaliou que para uma eventual mu-
dança do processo de votação teria que haver
mais tempo. Caiado considera curto o período
para que uma alteração seja válida já para o
ano que vem.  O período defendido por ele é
de no mínimo três anos para cada eleição. O
governador entende que há dificuldade de im-
plantação de uma nova dinâmi-
ca e isso precisa ser levado em
consideração. “Não se pode
de última hora mudar uma
mecânica do voto, e as difi-
culdades de implantação,
quanto mais diante de
um ano que antecede o
processo eleitoral, já es-
tamos há um ano e dois
meses da eleição”, destacou o
governador Ronaldo Caia-
do nesta quinta-feira (22).

Avaliação
Caiado ressaltou que já pessoas que tem es-

tudado o assunto e defendido a manutenção do
uso da urna eletrônica. “Eu vejo que este assunto
já tem recebido por parte de muitos aí a neces-
sidade que se continue com a urna eletrônica e
se tiver interesse de fazer uma mudança que seja
com antecedência de no mínimo de três anos pra
cada eleição e termos outras maneiras de ava-
liar”, destacou.

Sem reclamação
O governador relatou que não há motivos

para questionar a urna eletrônica. Ele ressaltou
que a última derrota dele ainda ocorreu com vo-
tação analógica, com o uso das cédulas de papel.
“Fui eleito porque a minha última derrota foi em
1994, naquela época ainda era voto em cédula,
de lá pra cá não tenho nada que possa contra-
riar a maneira que as eleições ocorrem no nos-
so país”, afirmou.

Provocação
O assunto tem sido provocado pelo presi-

dente da República, Jair Bolsonaro (Sem Par-
tido). Sem ter apresentado alguma prova so-
bre o assunto, Bolsonaro tem defendido a tese
do voto impresso. Ele deu recentes declarações
que pode não participar das eleições, caso o
voto não seja o impresso auditável.

Kajuru
O senador Jorge Kajuru foi entrevistado

pelo O Hoje. O parlamentar destacou que tem
amizade com o governador Ronaldo Caiado,
porém ressaltou que há uma distância entre
eles na política.

Negou 
O presidente do PSL em Goiás, deputado fe-

deral Delegado Waldir negou a possibilidade
de fusão com DEM, e PP. Ele ressaltou que até
o momento presidente nacional do PSL, Lu-
ciano Bivar, ainda não se manifestou.

Possibilidade 
O novo partido seria o maior do Con-

gresso, com 121 deputados e 15 senadores do
chamado Centrão. A presidência ficaria com
Luciano Bivar. A vice-presidência com ACM
Neto, atual presidente do DEM. Já o PP fica-
ria com a secretaria-geral, representado por
Ciro Nogueira.

Minirreforma
A Prefeitura de Goiânia tem promovido

ajustes em cargos de segundo escalão da ad-
ministração municipal. Mudanças tem sido
intensificadas nos últimos dias. Entre as no-
meações mais recentes está a do Ralph Ran-
gel para o cargo de secretário-executivo da
Secretaria Municipal de Inovação, Ciência
e Tecnologia. Anteriormente, Rangel ocu-
pava o cargo de superintendente de Tec-
nologia da Informação.

2 Protestos contra o presidente Jair Bol-
sonaro estão marcados para o próximo
sábado (24) em oito cidades goianas.

CURTAS
t

Samuel Straioto | xadrez@ohoje.com.br

Xadrez

Estudo da revista The Lancet
acompanhou pandemia em Goiás

Presidente do Senado reage a declarações de Braga Neto
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Apropriação da sexualidade como
dominação e controle social

Anderson Soares Pivotto

A pandemia tem impactado consideravelmen-
te a economia global e acelerado transformações
nas cadeias produtivas, comerciais e no setor
agro. O uso de novas tecnologias e o ambiente mais
digital - realidade para algumas grandes proprie-
dades rurais - tem se tornado também alternativa
para pequenos produtores, na busca por otimiza-
ção de produção e melhor desenvolvimento de ati-
vidades. Mas como aproximar os pequenos pro-
dutores rurais e as soluções digitais voltadas para
o agronegócio?

No Brasil, por exemplo, 77% dos estabeleci-
mentos agropecuários foram classificados como de
‘Agricultura Familiar’, de acordo com o último Cen-
so Agropecuário. Isso corresponde a cerca de 3,9 mi-
lhões de propriedades rurais em todo o país em que,
de alguma forma, os produtores familiares neces-
sitam de apoio para a travessia do mundo analó-
gico para o digital. 

Um exemplo positivo de inclusão desses indi-
víduos - com iniciativas de imersão em ecossiste-
ma de inovação e com presença em um dos prin-
cipais hubs de inovação do agronegócio mundial
- se encontra na cidade de Piracicaba, interior de
São Paulo, conhecida como o “Vale do Silício" do seg-
mento. Nesse ambiente, o Sicredi, tem aproveita-
do a proximidade com seus mais de 600 mil pro-
dutores rurais associados para formação de uma
rede com o acompanhamento constante sobre
novas tecnologias que podem gerar transformação
e facilidade no dia a dia da lavoura. Ao mesmo tem-
po, fomenta no ecossistema de startups o desen-
volvimento de tecnologias adequadas à necessidade
deste público tão específico. 

Para esse desenvolvimento, mostra-se essencial
o entendimento sobre a realidade dos pequenos e
médios produtores de maneira profunda, ao en-

volvê-los no processo de exploração e criação de so-
luções. O cooperativismo de crédito tem utilizado
a proximidade construída com os produtores ru-
rais, ao longo de sua história de atuação, para iden-
tificar, por meio de sua rede de colaboradores, os
desafios das pequenas e médias propriedades,
além de pesquisas para ouvir diretamente dos pro-
dutores as principais dificuldades encontradas. 

Essa proximidade tem possibilitado mais acer-
to no processo, ao mesmo tempo, demonstrando que
alguns entraves ainda distanciam o pequeno pro-
dutor de novas tecnologias para o Agro. Isto posto,
vivemos em um país continental e com diversas rea-
lidades e, se observarmos a realidade deste públi-
co, podemos perceber algumas dificuldades que per-
passam pela distância entre pequeno produtor e os
polos de tecnologia, a falta de conhecimento e ha-
bilidade para uso das soluções, a pouca conectivi-
dade no campo, a carência de apoio técnico para es-
colha de ferramentas mais adequadas, além da fal-
ta tempo para conhecer ou testar novas soluções.
Também é preciso identificar questões culturais e
tradições familiares, uma vez que alguns produto-
res ainda são desconfiados em relação às inovações
que coloquem em dúvida o conhecimento empíri-
co, principalmente aquele transmitido por gerações. 

Nesse sentido,
movimentos como
os promovidos pelo
Sicredi têm ajudado
a diminuir as lacu-
nas ainda existen-
tes. As iniciativas de
aproximação têm
sido pensadas a par-
tir de etapas funda-
mentais que con-
templam a inclusão
digital.

Manoel L. Bezerra Rocha

Uma das características modernas do fas-
cismo é a apropriação do corpo do outro, numa
tentativa de detenção do monopólio de poder de-
cidir sobre o que é socialmente moral e imoral
na sexualidade. Todavia, tentar reprimir a fan-
tasia, o desejo ou a libido, enfim, aquilo rela-
cionado ao prazer erótico do outro, pode ser um
sinal de frustração pessoal, algo como certa di-
ficuldade de lidar consigo mesmo. Agredir o ou-
tro pode ser uma forma de colocar-se como es-
pectador de suas próprias agruras, expostas à
prova e à execração em outra pessoa.

A liberdade é um perigo, pois constitui-se em um
fator de descontrole, de distanciamento da órbita
de vigilância. Neste sentido, como o prazer está as-
sociado à sensação de liberdade, há que exercer-
se o controle, o disciplinamento, sobre a atividade
sexual dos indivíduos. Até o início do século XVII
vigorava a franqueza sexual e suas práticas não pro-
curavam o segredo. Não havia subterfúgios nem
buscas por palavras sinônímimas ou eufemísticas
para referirem-se às genitálias. A partir desse pe-
ríodo, o Estado passou a exercer maior controle so-
bre a vida individual e o controle do prazer sexual
tornou-se alvo de repressão. A sexualidade é re-
duzida à finalidade da procriação. Ou seja, as re-
ligiões e o Estado passam a ditar o que as pessoas
podem ou não podem fazer com suas próprias li-
bidos. As atividades sexuais passam a ser contidas,
mudas, hipócritas. Surgem, portanto, as denomi-
nadas técnicas de poder, ou seja, instrumentos de
regulamentação e disciplinamento das ativida-
des sexuais. De acordo com o filósofo francês Mi-
chel Foucault, os governos percebem que não tem
de lidar simplesmente com sujeitos, nem mesmo
com um “povo”, porém, com uma “população”, com
seus fenômenos específicos e suas variáveis pró-
prias: natalidade, morbidade, esperança de vida,
fecundidade, saúde, doença, alimentação. No cen-
tro desse problema econômico e político da popu-
lação: o sexo.  O Estado passa a analisar a taxa de
natalidade, a idade do casamento, os nascimentos
legítimos e ilegítimos, a precocidade e a frequên-
cia das relações sexuais. 

Nesse novo cenário social, no qual a sociedade
condena o sexo a permanecer na obscuridade e va-
lorizado como “segredo”, surgem os “autoriza-
dos”, os “sabedores”, os “experts”, em assuntos se-
xuais, detentores do monopólio do discurso sobre
o tema, como religiosos, sexólogos, terapeutas, es-
critores, instituições estatais de saúde. Curiosa-
mente, são pessoas que, em tese, nada sabem de
sexo ou que quase nunca o praticam. Não faz mui-
to tempo li algumas notícias sobre algum curso que

iria ensinar as mulheres a utilizarem a musculatura
da vagina para “dar maior prazer aos seus maridos”.
Essa “técnica”, chamada de pompoarismo, foi exi-
bida para uma plateia de algumas centenas de mu-
lheres, onde a “palestrante”, nua e de pernas aber-
tas na direção do público, mostrava a vagina fu-
mando cigarro, expelindo a fumaça em bizarras ba-
foradas, além de comprimir objetos, como pênis de
borracha, e a expelir bolinhas de plástico. Soube-
se, depois, que o valor cobrado pelos ingressos cus-
tou um absurdo e, ao final do “curso”, as expecta-
doras eram convidadas a comprarem o livro com
mais detalhes sobre o tema.

O público reprimido só pode “libertar-se” da
opressão em um contexto ambiental temporaria-
mente permitido, como o debate sobre uma obra de
arte, um livro, um filme, uma palestra sobre como
ter orgasmo, sobre como manipular a genitália, etc.
Essa oportunidade traduz-se como um momento de
fuga, de liberalidade, de oportunidade para falar de
assuntos que a moral não permite, mas que, even-
tualmente, faz algumas concessões – desde que o de-
bate se circunscreva à temática da obra, nunca como
sendo a manifestação de um desejo, de uma fanta-
sia, de uma tara pessoal. Isso explica o grande su-
cesso de público e de faturamento na comerciali-
zação de intimidades e narrativas sexuais que me-
xem com a fantasia sexual ou fetiches coletivos.

O sexo reduzido ao ambiente do casamento
contrasta com a concupiscência ebulitiva, latente
no recôndito do universo de possibilidades, do de-
sejo involuntário e autônomo, da entrega plena,
despudorada, sem as amarras impostas pelas re-
gras. A liberdade plena para gozar é a caracte-
rística essencial e definidora da sexualidade; e
essa liberdade é incompatível com a atividade
convencional, formal, solene, que o controle so-
cial impõe. Desta maneira, o chamado “com-
portamento desviante” sofre não apenas a re-
provação social, mas, também e principalmente,
a repressão estatal, caracterizado como “delitos
contra os deveres do casamento” e os denomi-
nados “crimes de ultraje ao pudor”. Essa inter-
venção estatal repressora penaliza o cônjuge “in-
frator” nas ações judiciais afetando-o na partilha
dos bens e na guarda dos filhos. 

No Brasil, até re-
centemente, o Código
Penal estipulava pena
de prisão para o côn-
juge “adúltero” – e essa
conduta influencia, até
hoje, como causa de
sucumbência nos lití-
gios travados nas varas
de família.

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO

Manoel L. Bezerra Rocha
é advogado criminalista

Anderson Soares Pivotto
é Hunter de Inovação do
Sicredi e atua na área de
Open Baking & Inovação

Desemprego
A inflação em ascendência tem forte impacto na

camada mais pobre da sociedade, ao corroer o po-
der de compra de quem pouco ou nada tem. In-
flação em alta e desemprego é uma combinação
perversa. Hoje, esse quadro é agravado pela epi-
demia do novo coronavírus. A imunização em mas-
sa da população é medida que se impõe com a
maior celeridade possível. Retirar o país desse qua-
dro de adversidades não é atribuição exclusiva do
governo federal. A tarefa exige igual esforço do Le-
gislativo. Cabe ao Congresso apressar a aprovação
de reformas estruturais, como a tributária e a ad-
ministrativa, a fim de facilitar o reencontro do país
com a via do desenvolvimento, indispensável
para mitigar os danos causados pelo desemprego
e pela crise epidemiológica.

Gabriela Gomes
Trindade 

Feminicídio
Eu tenho observado nos últimos anos a quan-

tidade de mulheres mortas simplesmente por se-
rem mulheres e me policiado para conter meus
sentimentos machistas em relação a minha espo-
sa. Não quero virar estatística. Essas mortes com-
pletamente evitáveis se tornam uma lição para
mim, que é a de que minha mulher não é minha
propriedade. Ficaria muito triste se nos separás-
semos, mas matá-la por não querer que ninguém
mais a tenha, seria um absurdo. Uma pena que es-
ses assassinos não pensam assim.

Fabiano Alencar
Goianira

{
Esses excessos eles
não serão admitidos
de maneira alguma,
nem pelo governador,
nem pelo comando
da PM, nem pelo
secretário de
segurança pública

O governador Ronaldo Caiado
(DEM) comentou na manhã desta
quinta-feira (22/07) sobre a agres-
são de policiais militares contra um
advogado em Goiânia. O democrata
deu entrevista coletiva na Secreta-
ria de Estado da Educação de Goiás
(Seduc), após evento que anunciou
a promoção de 3,5 mil profissionais
da educação.

Formas de aproximar o produtor
rural das inovações digitais

@jornalohoje
“Fez o que o comandante em chefe da PM
tem que fazer. Polícia e pra defender o cida-
dão, caso contrário não tem utilidade ne-
nhuma.” comentou o internauta sobre a
repercussão do caso de violência contra um
advogado. o governador Ronaldo Caiado
disse que houveram excessos na ação.

Victor Rodrigues

@ohoje
“As equipes de segurança fazendo um bom
trabalho para evitar essas fugas”, comen-
tou o internauta sobre a redução dos casos
de fugas do sistema prisional de Goiás.

Pedro Fernandes Cros

@jornalohoje
o estado de s. Paulo noticiou nesta quinta-
feira que o presidente da Câmara, Arthur
lira, recebeu no dia 8 de julho um recado do
ministro da Defesa, Walter Braga netto, por
meio de um "importante interlocutor polí-
tico". o general teria comunicado que não
haveria pleito em 2022, "se não tiver eleição
auditável". no entanto lira negou que tal
ameaça aconteceu e Braga netto chamou a
notícia de "invenção". em resposta, o jornal
afirmou que mantém a notícia. segundo o
tribunal superior eleitoral, a urna eletrô-
nica é segura e auditável, mesmo sem im-
pressão de votos individuais.

Aos colaboradores do o hoje: Artigos para este es-
paço devem conter no máximo 4.000 caracteres e
também  podem ser divulgados no portal ohoje.com.
são analisados os textos enviados, com foto e assi-
natura, para editor@ohoje.com.br. Cartas não podem
ultrapassar 800 caracteres e o endereço para envio
é o mesmo dos artigos. Mais informações podem ser
obtidas pelo (62) 3095-8742.
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Num cenário extremamente hostil à
atividade industrial em todo o País, com
custos exorbitantes para o crédito e dólar
muito barato, baixa demanda e perda de
competitividade, as indústrias com maior
conteúdo tecnológico foram responsáveis
por mais da metade das demissões reali-
zadas por todo o setor entre 2013 e 2019, pe-
ríodo que inclui a recessão de 2015/16 e an-
tecede ao da grande crise gerada pela pan-
demia. Segundo a mais recente edição da
Pesquisa Industrial Anual (PIA), divulgada
na quarta-feira, 21, pelo Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística (IBGE), os se-
tores industriais que processam produtos
e bens de média e alta tecnologia reduziram
o número de ocupados de 4,319 milhões
para 3,551 milhões naquele período, numa
queda de praticamente 18,0%.

As demissões significaram o afastamen-
to de 767,78 mil trabalhadores naquelas
áreas, que demanda mão de obra mais qua-
lificada e pagam salários mais elevados do
que a média do setor industrial. Os números
da pesquisa mostram que a indústria como
um todo demitiu pouco menos de 1,430 mi-
lhão de pessoas entre 2013 e 2019, reduzin-
do o número de ocupados para 7,618 milhões,
em valores arredondados, frente a pouco me-
nos de 9,048 milhões no início do período
analisado. Assim, os setores com maior con-
teúdo tecnológico foram responsáveis por
53,7% do total de demissões na indústria. Os
demais segmentos cortaram 14,0% do pes-
soal, fechando 661,97 mil vagas e reduzindo
o contingente de empregados de 4,729 mi-

lhões para 4,067 milhões.
A política de cortes de pessoal trouxe

como um os reflexos aparentes uma perda de
participação da folha de salários sobre a re-
ceita líquida de vendas da indústria no mes-
mo intervalo. Neste caso, a diluição dos cus-
tos com salários, retiradas e outras remune-
rações ocorreu ainda porque as receitas ex-
perimentaram crescimento nominal muito
mais intenso naquele período.De acordo com
a PIA, as receitas líquidas subiram 34,1% des-
de 2013 até 2019, elevando-se de R$ 2,658 tri-
lhões para R$ 3,564 trilhões. Como o Índice Na-
cional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA),
do IBGE, subiu 40,73% naquele mesmo in-
tervalo, a comparação sugere uma perda
real de 4,7% aproximadamente.

Custo mais pesado
Os custos com a folha avançaram em ve-

locidade muito menor, crescendo 16,9% em
termos nominais (o que teria correspondido
a uma retração de quase 17,0% depois de des-
contada a variação do IPCA), saindo de R$
267,907 bilhões para R$ 313,119 bilhões. Es-
ses gastos passaram a corresponder a 8,78%
das receitas líquidas com vendas, diante de
10,08% em 2013. Os cortes na folha, de qual-
quer forma, não parecem ter sido suficien-
tes para contrapor ao incremento mais in-
tenso dos custos das operações industriais,
que aumentaram 39,5% entre as duas pes-
quisas analisadas, subindo de R$ 1,328 trilhão
para R$ 1,853 trilhão. O peso desses custos so-
bre as receitas de venda foi elevado de
49,96% para 52,0%.

2 Enquanto o valor bruto
da produção aumentou pra-
ticamente 34,8%, de R$ 2,415
trilhões para R$ 3,255 tri-
lhões para o conjunto do se-
tor industrial, o valor da
transformação industrial
(VTI) registrou variação pro-
porcionalmente mais mo-
desta, crescendo 28,9% e pas-
sando de R$ 1,087 trilhão
para quase R$ 1,402 trilhão
igualmente entre 2013 e 2019.
2 Na comparação entre
aqueles dois indicadores, o
VTI passou a representar
43,06% do valor bruto da pro-
dução realizada, diante de
45,02% no início da série.
Lida de outra forma, essa re-
lação sugere que a indústria
reduziu relativamente a uti-
lização de insumos e maté-
rias-primas, ampliando a fa-
tia de produtos mais elabo-
rados ou bens finais em seu
processamento – o que, de
toda forma, parece reforçar a
tendência de desindustriali-
zação e perda de densidade
do setor industrial brasileiro.
2 Os dados da pesquisa
anual sugerem que esse pro-
cesso de perda de substância
teria sido mais intenso entre
as indústrias de menor con-
teúdo tecnológico (extrativa,
alimentos, bebidas, fumo, têx-

teis e vestuário, produtos de
couro e de madeira, móveis,
gráficas, borracha, plásticos,
produtos minerais não me-
tálicos e produtos diversos).
Nesta área, enquanto o valor
bruto da produção aumentou
38,2%, o VTI apresentou va-
riação de 27,10%. A relação
entre os dois indicadores bai-
xou de 47,13% para 43,34%.
2 A outra ponta inclui os se-
tores de produção de petró-
leo, coque e biocombustíveis,
químicos e medicamentos,
máquinas e equipamentos,
aparelhos elétricos, equipa-
mentos de informática e óti-
ca, veículos e outros equipa-
mentos de transporte, além
de reparação, manutenção e
instalação de máquinas e
equipamentos. Nestes casos,
o valor bruto da produção
cresceu 31,86% diante de
avanço de 30,58% para o VTI,
reduzindo marginalmente a
relação entre esses indicado-
res de 43,24% para 42,82%.
2 As demissões praticadas
intensamente no período,
com provável perda de ex-
periência acumulada e inte-
ligência voltada para proces-
sos industriais, produziram
um aumento espúrio da pro-
dutividade industrial de for-
ma geral. Neste caso, a pro-

dutividade é estimada a par-
tir da divisão do valor da
transformação industrial pelo
número total de pessoas ocu-
padas no setor. O VTI, por sua
vez, corresponde ao valor
bruto de tudo o que a indús-
tria produz, excluído o valor
dos insumos, matérias-pri-
mas e outros bens utilizados
no processo de produção, des-
contando-se ainda o valor do
trabalho vendido pelos em-
pregados (na prática, o total
de salários pagos).
2 Assim, a produtividade
por pessoa ocupada experi-
mentou salto de 53,1% no pe-
ríodo, passando de R$ 120,19
mil para R$ 184,02 mil. O
crescimento foi relativamen-
te mais vigoroso nos setores
de maior conteúdo tecnoló-
gico, com alta de 56,1% –
avançando de R$ 149,08 mil
para R$ 232,70 mil, ou seja,
quase 26,5% maior do que a
média da indústria. Não por
acaso, conforme já analisado,
foi este o segmento que mais
demitiu pessoal. Nos seto-
res de menor tecnologia, a
produtividade avançou
50,9% entre 2013 e 2019, de
R$ 93,80 mil para R$ 141,51
mil, o equivalente a 76,9% da
produtividade média na in-
dústria geral.

Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

Emprego caiu mais nas indústrias
com maior conteúdo tecnológico

Sondagem feita pelo Centro de Estudos Comporta-
mentais e Pesquisas (Cecop), da Comissão de Valores Mo-
biliários (CVM), revela que, de maneira geral, os homens
são as principais vítimas de golpes financeiros (91%), es-
tão em sua maioria na faixa etária de 30 a 39 anos de ida-
de (36,5%), têm ensino superior completo com pós-gra-
duação (38%) e possuem renda familiar mensal entre dois
e cinco salários mínimos (23%). 

A pesquisa foi feita com base em reclamações de in-
vestidores enviadas à autarquia, vinculada ao Ministério
da Economia, entre 2017 e 2019. Essas reclamações, en-
tretanto, não envolviam apenas fraudes financeiras, mas
situações diversas, esclareceu hoje (20), em entrevista à
Agência Brasil, o superintendente de Proteção e Orienta-
ção aos Investidores (SOI) da CVM, José Alexandre Vasco.

Ao todo, foram analisadas 1.002 respostas e detecta-
das 178 vítimas de golpes financeiros. Criptomoedas fo-
ram o produto de investimento mais citado pelas vítimas,
sendo mencionadas por 43,3% dos consultados. Seguem-
se mercado Forex, para transações de câmbio (29,8%); op-
ções binárias (16,9%); e ações (15,2%). O principal meio
de divulgação para atrair as vítimas foi o Whatsapp
(27,5%), seguido pela divulgação boca a boca pessoalmente
(19,7%), e-mail e ligação telefônica (12,4% cada), mostrou
a sondagem da CVM.

Segundo explicou o superintendente da CVM, embora
a participação das mulheres no mercado de capitais tenha
crescido, o maior número de investidores ainda é do sexo
masculino. “De modo que era natural mesmo esperar ter
um número maior, uma predominância de homens” en-
tre as vítimas de golpes financeiros, disse Vasco. Outro fa-
tor que pode justificar esse cenário é o apetite por inves-
timentos alternativos, de maior risco, por parte dos homens,
enquanto as mulheres demonstram maior desconfiança de
seu conhecimento em termos financeiros e, por isso, evi-
tam grandes riscos.

Os valores perdidos oscilaram de R$ 100 a mais de
R$ 100 mil. A maior parte das vítimas investiu entre R$
10.001 e R$ 50 mil (22,5%) e entre R$ 1.001 e R$ 5.001
mil (21,3%).

Alta confiança
De acordo com a pesquisa da CVM, muitas das vítimas

de fraudes têm alta confiança em sua capacidade de in-
vestir. “Talvez esse excesso de confiança seja uma carac-
terística de confiança mais dos investidores masculinos do
que das investidoras. Essa dúvida talvez tenha salvado mui-
tas pessoas de caírem em uma coisa alternativa ou estra-
nha”, disse o superintendente.

Ele esclareceu que nem todas as ofertas sem regis-
tro na CVM são fraudes financeiras. Às vezes, é uma ofer-
ta irregular, mas não é uma fraude. “Mas, nos casos de
golpes ou fraudes financeiras, eles usam sempre os te-
mas do momento. Lá atrás era boi gordo, avestruz, con-
tratos de risco coletivo”. Com o tempo, os golpes foram
mudando e os fraudadores buscaram novos temas. Ago-
ra, são as criptomoedas. “Por serem uma coisa inova-
dora, elas têm predominado nos golpes. Daqui a cinco
anos, se a gente fizer uma nova pesquisa, será outra coi-
sa. Porque a prática não muda; o que muda são os em-
bustes”, afirmou.

O superintendente ressaltou, ainda, a parte compor-
tamental da pesquisa que captou diferenças de atitudes dos
investidores. Aqueles que foram vítimas de golpes finan-
ceiros achavam que era bom investir em algo não regulado
porque tinha retorno financeiro maior. 

Entre as vítimas, houve mais concordância com a
afirmação de que é mais difícil obter um bom patrimônio
apenas trabalhando. Da mesma forma, consideravam
que não eram suficientemente recompensadas pelo seu tra-
balho do que os investidores não vítimas.

“Estão buscando um retorno maior para compensar
aquilo que eles não são recompensados no trabalho”. Es-
sas pessoas estão mais atentas a oportunidades de inves-
timentos que ninguém conhece, completou. Essa é a mé-
dia, afirmou.

Perfis
Foram notados no levantamento da CVM alguns per-

fis de vítimas. O primeiro engloba aqueles que pagam
para ver, estão dispostos a entrar em mercados não re-
gulados, investem em pequeno valor para testar. À me-
dida em que a vítima vai adquirindo confiança, ela vai
aumentando a aposta. (ABr)

Estudo foi feito com base em reclamações de investidores

Plataformas movimentaram
R$ 67 bi no Brasil em 2020

BALANÇO

Econômica
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Homens são 
as principais
vítimas de golpes
financeiros, diz
pesquisa

No ano passado, as ferra-
mentas de busca e publicidade
do Google, o Google Play e o
YouTube, movimentaram R$
67 bilhões em atividade eco-
nômica no Brasil. A informa-
ção consta do Relatório de Im-
pacto Econômico, divulgado
esta semana pelo Google. Esse
número é 30% maior do que o
que foi registrado em 2019.

Além disso, mais de 207
mil empresas, publishers, or-

ganizações sem fins lucrati-
vos, criadores de conteúdo e
desenvolvedores de todo o
país contrataram as ferra-
mentas de publicidade do
Google, do Google Ads e do
Google AdSense, informou o
documento.

Esse aumento, segundo o
Google, foi resultado da ne-
cessidade de empreendedores
e organizações precisarem se
reinventar para sobreviver em

um momento de pandemia,
apostando no digital.

“As empresas aceleraram
sua digitalização durante a
pandemia e estão colhendo
os resultados, provando que a
internet é, cada vez mais, uma
ferramenta de propulsão da
atividade econômica”, disse
Fabio Coelho, presidente do
Google Brasil, em nota.

O relatório completo pode
ser acessado no site. (ABr)

GOOGLE
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Alcides Rodrigues Filho é fi-
liado ao Patriota e compõe
atualmente, como titular, a
Comissão Permanente de Via-
ção e Transportes. Com suas
experiências em medicina, o
parlamentar tem desenvolvi-
do boa parte de suas ações
para a área de saúde da po-
pulação de Goiás.

De acordo com o parla-
mentar, desde o início de seu
mandato foram investidos
mais de R$ 20 milhões anuais
para a manutenção de estru-
turas hospitalares no sudoeste
goiano. O valor é destinado
também para a construção de
uma Clínica de Hemodiálise,
uma Unidade Básica de Saúde
e uma Maternidade. O depu-
tado contemplou através de
emendas o suporte financeiro
para a manutenção do Hospi-
tal do Câncer Araújo Jorge, a
Fundação Banco de Olhos de
Goiás, a Santa Casa de Catalão,
o Hospital do Câncer de Jataí, o
Hospital do Câncer de Rio Ver-
de e a Casa de Eurípedes.

Com a pandemia, Alcides
participou do envio aos muni-
cípios goianos do valor de R$ 8
milhões para auxiliar no com-
bate e contenção do vírus. Ain-
da em recorte de saúde e da

pandemia, o parlamentar tra-
balhou juntamente com o Mi-
nistério da Saúde para a aqui-
sição de respiradores para o es-
tado de Goiás.

Além do direcionamento do
trabalho para a saúde, o depu-
tado tem atuado no âmbito da
infraestrutura para o estado.
Como membro da Comissão
Permanente de Viação e Trans-
portes na Câmara, aprovou no
início do mandato o valor de R$
350 milhões para distribuição
pela Lei de Diretrizes Orça-
mentárias (LDO). Através de
sua atuação, no estado de Goiás,
foram investidos diretamente
mais de R$ 18 Milhões anuais
com asfaltamento, recursos

para aquisição de equipamen-
tos e veículos para ampliação e
manutenção da infraestrutura
de diversos municípios.

Em série de reportagens especiais,
deputados federais goianos elencam as
ações que consideraram prioridade em
suas gestões na atual legislatura 

Deputados federais falam sobre 
ações que realizaram em 2 anos

João Gabriel Palhares

Na busca de informações que tragam aos leitores transparên-
cia quanto ao uso do dinheiro público e, também, de sua con-
fiança apostada no sistema político de representatividade, a
reportagem do O Hoje procurou os deputados federais eleitos por
Goiás para saber quais as ações e direcionamentos realizadas du-
rante o exercício do atual mandato, iniciado em 2019. Hoje, a 56ª
legislatura da Câmara de Deputados é composta por 513 parla-
mentares de todos os estados e do Distrito Federal, destes, 17 são
representantes do estado de Goiás. Por isso, durante a apuração
desta matéria, todos os parlamentares foram contatados pela re-
portagem por meio do e-mail divulgado no site da câmara. 

As reportagens serão publicadas separando os parla-
mentares por ordem alfabética e pelo nome político. Cada
matéria vai contar com as informações enviadas por qua-
tro, três ou dois nomes. 

Nesta edição, serão focadas ações enviadas pelos deputa-
dos Adriano do Baldy (PP), Alcides Rodrigues (Patriotas) e De-
legado Waldir (PSL) que eles julgam importantes para a
população. Embora solicitado, o deputado Celio Silveira
(PSDB) não respondeu à reportagem. 

Filiado ao partido Progressistas, Adriano Antô-
nio Avelar compõe, como titular, a Comissão Per-
manente de Desenvolvimento Urbano. Durante o
seu mandato, destinou cerca de R$ 516.693.796,07
milhões em recursos nas áreas da saúde, sanea-
mento básico, infraestrutura, educação e segurança.
Em recorte, a habitação, agricultura e saúde foram
alguns dos destaques do parlamentar.

Atendendo a demanda na área da saúde de 120
cidades, Baldy direcionou R$ 83.647.810,65 mi-
lhões para a reforma e ampliação de hospitais e
unidades básicas de saúde. Dentro da proposta,
houve investimentos para a compra de equipa-
mentos, materiais clínicos e pagamento de des-
pesas para melhorias no atendimento do públi-
co e também, para a assistência de ações de com-
bate a Covid-19. Como for-
ma de auxiliar na prote-
ção sanitária da popula-
ção, o parlamentar dire-
cionou R$ 86.390.221,94
milhões para ações de sa-
neamento básico. De acor-
do com Baldy, o investi-
mento foi utilizado para a
construção e ampliação
de redes de tratamento de
água, esgoto e resíduos de
150 cidades de Goiás.

Entre o início do man-
dato e o ano de 2021, o parlamentar destinou um
total de R$ 293.040.785,87 milhões de recursos
para a infraestrutura de 157 cidades. Os inves-
timentos foram utilizados para pavimentação as-
fáltica, recapeamento asfáltico, além de compra
de  máquinas e equipamentos como retroesca-
vadeiras, pá carregadeiras, motoniveladoras,
tratores e caminhões.  

Além da destinação dos recursos para o setor
da saúde e infraestrutura, o parlamentar apre-
sentou projeto de melhoria para o homem do cam-
po. Aprovado recentemente pela Comissão de
Agricultura da Câmara de Deputados, o projeto de
lei do parlamentar, alterou a Lei nº 10.438/2002,
fazendo assim com que, haja a concessão de des-
conto de 30% na tarifa de energia elétricas para
produtores rurais e cooperativas de produtores
rurais que atuam na produção, armazenamento
e  beneficiamento do leite in natura - sem pro-
cessamento. A iniciativa, de acordo com o parla-
mentar, é uma forma de incentivo e auxílio a di-
ficuldade dos produtores rurais com o armaze-
namento de produtos. Com a aprovação, o projeto
em questão segue para  a Comissão de Minas e
Energia da Câmara.

Adriano do Baldy 

Alcides Rodrigues

R$ 293.040.785,87
milhões de recursos para a

infraestrutura de 157 cidades.

Além de compra de máquinas, a

saúde também foi beneficiada

com emendas parlamentar e

projetos visando melhorias para o

homem do campo

Através de sua atuação
foram investidos
diretamente mais de

R$ 18 Milhões
com asfaltamento, recursos
para aquisição de
equipamentos e veículos
para ampliação e
manutenção da
infraestrutura de diversos
municípios

Filiado ao Partido Social Li-
beral, Waldir Soares de Olivei-
ra, compõe, como titular, a Co-
missão Permanente de Traba-
lho, de Administração e Servi-
ço Público. O parlamentar está
em seu 2º mandato na Câmara
de Deputados. Com o avanço da
pandemia, o parlamentar diz
ter concentrado suas atividades
no auxílio das vítimas.

Junto ao Ministério da Saú-
de em Brasília, o delegado con-

seguiu 70 respiradores, que fo-
ram entregues aos municípios
goianos no primeiro semestre
de 2021. Além da articulação,
depois, o parlamentar viabili-
zou e garantiu mais de 250
ventiladores mecânicos e res-
piradores. Dentre outros equi-
pamentos necessários para o
tratamento de pacientes nos
hospitais, o deputado, através
de emenda parlamentar, des-
tinou um ventilador mecânico,

monitor multiparâmetros, des-
fibrilador externo automático,
oxímetro de pulso, laringoscó-
pio, otoscópio riester e detector
Fetal Portátil aos municípios.

No recorte da pandemia, o
delegado auxiliou na aprovação
do projeto que busca ampliar os
grupos prioritários de vacina-
ção contra a Covid-19. Incluin-
do como prioritário os profis-
sionais de táxi e os mototáxi,
profissionais de limpeza pú-
blica, trabalhadores de trans-
porte coletivo rodoviário e me-
troviário de passageiros e ca-
minhoneiros autônomos.

Além da atuação com a pan-
demia, o deputado ajudou a
aprovar o projeto de Lei
1568/19 que visa o aumento
da pena mínima para o crime
de feminicídio e também, a
progressão mais rígida do re-
gime dos presos condenados
por esse crime. Com a ação, o
feminicídio passa a figurar
como um tipo específico de cri-
me no Código Penal com pena
de reclusão de 15 a 30 anos; re-
tira as saídas temporárias; man-
tém proibido a liberdade con-
dicional; e aumenta o tempo de
cumprimento da pena para
que o réu primário possa pedir
progressão de regime. (Espe-
cial para O Hoje)

Delegado Waldir

Além da atuação com a pandemia, o deputado ajudou a

aprovar o projeto de Lei 1568/19 que visa o aumento da

pena mínima para o crime de feminicídio

Plenário da Câmara Federal: palco de debates e projetos políticos 
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Café gelado
O mercado de café, um dos principais produtos

de exportação do Brasil, deve sofrer inflação daqui
até o fim do ano. A expectativa para este 2021 era
de baixa na produção, seguindo o ciclo histórico de
alternância de boas e fracas colheitas. Mas a forte
seca seguida das geadas – principalmente nas mon-
tanhas das regiões Sudeste e Sul – destruíram mui-
tas lavouras. O indicativo de quebra no setor será
maior do que os 20% esperados nas plantações do
País.  A saca de café “bica corrida” de 60 kg já ul-
trapassa o valor de R$ 1 mil, enquanto o preço era
de R$ 700 ano passado.

Confiança
Carlos Bolsonaro tem acompanhado o pai pre-

sidente o quanto pode, em importantes reuniões, e
será de novo a mente por trás da futura campanha
presidencial.

Aproximação com Igreja
O Governo prepara forte campanha para a cons-

cientização sobre riscos do aborto, através do Minis-
tério da Família, com aval do gabinete presidencial. 

Decoração
A sala de reuniões de Bolsonaro no Palácio do Pla-

nalto é adornada na parede com quadros em home-
nagem a ele, presente de eleitores e simpatizantes. 

Urna 1
O suspense gerado ontem com a manchete do Es-

tadão sobre suposta fala do general Braga Netto, con-
dicionando a realização das eleições à implemen-
tação do voto impresso, só reforça o clima para o Tri-
bunal Superior Eleitoral provar, novamente, o que
já faz há 25 anos desde a instalação da urna ele-
trônica: o aparelho é seguro.

Urna 2
A urna eletrônica é e sempre foi auditável. An-

tes e depois do pleito. Voto auditável não neces-
sariamente é voto impresso e o presidente do TSE,
ministro Luís Barroso, pode explicar isso. Braga
Netto e o interlocutor citado, Arthur Lira – presi-
dente da Câmara dos Deputados – negaram a in-
formação. Sem provas de áudio e vídeo, o assun-
to já esfria devagar, mas fica o total alerta da so-
ciedade para essa questão.

Bicentenário
Estão devagar e discretas e até tími-

das o que o Governo vem programan-
do, até aqui, sobre o bicentenário da in-
dependência do Brasil a ser comemo-
rado em setembro do ano que vem. Tem
a previsão de reabertura dos Museus do
Ipiranga, em São Paulo,  e Nacional (que
foi destruído por incêndio, no Rio). En-
tre outras programações. 

Memória
Décadas atrás, o saudoso Carlos

Heitor Cony, num artigo no Correio da
Manhã, já citara que a República de-
veria ser Brasil dos Estados Unidos, e
não Estados Unidos do Brasil, como o
país já foi titulado. 

Ponto positivo
Embora o Recife enfrente proble-

mas com centenas de mendigos no
centro antigo, o desempenho do pre-
feito João Campos em vacinar os re-
cifenses contra o Covid-19 ganha des-
taque. As vacinações são agendadas
a cada 5 minutos por pacientes e
não há filas de espera. Hoje, pessoas
com 34 anos ou mais já podem tomar
a primeira dose.

Esperança
A ANVISA ampliou a bula do anti-

rretroviral Tivicay (dolutegravir 50
mg) para crianças acima de 6 anos,
com peso superior a 20kg, portadoras
de HIV. Anteriormente, o medica-
mento era indicado apenas para por-
tadoras do vírus acima de 12 anos
(com peso superior a 40kg).

Águas calientes 
A Usina Binacional de Itaipu, que

pretende zerar a dívida decana (e con-
tratual) com o governo do Paraguai
em breve, agora se vê na parede por
uma cobrança de US$ 4 bilhões de
custo adicional cobrados pelo gover-
no do país vizinho.

O ministro da Economia
Paulo Guedes voltou a defen-
der uma reforma tributária
ampla. Durante debate sobre a
reforma do Imposto de Renda
(IR), realizado pela Confedera-
ção Nacional da Indústria
(CNI), o ministro disse que a
proposta atualmente em dis-
cussão no Congresso Nacional
é o “primeiro capítulo”. Guedes
ressaltou que, embora a versão
inicial apresentada pelo go-
verno para a reforma tenha
sido “mais conservadora”, o
momento agora é de arriscar
para o “outro lado”.

Segundo o ministro, a pro-
posta inicial do governo sem-
pre foi de uma reforma ampla
que mexesse, inclusive, com os
encargos trabalhistas, mas o
debate “foi interditado”. O mi-
nistro disse ainda que a refor-
ma tributária terá como veto-
res tributar lucros e dividendos
e reduzir a tributação sobre as
empresas, que ele classificou
como “máquinas de investi-
mentos e de geração de em-
prego e renda”.

“Quem vamos tributar e
onde vamos tributar para poder
desonerar a Previdência?” ques-
tionou Guedes. “Então, uma re-
forma tem que ser feita aos
poucos até para as pessoas re-

fletirem. Então vamos fazer
primeiro uma reforma para
imposto de valor adicionado,
vamos acabar com 100 regi-
mes [de tributação] diferentes,
com o IVA [Imposto de Valor
Agregado]. Está no Congresso, é
a CBS [Contribuição sobre Bens
e Serviços]", acrescentou.

O ministro disse ainda que
as reformas caminham em um
ritmo “satisfatório” e que o
parlamento tem um viés re-
formista e que o presidente
da Câmara dos Deputados, Art-
hur Lira (PP-AL), também “está
comprometido com a imple-
mentação das reformas”.

Na semana passada, o rela-
tor da proposta, deputado Cel-
so Sabino (PSDB-PA), apresen-
tou um relatório preliminar. A
aprovação do texto deverá ge-
rar uma perda líquida de ar-
recadação de cerca de R$ 27 bi-
lhões em 2022 e de R$ 30 bi-
lhões em 2023.

O relatório também man-
teve a previsão de tributação
dos dividendos a 20% na fon-
te. Por outro lado, reduziu de
15% para 2,5% a alíquota
base do Imposto de Renda
da Pessoas Jurídicas (IRPJ), a
partir de 2023.

“O segundo capítulo é sobre
a renda. Vamos fazer a reforma

de todos os tempos? Não, uma
longa caminhada começa com
um passo. Vamos tributar so-
bre lucros e dividendos e va-
mos desonerar as empresas, a
máquina de acumulação de
capital, inovação e tecnologia
que cria empregos”, disse. Se o
dinheiro ficar dentro da em-
presa paga só 20% de imposto,
mas se quiser tirar o lucro
todo aí paga 36%, mas aí a de-
cisão é sua: se quiser tirar paga
no acumulado 36% se não qui-
ser tirar, paga 20%”, exempli-
ficou Guedes.

Encargos
Na visão do ministro, os

encargos trabalhistas repre-

sentam “uma arma de des-
truição em massa dos em-
pregos”, por onerar as em-
presas e que o governo vai
"encarar" o debate. 

“Você cria um emprego e
para criar um emprego de R$
1.100, custa R$ 2000. Não a toa
que cada trabalhador para ser
empregado você tem que jogar
outro no mar”, disse.

Ao abordar a antiga inten-
ção da equipe econômica de re-
criar um imposto sobre tran-
sações financeiras, Guedes dis-
se ainda que “a hipocrisia de se
esconder atrás do pobre é uma
prática no Brasil”.

Segundo ele, a cobrança
não seria regressiva e teria

um menor impacto para as
pessoas mais pobres. O mi-
nistro citou como exemplo a
cobrança de uma alíquota de
0,1% sobre as transações, o
que resultaria em R$ 1 de co-
brança de carga tributária e
uma movimentação de R$ 1
mil e que o valor seria maior
para quem ganha mais.

Guedes disse ainda que a re-
forma deve ajudar a diminuir
as disputas judiciais e as isen-
ções fiscais aplicadas a dife-
rentes setores. Segundo o mi-
nistro, o sistema tributário bra-
sileiro é um “manicômio”, que
privilegia quem tem mais di-
nheiro e maior poder de pres-
são sobre o governo.

Segundo o ministro, a proposta do
governo foi de uma reforma ampla, que
mexesse com os encargos trabalhistas,
mas o debate foi “interditado”

Advogado Geral da União foi indicado por Bolsonaro

Antes do recesso parlamentar, deputado apresentou relatório preliminar da reforma

Está nas mãos do Senado a decisão sobre o próximo
ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). A indica-
ção do nome do advogado-geral da União, André Men-
donça, foi oficializada pelo presidente Jair Bolsonaro no
dia 13 de julho. Agora, caberá aos senadores, após a vol-
ta do recesso parlamentar, sabatinar o indicado e decidir
se ele ocupará o posto.

Se aprovado pelos senadores, Mendonça vai ocupar
a vaga do ministro Marco Aurélio Mello, aposentado
compulsoriamente neste mês, ao completar 75 anos de
idade. A indicação de Mendonça é a segunda feita por
Bolsonaro — a primeira foi a do ministro Nunes Mar-
ques, em 2020 — e deve ser a última a ser feita neste go-
verno, já que as próximas aposentadorias compulsórias
só estão previstas para 2023. Se tiver o nome aprovado,
Mendonça, que tem 48 anos, poderá ficar no STF por 27
anos, até se aposentar.

A indicação já foi enviada ao Senado, mas ainda precisa
ser lida em Plenário. Depois, o indicado terá que passar por
sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado
(CCJ). A última sabatina para esse cargo, do ministro do STF
Nunes Marques, durou dez horas. O parecer, aprovado ou
rejeitado pela CCJ, seguirá para o Plenário, que decidirá so-
bre a indicação. Para que o nome seja aprovado, são ne-
cessários os votos da maioria absoluta, ou seja, de pelos me-
nos 41 senadores. Os votos, tanto na comissão quando no
Plenário, são secretos.

Senado deve
votar indicação
de André
Mendonça ao STF

Ministro da Economia volta a
defender Reforma Tributária ampla
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Victor Pimenta

O Goiás segue na caça ao
líder para afastar ainda mais
dos adversários pensando no
acesso a Série A do Brasileiro.
Assim, a equipe esmeraldina
enfrenta nesta sexta-feira, a
Ponte Preta, às 20 horas, no
estádio Moisés Lucarelli, com
a estreia do treinador Mar-
celo Cabo, no comando es-
meraldino.

Goiás
Quarto lugar na Série B e

apenas seis pontos atrás do lí-
der Náutico, o Goiás faz a pon-
te aérea Rio-São Paulo e após a
vitória por 2 a 0 diante do Bo-
tafogo, a equipe esmeraldina
agora enfrenta a Ponte Preta,
em Campinas. A partida conta
com a estreia de seu mais novo
treinador, Marcelo Cabo.

Sem muito tempo para trei-
nar e com o desgaste por con-
ta da viagem, a equipe esme-
raldina não deve ter altera-
ções para o confronto diante
da Ponte Preta. A única possí-
vel mudança pode acontecer
no ataque, em uma disputa
entre os centroavantes Nico-
las, que foi titular contra o Bo-
tafogo e Bruno Mezenga.

Os desfalques para o con-
fronto são os laterais Apodi e
Hugo. Enquanto o lateral-direi-
to se recupera de uma lesão

ocular, sofrida diante do Lon-
drina, o lateral-esquerdo segue
no departamento médico com
uma lesão muscular. Pendura-
dos no confronto são: Hugo
(ausência até mesmo no banco
de reservas), o volante Breno e
o meia Élvis, sendo os dois titu-
lares da equipe esmeraldina.

“Tive a oportunidade de
ver o jogo na terça-feira e só
corroborou com tudo aquilo
que eu pensava e que tomei a
decisão certa de aceitar o con-
vite do Goiás. Que a gente
possa junto com quem está
aqui no clube fazer um gran-
de trabalho e conquistar nos-
sos objetivos”, disse Marcelo
Cabo em sua apresentação.

Ponte Preta
Em uma situação delicada

na tabela e vindo de duas der-
rotas seguidas na competição,
a Ponte Preta hoje se localiza
na vice-lanterna da competi-
ção, tendo somado nove pon-
tos. Para completar, Gilson
Kleina completa duzentos jo-
gos no comando da Macaca e
diante do Goiás, clube o qual
já treinou. Ele será o quarto
treinador que mais dirigiu o
time na história.

Para o confronto diante
do Goiás a Ponte Preta não
deve ter mudanças em rela-
ção ao último jogo, visto que
nenhum jogador deixou a

equipe por lesão e nenhum jo-
gador recebeu amarelo. Se-
guem pendurados André Luiz
e Ruan Renato.

Desfalques na Ponte Preta
são: o lateral-direito Kevin,
com um edema muscular; o
meia Thalles, emprestado pelo
próprio Goiás, trata de uma le-
são muscular na coxa direita;
o goleiro Ygor Vinhas como
uma bursite no joelho e o mais
grave, o caso do volante Léo
Naldi, que se recupera de uma
cirurgia no joelho para corrigir
uma lesão no menisco.

“Vamos pegar um Goiás
com confiança e que ganhou
fora. Dentro de casa, é aqui-
lo que eu sempre falo. Eu
acho que vamos unir a nossa

força. É unir todas as peças
que nós temos, acreditar no
elenco até o final e fazer um
trabalho que nós vamos ter
que fazer na quinta-feira. É

recuperar esses atletas para
que, na sexta-feira, realmen-
te a nossa bola comece a en-
trar”, disse Gilson Kleina.
(Especial para O Hoje)

Após vitória contra Botafogo, Goiás faz
trajeto Rio-São Paulo, dessa vez para
encarar a Ponte Preta; Marcelo Cabo
estreia no comando 

Após a confirmação de
Marcelo Cabo como mais novo
treinador esmeraldino na se-
quência da temporada 2021, o
novo comandante foi apre-
sentado oficialmente e já co-
manda o Goiás nesta sexta-fei-
ra (23), diante da Ponte Preta,
no estádio Moisés Lucarelli, às
20 horas.

O treinador retorna ao es-
tado em menos de seis meses,
onde conquistou a edição 2020
do Campeonato Goiano, diri-
gindo o Atlético. Foi no rubro-
negro que ganhou destaque
após conquistar o título da Sé-
rie B em 2016. Em 2019, tam-
bém treinou o Vila Nova. Ago-
ra ele chega para outro desafio:
retornar o Goiás à Série A.

“Estou muito feliz de estar
voltando para esse estado qual
eu tenho muito carinho e vir
para o Goiás que é um clube
de enorme grandeza. É um
plus a mais estar na Série B,
sendo eu que conheço bas-

tante a competição qual já fui
campeão e estou há seis anos
nela e creio que isso seja mui-
to importante chegar na equi-
pe do Goiás nesse momento,
que está bastante estável e
muito bem na competição.
Tive a oportunidade de ver o
jogo na terça-feira e só corro-
borou com tudo aquilo que eu
pensava e que tomei a decisão
certa de aceitar o convite do
Goiás. Que a gente possa jun-
to com quem está aqui no clu-
be fazer um grande trabalho
e conquistar nossos objeti-
vos”, ressaltou Marcelo Cabo.

Apesar dos resultados po-
sitivos sob o comando do ex-
treinador Pintado, a maneira
dele jogar e os erros nas subs-
tituições muitas vezes nas
horas erradas nas partidas,
fizeram com que a torcida e
até mesmo a presidência fos-
se contra seu estilo. Após o
empate diante do lanterna
Londrina, veio sua demis-

são. Com um estilo de jogo di-
ferente, Marcelo Cabo tenta-
rá adequar sua maneira de
jogar ao elenco, mas preza
pela busca ao equilíbrio do
time que tem condições de
retornar a Série A.

“É uma característica mi-
nha como treinador, ter uma
equipe ofensiva, mas não so-
mente ofensiva, precisamos
ter uma equipe equilibrada.
A gente sabe que o jogo exi-
ge fases, então precisamos
ter a equipe do Goiás prepa-
rada para todas as fases do
jogo. Nem sempre você vai
conseguir marcar uma mar-
cação pressão, nem sempre
propor o jogo a todo mo-
mento, mas a equipe tem
que estar bem preparada.
Então, minha filosofia e ideia
de trabalho é que o Goiás es-
teja preparado para todas as
fases do jogo”, concluiu o
treinador. (Victor Pimenta,
especial para O Hoje)

Treinador já assume comando esmeraldino diante da Ponte Preta

Assim como a seleção
feminina, a masculina es-
treou nas Olimpíadas com
goleada. Na manhã de on-
tem, o time comandado pelo
técnico André Jardine der-
rotou a Alemanha por 4 a 2.
O destaque da partida foi o
atacante Richarlison, do
Everton, da Inglaterra, que
marcou três vezes. Pauli-
nho, para o Brasil, e Amiri e
Ache, para os alemães, tam-
bém deixaram suas mar-
cas. O triunfo garantiu aos
brasileiros a liderança do
Grupo D da competição.

O jogo
O Brasil começou pres-

sionando e, com menos de
30 minutos jogados, já ti-
nha 3 a 0 de vantagem. Os
três gols marcados por Ri-
charlison. Primeiro, aos seis,
quando o camisa 10 recebeu
de Antony e invadiu a área
para finalizar. Na primeira
tentativa, Müller acabou de-
fendendo, mas o Pombo não

desperdiçou o rebote e abriu
o marcador. O segundo saiu
aos 21, de cabeça, após cru-
zamento de Guilherme Ara-
na. E na marca de 29 minu-
tos, Matheus Cunha partiu
em disparada pelo meio e
acionou Richarlison, que
entrou na área, cortou
para o meio e bateu colo-
cado no canto.

Ainda no primeiro tem-
po, Matheus Cunha desper-
diçou um pênalti, que foi de-
fendido por Müller. Além da
penalidade, o camisa 9 des-
perdiçou várias outras
chances de dilatar o pla-
car. Já na etapa final, a Ale-
manha descontou logo em
sua primeira chegada, aos
11 minutos, com o tento do
meia Amiri. No finzinho,
aos 38, Ache diminuiu ain-
da mais, colocando pressão
na seleção brasileira. Po-
rém, aos 48, Paulinho fez o
quarto, garantindo o triun-
fo. (Breno Modesto, espe-
cial para O Hoje)

Com hat-trick de
Richarlison, Brasil
goleia a Alemanha

FUTEBOL

Marcelo Cabo exalta grandeza
do clube em apresentação

GOIÁS

Rosiron Rodrigues / Goiás EC

Data: 23 de julho de 2021. Horário e local: 20 horas, estádio
Moisés lucarelli, Campinas-sP. Arbitragem: heber Roberto lo-
pes (sC); Assistentes: Johnny Barros de oliveira (sC) e Gizelli Ca-
saril (sC); Quarto árbitro: Pietro Dimitrof stefanelli (sP)

t
téCniCA

Ponte Preta: ivan; Felipe Al-
buquerque, Fábio sanches,
Cleylton, Rafael santos; Vini
locatelli, André luiz, Fessin,
Camilo; Josiel e Moisés
Técnico: Gilson Kleina

Goiás: tadeu; Diego, Reynal-
do, David Duarte, Artur; Re-
zende, Breno, élvis; Alef
Manga e nicolas (Bruno Me-
zenga)
Técnico: Marcelo Cabo

xPonte Preta Goiás

FICHA

Data: 22 de julho de 2021. Horário: 8h30 (de Brasília). Local:
estádio internacional de Yokohama, em Yokohama (JAP).
Gols: Richarlison (6’/1t, 21’/1t e 29’/1t) e Paulinho (48’/2t) - BRA;
Amiri (11’/2t) e Ache (38’/2t) - Ale. Cartão vermelho: Arnold
- Ale. Árbitro: ivan Barton (el salvador). Assistentes: David Mo-
ran (el salvador) e zachari zeegelaar (suriname)

t
téCniCA

Brasil: santos; Daniel Al-
ves, nino, Diego Carlos e
Guilherme Arana; Douglas
luiz, Bruno Guimarães e
Claudinho (Malcom); Anto-
ny (Paulinho), Matheus Cu-
nha e Richarlison (Reinier). 
Técnico: André Jardine

Alemanha: Müller; hen-
richs, Pieper (torunarigha),
Uduokhai e Raum; Maier,
Arnold, Amiri (teuchert) e
stach (schlotterbeck); Rich-
ter (Ache) e Kruse (löwen).

Técnico: stefan Kuntz

4 x 2Brasil Alemanha

FICHA

Ponte aérea na B

Fernando Lima / Goiás EC

Equipe esmeraldina tenta 3ª vitória fora de casa na competição para voltar a colar no líder Náutico 



FORA DE CASA

O duelo contra o Cuiabá,
onde o Atlético-GO foi derro-
tado na noite desta última
quarta-feira (21), foi o pri-
meiro dos três longe de Goiâ-
nia para o rubro-negro. Agora,
o elenco deixou Mato Grosso e
embarcou na tarde de ontem
para São Paulo, onde realiza
sua preparação até sábado,
desce a serra para enfrentar o
Santos, neste domingo (25),
na Vila Belmiro, às 18h15 (ho-
rário de Brasília). 

Na última temporada, o
Atlético Goianiense venceu
pela primeira vez o Santos na
Vila Belmiro. Naquele jogo, o
time foi comandado por Eduar-
do Souza, feito que vai se re-
petir nesta rodada, já que o
treinador Eduardo Barroca foi
expulso na última rodada e
portanto não vai estar na bei-

ra do gramado, apesar que vai
orientar o time nos treina-
mentos e estará presente no es-
tádio durante o duelo.

Barroca é o primeiro dos
desfalques atleticanos. Além
do treinador, o Atlético Goia-
niense não vai contar com o vo-
lante Willian Maranhão, que
também foi expulso diante do
Cuiabá e com o zagueiro Éder,
que recebeu o terceiro amare-
lo na mesma partida. O lateral-
esquerdo Igor Cariús sentiu a
panturrilha direita e voltou
para Goiânia, onde vai realizar
exames. O meio-campista João
Paulo segue no departamento
médico e não viajou com o
restante do elenco.

Entre os retornos para essa
partida, dois atletas integram o
elenco atleticano. O atacante Zé
Roberto, que cumpriu suspen-

são contra o Cuiabá, viajou
com o elenco, assistiu a partida
na tribuna destinada ao time
visitante e vai ser relacionado
para enfrentar o Santos. O jo-
gador já atuou na equipe pau-
lista, em 2017, mas pela equipe
sub-23, onde marcou dois gols
em 10 jogos e não teve o con-
trato renovado.

Sem Igor Cariús, Natanael
volta a ser relacionado. O jo-
gador que sofreu uma con-
tratura muscular e ficou fora
dos dois últimos jogos, em-
barcou e se encontrou com o
elenco em São Paulo, onde
inclusive deve retomar a titu-
laridade na lateral-esquerda,
outra opção para a comissão
técnica é a escolha de Arthur
Henrique, que estreou con-
tra o Cuiabá. (Felipe André,
especial para O Hoje)
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Após cumprir suspensão, Zé Roberto está à disposição para enfrentar o ex-clube

Bruno Corsino/ACG

Apesar de alguns es-
portes já estarem aconte-
cendo, a cerimônia de
abertura das Olimpíadas
de Tóquio acontece ofi-
cialmente na manhã de
hoje. A 32ª edição da Olim-
píada de verão, que deve-
ria ter acontecido no últi-
mo ano, mas foi adiado
por conta da pandemia,
terá a abertura oficial a
partir das 8h (horário de
Brasília) no Estádio Olím-
pico de Tóquio. O Brasil
será representado por
apenas quatro pessoas, os
atletas Bruno, do Volêi, e
Ketleyn Quadros, do Judô,
além do chefe da missão e
oficial administrativo.

Com o intuito de dimi-
nuir a delegação, o Brasil
optou por apenas quatro
pessoas e o restante esta-
rão privados de participar.
Pela primeira vez na his-
tória, as cerimônias de
abertura e encerramento,
não vão contar com a pre-
sença do público. A decisão
de proibir os espectadores
foi tomada por conta da de-
cretação do estado de
emergência em Tóquio até
o final das competições,
até 8 de agosto, e em meio
a críticas de autoridades de
saúde do país e rejeição
da população à competi-
ção. Apesar disso, o estádio
vai receber mais de 11 mil
atletas de 206 nações.

Outras províncias que
vão sediar competições

também já confirmaram
que não terão público:
Chiba (que vai sediar
competições de surfe, es-
grima, taekwondo e luta
olímpica), Kanagawa (bei-
sebol/softbol, iatismo e
futebol), Saitama (bas-
quete, golfe e futebol),
Fukushima (beisebol/soft-
bol) e Hokkaido (futebol e
atletismo). As províncias
de Miyagi (futebol) e Shi-
zuoka (ciclismo) Ibaraki
(futebol) ainda mantém
previsão de público (50%
do total e limitado a resi-
dentes no Japão) durante
as competições.

Seguindo a tradição, a
cerimônia de abertura das
Olimpíadas de Tóquio será
composta por pela pro-
gramação artística, que
está sendo mantida em si-
gilo, o desfile das delega-
ções, o acendimento da
pira olímpica, e a liberação
simbólica das pombas da
paz. Ainda sobre o desfile,
ao contrário de edições an-
teriores onde costumava
ser uma das primeiras a
desfilar por ordem do al-
fabeto inglês, a delegação
brasileira vai ser a 151ª a
entrar levando em conta o
alfabeto japonês. Seguindo
a tradição, como o país de
origem das Olimpíadas, a
Grécia entrará primeiro,
e o Japão, como sede, será
o último país a desfilar.
(Felipe André, especial
para O Hoje)

Cerimônia de abertura
das Olimpíadas
acontece hoje

TÓQUIO

Breno Modesto

Na última quarta-feira
(21), o Vila Nova voltou a tro-
peçar no Estádio Onésio Bra-
sileiro Alvarenga. Pela décima
terceira rodada da Série B do
Campeonato Brasileiro, o time
comandado pelo técnico in-
terino Higo Magalhães acabou
sendo derrotado pelo Brusque
pelo placar de 1 a 0.

Este foi o segundo revés do
Tigre como mandante na Se-
gundona, sendo o primeiro no
OBA, local onde ainda não con-
seguiu vencer pela competi-
ção nacional. Além disso, a
derrota para os catarinenses
aumentou o jejum vilanoven-
se na praça esportiva. Soman-
do a Série B, a Copa do Brasil e
o Campeonato Goiano, o Colo-
rado chegou ao oitavo jogo
consecutivo sem fazer valer o
mando de campo no local.

Apesar disso, quando
atuou como mandante no Es-
tádio Anníbal Batista de To-
ledo, o Vila Nova conquistou
uma vitória. Foi contra o CSA,
no dia 12 de junho. Ao falar a
respeito do tabu, Higo Maga-
lhães admite que está tendo
dificuldade para tranquilizar
os jogadores, que acabam per-
dendo a confiança.

“Estamos tendo uma difi-
culdade há um bom tempo.
Uma dificuldade para dar tran-
quilidade aos jogadores. Os
números são baixos e vão
criando instabilidade. Eles vão
perdendo confiança. Não ven-
cemos em casa há muito tem-
po, o que gera uma cobrança

normal do futebol. O que nos
resta é trabalhar muito e achar
o momento para que o futebol
volte a fluir em termos daque-
le volume de finalização e cria-
ção, principalmente porque a
gente precisa de vitória. A com-
petição é muito difícil. Temos
que recuperá-los para sábado
(24), porque já tem outra bata-
lha”, disse Higo Magalhães

O treinador completou di-
zendo que a cobrança tem sido
muito forte, resultando num
aumento de ansiedade dos
atletas, os atrapalhando na
hora de concluir as jogadas.

“Falta a primeira bola en-
caixar, sair à frente para des-
lanchar normalmente, ter con-
fiança para as coisas fluírem. A
cobrança está muito forte, é
fato que a ansiedade aumenta
e atrapalha no momento de
concluir”, completou Higo.

Por fim, Higo falou do pou-
co tempo entre um jogo e ou-
tro. De acordo com ele, não há
muito tempo para trabalhar
em cima das questões do je-
jum no OBA e do clube ter o
pior ataque da Segundona.

“Não há tempo (para trei-
namentos). O tempo é só para
recuperar os atletas. É mais
na conversa, tentando um
ajuste, ajustando alguma coi-
sa da parte tática. São coisas
que estão incomodando bas-
tante. Incomodando os atle-
tas, o clube, os torcedores.
Mas sábado (24) já tem outro
jogo. Precisamos estar fortes
para tentar sair com a vitó-
ria”, finalizou Higo Maga-
lhães. (Especial para O Hoje)

Ainda sem vencer no OBA pela Série B,
Higo Magalhães admite que pressão
pelo fim do jejum tem atrapalhado

ansiedade atrapalhando

Com pouco tempo entre um jogo e outro, Higo foca na recuperação dos atletas
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Atlético-GO tem desfalques e
retornos para enfrentar o Santos
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João Paulo Alexandre

A abertura da Feira Hippie
às sextas-feiras de maneira
permanente pode ficar para o
momento pós-pandemia. Isso
porque não é uma medida
que deve ser tomada exclusi-
vamente pela Secretaria Mu-
nicipal de Desenvolvimento e
Economia Criativa (Sedec). A
decisão da abertura da Feira
Hippie na sexta-feira, 6 de
agosto, que antecede o Dia
dos Pais, vem como uma for-
ma de ajudar na retomada
econômica da cidade. É o que
afirma Paulo Henrique, titular
da Sedec. Além disso, o titular
da pasta destacou que a deci-
são, que partiu do prefeito
Rogério Cruz (Republicanos), é
uma forma de entender que os
feirantes ficaram prejudica-
dos na pandemia. 

“É um gesto de fomentar e
valorizar os feirantes. O pre-
feito está preocupado com a re-
tomada econômica da cidade.
Mas, para retornar todas as
sextas, vai muito além disso.
Nós estamos ainda conversan-
do com os feirantes e depende
de muitas coisas: outras secre-
tarias como a Fiscalização e
Mobilidade. A gente tá traba-
lhando para que isso aconteça”,
reforça o titular. Além disso, há
todo o trâmite sobre os traba-
lhos que estão sendo realizados
na Praça do Trabalhador, local
onde a feira acontece.

Descontentamento
A decisão da abertura da

Feira Hippie na mencionada
data veio carregada de polê-
mica. Isso porque a Associa-
ção dos Feirantes do local dis-
se que a decisão pegou a todos
de surpresa e que a mesma
não foi consultada entre

membros da entidade.De
acordo com o Presidente da
Associação da Feira Hippie,
Waldivino da Silva, a Asso-
ciação não recebeu nenhum
comunicado oficialmente.
“Nós montaremos a feira, mas
a forma com a qual a situação
foi conduzida gerou um des-
contentamento”, afirma.

A portaria nº 087/2021 foi
publicada na última quarta-
feira (21). A portaria estabele-
ce que a montagem da feira de-
verá ser iniciada a partir da
00h no dia 6 de agosto, mas o
funcionamento ocorrerá às 6h
da sexta-feira e vai até as 15 ho-
ras de domingo, 08 de agosto.
Além disso, deverão ser obe-
decidas todas as medidas e
protocolos sanitários de fun-
cionamento estabelecidos pelo
Decreto nº 3.237, publicado no
último dia 8 de junho. Atual-
mente, o funcionamento da
feira está autorizado para acon-

tecer aos sábados e domingos
e com 50% da capacidade

Segundo Waldivino, o ve-
reador Sargento Novandir tra-
tou do assunto com o prefeito
Rogério Cruz reunido com pes-
soas que sequer fazem parte da
Associação. “Temos mais de
3,2 mil associados e as pes-
soas reunidas com o prefeito
não foram selecionadas para
nos representar. Estamos ten-
tando falar com o prefeito há
mais de três meses e não con-
seguimos. Aí o prefeito atendeu
o vereador e Associação da
Feira Hippie não foi convidada.
O pessoal está indignado com
esta situação”, destaca.

O Presidente destaca que a
feira será aberta na sexta-feira
em respeito aos feirantes e aos
clientes que visitam o local.
“Funcionaremos, e abrir na
sexta-feira agrega, mas que-
ríamos que o funcionamento
fosse de forma definitiva. A

atitude realizada e a forma
que chegou até nós, a Feira Hip-
pie repudia, estamos tristes
com a situação”, finaliza.

A Vice-presidente da Asso-
ciação de Feirantes da Feira
Hippie, Letícia Mariani Perei-
ra da Silva, explica que dentro
da Feira Hippie está tendo
uma outra Associação que não
foi eleita pelos feirantes de
forma pública, por votação.
“Podemos ter várias Associa-
ções, mas eu como vice-presi-
dente, fui eleita e o Waldivino
da Silva foi eleito de forma pú-
blica, então nós entendemos
ser os legítimos a representar
os feirantes.”, destaca. 

Ela pontua que a permissão
para o trabalho na referida
sexta-feira foi conseguida pelo
vereador e pelo pessoal da ou-
tra associação, que fizeram um
vídeo, foram até o prefeito e
conseguiram essa autorização.
“Para mim como feirante, óti-

mo, excelente, irei trabalhar.
Mas eu como vice-presidente
da Associação entendo como
desrespeitoso não termos sido
convocados para conversar.
Esse desentendimento está ha-
vendo. Os feirantes que vota-
ram não gostaram dessa forma
que foi feita, inclusive muitos
feirantes não irão trabalhar
por conta disso” afirma Letícia. 

Segundo a vice-presiden-
te, contudo, pensando nos
bem dos feirantes, a libera-
ção é uma boa saída. “En-
frentamos uma dificuldade
econômica. Gasolina, ali-
mentação, tudo está aumen-
tando, então a gente vê como
uma boa saída, será bem vis-
to para levantar as vendas,
mas em relação à associação,
está tendo esse desentendi-
mento entre as associações e
o Poder Público”, finaliza.

“Trabalho pelo povo”
Em resposta, o vereador

Sargento Novandir disse que
“trabalha sempre para o fei-
rante.” Além disso, ele afir-
mou que quem participou da
reunião foi o presidente da As-
sociação Luta Pela Feira Hip-
pie, Ronnie Inácio Leão, um
grupo que possui legitimidade
como a Associação da Feira
Hippie e possui CNPJ.

Ele declarou, ainda, que
desde a campanha de 2020 já ti-
nha como proposta o retorno
da feira na sexta, mas que o
prefeito Rogério Cruz, apesar
de concordar, pediu que se
aguardasse a melhora na pan-
demia. “Então, na última reu-
nião coloquei isso novamente
em pauta. Rogério me pediu
paciência, mas concordou em
permitir o funcionamento de
sexta a domingo, na véspera do
Dia dos Pais”, esclareceu.

A Prefeitura de Goiânia aten-
deu pedido dos trabalhadores
da Feira Hippie e liberou o fun-
cionamento das atividades co-
merciais na sexta-feira que an-
tecedeu o Dia das Mães. A deci-
são foi confirmada por meio
da Portaria 045 de 2021 publi-
cada  no último dia 6 de maio.  

O secretário de Desenvol-
vimento e Economia Criativa,
Paulo Henrique, disse à época

que a liberação ocorreu após
diálogo com os trabalhadores. 

“Nós ouvimos as deman-
das dos feirantes e levamos ao
prefeito Rogério Cruz, que foi
sensível e  autorizou o funcio-
namento excepcionalmente
nesta sexta-feira.”

De acordo com a Portaria, a
montagem da feira deverá ser
iniciada a partir da 00h da sex-
ta-feira e o funcionamento será

das 6h do dia  7/5 às 15 horas de
domingo, 9 de maio. Além disso,
deverão ser obedecidas todas as
medidas e protocolos sanitários
de funcionamento estabeleci-
das pelo Decreto nº 1.601, de 22
de fevereiro de 2021. 

Aumento nas vendas 
A decisão foi recebida com

otimismo pelos feirantes. O
presidente da Associação da

Feira Hippie, Valdivino da Sil-
va, disse na ocasião que a ex-
pectativa é que as vendas te-
nham uma alta considerável.
“Essa foi uma decisão muito
acertada. O prefeito Rogério
Cruz foi muito sensível ao aten-
der nosso pedido e com isso
nossas vendas terão uma aque-
cida por causa do comércio
no atacado”, afirmou.

O presidente da Associação

da Feira Hippie garantiu que,
além dos supervisores de feira,
os próprios trabalhadores fa-
rão a fiscalização em relação
aos protocolos sanitários. “Nós
estamos utilizando nossas re-
des sociais para alertar sobre os
protocolos de segurança. Em
caso de descumprimento acio-
namos a Guarda Civil Metro-
politana”, alegou. (Especial
para O Hoje)

Secretário afirma que abertura na sexta antes do Dia dos Pais é uma forma de ajudar os feirantes

Medida já foi tomada no Dia das Mães

Abertura criou um descontentamento entre representantes da feira

Feira funcionará de sexta a domingo que comemora o Dia dos Pais

Volta da Feira Hippie às sextas pode
ficar para depois da pandemia

Fotos: Wesley Costa
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Daniell Alves

Com cerca de 97% dos profissionais de educação da rede
estadual de ensino vacinados, aqueles servidores que op-
taram por não se imunizar contra a Covid-19 não devem
sofrer nenhum tipo de punição. No total, foram 453 pro-
fissionais que não quiseram se vacinar. A titular da Se-
cretaria de Educação de Goiás (Seduc-GO), Fátima Gavio-
li, informou que muito pouco ou nada poderá ser feito caso
eles sejam efetivos, mas se forem temporários, poderá ter
alguma “conversa” para que mudem de ideia. 

“Se eles forem servidores efetivos, não há nada que
impeça que eles continuem, embora eu acredite que é
uma irresponsabilidade muito grande, tendo em vista
que não é só a vida dele que está em risco, mas também
das crianças e dos colegas de trabalho. Se ele for efeti-
vo eu não tenho muito o que fazer, se for contratado a
gente chama para conversar”, explicou.

Para garantir o retorno seguro de alunos e profes-
sores, a Seduc e parceiros elaboraram um documento
com regras. De acordo com o protocolo, o distanciamento
mínimo é de 1 metro entre os alunos com máscara e 2
metros entre os alunos e professores. Na organização das
salas de aula, as carteiras não poderão ficar dispostas
uma em frente à outra.

Entre as recomendações estão a de que as máscaras
devem cobrir nariz, boca e ser vedada ao rosto. A
orientação é de troca de 3 a 4 horas, caso esteja suja ou
úmida. Para os alunos que possuem cabelos longos, a re-
comendação é prendê-los. As unidades educacionais ain-
da deverão criar um Plano de Contingência e elaborar
relatórios a cada 15 dias sobre a situação de cada local,
após o retorno das atividades. Os protocolos deverão ser
monitorados diariamente.

O texto diz que também será necessário promover a
educação sobre os cuidados,  prevenção, monitoramento
e controle da Covid-19, por meio dos profissionais da edu-
cação da unidade escolar e produzir medidas de rastrea-
mento de casos suspeitos e confirmados da unidade de en-
sino. Com 41 páginas, o documento será encaminhado para
todas as unidades escolares da rede pública estadual. 

O objetivo é orientar professores e gestores sobre a im-
portância das medidas pedagógicas e de monitoramento
constante para a retomada das aulas presenciais. O guia
também traz informações sobre a organização do espaço
escolar e as medidas de prevenção e controle da Covid-
19 durante o retorno gradual das aulas. “É imprescindí-
vel a comunicação muito afinada entre pais, trabalhado-
res da educação e Secretaria de Saúde, para que, na ocor-
rência de qualquer caso, seja notificado imediatamente
para tomar as providências”, completou Fátima.

Recusa da vacina é preocupante 
“Naturalmente, os coordenadores e secretários deve-

riam estar muito preocupados com isso'', alerta Ieda Leal,
membro e tesoureira do Sindicato dos Trabalhadores em
Educação de Goiás. Ela destaca que é necessário que a Se-
duc faça um diálogo com esses servidores que não quise-
ram se vacinar. “Então, tem que ter um plano para o de-
bate com esses profissionais. Onde estão os localizados, por-
que isso acontece e qual é a situação”, avalia. 

Para ela, é necessário ter mais responsabilidade
com a vida dos outros. “Não podemos nos recusar. Eu
acho que o governador deveria pensar em como resol-
ver essa situação. Estamos pensando que o retorno não
pode ser evitado, mas devem ser respeitadas as condi-
ções que são colocados, como, por exemplo, a vacinação,
o número de pessoas dentro das escolas para não gerar
aglomeração”, finaliza. 

Retorno 
As aulas presenciais na rede estadual irão retornar

no dia 2 de agosto. A secretária informou que o Estado
já recebeu recursos do Ministério da Educação (MEC)
para compra do material para marcação das salas de au-
las e dos equipamentos de proteção das pessoas envol-
vidas neste retorno. 

O retorno será gradual. “A partir daí todas as
crianças devem voltar. Nós não vamos simplesmente
voltar às aulas. Vamos fazer um controle também com
aquilo que é necessário para uma testagem rápida nos
alunos”, ressalta o governador Ronaldo Caiado. (Es-
pecial para O Hoje)

Retorno das aulas presenciais será no dia 2 de agosto

O Governo de Goiás, por
meio da Secretaria de Estado da
Saúde (SES-GO), publicou no
Diário Oficial do Estado um
aviso de solicitação de propos-
ta comercial para a aquisição de
vacina contra a Covid-19 para
imunizar 1 milhão de pessoas
em Goiás. A expectativa do go-
verno é gastar R$ 60 milhões
caso a compra seja feita. 

De acordo com o texto, o
imunizante deve ser injetável
e a quantidade de doses de-
penderá de qual vacina será
ofertada, pois existem no mer-
cado vacinas que necessitam
de duas doses por pessoa, bem
como também algumas que
necessitam de apenas uma

aplicação por munícipe.
As empresas interessadas

deverão encaminhar suas
propostas, com identifica-
ção do item, valor unitário,
quantidade a ser fornecida e
prazo de entrega, pelo e-
mail: sesciavgo@gmail.com.
Todas as informações sobre
procedimentos aquisitivos
de vacina contra a Covid-
19, estarão disponíveis no
site da Secretaria de Estado
da Saúde. "O Governo de
Goiás não tem medido es-
forços para garantir a imu-
nização dos goianos. As me-
didas adotadas são transpa-
rentes e seguem ritos legais",
ressalta Ismael Alexandri-

no, titular da SES-GO. 
Ainda de acordo com a

pasta, a proposta a ser sele-
cionada deve ser a mais van-
tajosa para a administração
pública, segundo critérios de
menor preço, prazo para en-
trega e comprovação docu-
mental referente à negocia-
ção. Todo o processo está sen-
do acompanhado diretamen-
te pela Procuradoria-Geral
do Estado (PGE), Controlado-
ria-Geral do Estado(CGE) e
pela Superintendência de
Combate à Corrupção e ao
Crime Organizado da Secre-
taria de Estado da Segurança
Pública de Goiás. (Daniell
Alves, especial para O Hoje)

Estado pretende comprar 1 mi
de doses de vacina contra Covid

Professores 
que recusaram
vacina não devem 
sofrer punição 
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Senado debaterá mais um projeto
de lei midiático e oportunista

O Senado deve analisar a criação de me-
didas para prevenir e enfrentar a violên-
cia doméstica contra crianças e adoles-
centes, como assistência às vítimas em cen-
tros de acolhimento e aumento da pena ao
agressor. Trata-se do PL 1.360/2021, apro-
vado pela Câmara na última semana. Se
aprovada, a lei será batizada com o nome
de Henry Borel, assassinado aos 4 anos por
sua mãe, Monique Medeiros, que se en-
contra presa e o seu padrasto, o ex-verea-
dor do Rio de Janeiro, conhecido por Dr.
Jairinho. O texto propõe a criação do Dia
Nacional de Combate à Violência Domés-
tica e Familiar contra a Criança e o Ado-
lescente, a ser celebrado todos os anos no
dia 3 de maio — data de nascimento de
Henry. O projeto determina que, tal como
hoje, a Justiça poderá afastar e proibir a
agressora de conviver com a vítima, além

de determinar a prisão preventiva quan-
do houver risco comprovado de ameaça.
Essa é uma das medidas protetivas de ur-
gência sugeridas pelo texto que podem ser
acolhidas conforme a decisão do juiz.  Ou-
tras medidas são a suspensão da posse ou
restrição do porte de armas; o afastamen-
to do lar, domicílio ou local de convivên-
cia com a vítima; a proibição de aproxi-
mação com familiares da vítima, além de
testemunhas e denunciantes; a proibição
de frequentar determinados locais; a res-
trição ou suspensão de visitas; e o acom-
panhamento psicossocial do agressor. A
possibilidade de omissão - já presente no
Código Penal - é inserida no projeto,
pelo qual serão aplicadas punições a quem
deixar de comunicar à autoridade pública
a prática de violência contra criança ou
adolescente, ou o abandono de incapaz.  

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

Jurídica

A Terceira Turma do TST
reconheceu o dano moral
causado por uma empresa
de investimentos financeiros
a um operador de escava-
deira em decorrência de
atrasos reiterados nos pa-
gamentos salariais. Foram
dois meses consecutivos sem
salário, e, depois, ao ser dis-

pensado, ele também não
recebeu verbas rescisórias,
depósitos de FGTS e férias
acrescidas do terço consti-
tucional.  Na decisão, o co-
legiado destacou o caráter
indispensável que as ver-
bas salariais têm para aten-
der necessidades inerentes à
dignidade da pessoa.

Dano moral por 
atraso de pagamentos

Advogado com 
poderes especiais

A Quarta Turma do Su-
perior Tribunal de Justiça
(STJ) deu provimento a re-
curso ordinário em man-
dado de segurança inter-
posto por empresa multa-
da por ato atentatório à
dignidade da Justiça em
virtude de não compare-

cer a uma audiência de
conciliação. Por unanimi-
dade, o colegiado conside-
rou que a penalidade não
poderia ter sido aplicada,
já que  a  empresa foi re-
presentada na audiência
por advogado com pode-
res para transigir. 

2 Situação deplorável que
ocorre com frequência em
Goiás – Réu é solto após
mais de um ano preso com
alvará de soltura e sem con-
denação.

2 Artigo 283 do CPP e ar-
tigo 5º, LVII, da Constitui-
ção Federal – STJ afasta pri-
são que não respeitou deci-
são do STF sobre segunda
instância.

A juíza Camila Nina Her-
betta Nascimento, atual-
mente assessorando a pre-
sidência do TJGO, substitui-
rá o desembargador Leandro
Crispim, na 2ª Câmara Cri-
minal e Seção Criminal, du-
rante o período de férias, de
8 a 17 de setembro.

Magistrada
substituirá
desembargador
durante período
de férias

Câmara volta a debater
retrocesso na lei eleitoral

A Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) 135/19,
que torna o voto impresso
obrigatório, foi encerrada
sem a votação do parecer e
só serão retomados os de-
bates quando encerrar o pe-
ríodo de recesso parlamen-
tar, em 2 de agosto.  A reu-
nião extraordinária foi con-
vocada após requerimento
do deputado Hildo Rocha
(MDB-MA) e outros 20 par-
lamentares. O Plenário da
Câmara chegou a analisar
sugestão que suspenderia a
reunião, mas não houve vo-
tos suficientes para aprova-
ção. Segundo Hildo Rocha, as

eleições gerais em 2022 não
permitem mudanças. “Não
tem mais tempo para a Jus-
tiça Eleitoral, sei pela expe-
riência de mais de 20 anos
de vida pública. Fiz esta au-
toconvocação não foi à toa,
e outros colegas apoiaram,
porque o presidente já adiou
a votação duas vezes”, ex-
plicou Hildo Rocha. Os par-
lamentares mais próximos
do governo Bolsonaro ten-
taram adiar a votação logo
no início da reunião, en-
quanto a maioria criada no
colegiado após várias tro-
cas de integrantes insistia na
análise da proposta.



Haitianos que moram em
Aparecida de Goiânia se or-
ganizam para homenagear o
presidente do Haiti, Jovenel
Moïse, assassinado no último
dia 07, em Porto Príncipe,
Capital do Haiti. Marcada
para a próxima sexta-feira
(30), às 08h30, uma cami-
nhada dos imigrantes pres-
tará condolências ao chefe da
Nação morto. A homenagem
acontecerá no Setor Expan-
sul. Aparecida tem, pelo me-
nos, 500 imigrantes haitia-
nos que vieram ao Brasil fu-
gidos da miséria e falta de es-
trutura do país após o terre-
moto de 2010.

Em entrevista ao jornal O
Hoje, o pastor Dorval Nodiel,
líder religioso da comunidade
haitiana radicada em Apare-
cida de Goiânia, afirmou que
os haitianos esperam por Jus-
tiça. “Queremos Justiça por-
que ele foi um presidente elei-

to normalmente, de forma le-
gítima. Ele foi morto sem ter
feito nada de mal para nós
haitianos. Estamos chateados
e muito tristes com o aconte-
cido”, destacou, reafirmando
o pedido de justiça pelo pre-
sidente morto. “Pedimos Jus-
tiça para ele e para nosso
país”, finalizou.

Crime
O presidente do Haiti, Jo-

venel Moïse, foi morto em um
ataque a tiros em sua casa, em
Porto Príncipe, Capital do Hai-
ti, na madrugada do último
dia 07. A primeira-dama, Mar-
tine Moïse, que também foi
atingida, foi levada à Miami,
onde foi hospitalizada e so-

breviveu aos ferimentos. O
primeiro-ministro interino do
Haiti, Claude Joseph, afirmou,
em comunicado, que um gru-
po de indivíduos não identifi-
cados, alguns dos quais fala-
vam em espanhol, atacou a re-
sidência privada do presi-
dente da República" por volta
da 1h e "feriu mortalmente o
chefe de Estado".

Segundo a Agence France-
Presse (AFP), pelo menos 28
pessoas participaram da exe-
cução do assassinato do pre-
sidente Jovenel Moïse, con-
forme informou a polícia Hai-
tiana. Destas, 26 seriam co-
lombianas e outras duas hai-
tianas, que moravam em ter-
ritório americano De acordo
com a polícia, após confron-
to, 18 ex-militares colombia-
nos foram presos, acusados
de cometer o assassinato do
presidente. Três outros su-
postos mercenários colom-

bianos foram mortos, en-
quanto outros cinco teriam
conseguido fugir.

Quinze dias depois do cri-
me, e diante de muitas dúvi-
das que ainda não foram es-
clarecidas, o Haiti tem um
novo primeiro-ministro. Se-
gundo informações da AFP,
Ariel Henry pediu por “uni-
dade nacional” na última ter-
ça-feira (20), ao assumir o go-
verno do Haiti. Henry havia
sido indicado pelo presidente
dois dias antes do assassinato
do Chefe do Executivo e se tor-
nou o sétimo primeiro-minis-
tro a tomar posse que foi no-
meado pelo político. Além de
primeiro-ministro, Ariel Hen-
ry também assumirá a pasta
de Assuntos Sociais e Traba-
lho. O interino Claude Joseph
passará a chefiar o Ministério
das Relações Exteriores.
(Maiara Dal Bosco, Especial
para O Hoje).
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Na última quarta-feira (21),
as cenas de um advogado sen-
do agredido pela Polícia Militar
nas proximidades do cameló-
dromo da Praça da Bíblia, em
Goiânia, ganharam as redes
sociais e causaram revolta. Or-
célio Ferreira Silvério Júnior foi
agredido quando tentava in-
tervir na prisão de um flaneli-
nha. Ele foi algemado e jogado
no chão por policiais do Gru-
pamento de Intervenção Rápi-
da Ostensiva (Giro), mesmo
tendo se identificado. Até o
momento, várias notas de re-
púdio foram publicadas em
apoio ao advogado.

O Governador de Goiás, Ro-
naldo Caiado, reconheceu que
houve excesso na abordagem
dos policiais. Além disso, o go-
vernador disse que tais exces-
sos “não serão admitidos de
maneira alguma, seja por ele,
pelo comando da PM e nem
pelo Secretário de Segurança
Pública.” “Não tenho dúvida
[que houve excesso], isso está
nítido ali, tanto é que o nosso
comandante da PM já tomou as
atitudes. Nós não aceitaremos
nada que extrapole os proto-
colos que são muito bem defi-
nidos, tanto pela nossa Polícia
Militar (PM) e pela nossa Polí-
cia Civil (PC). Pessoas que ex-
trapolam aquelas determina-
ções da polícia, vocês sabem
que nós não admitimos. E a Po-
lícia Militar já tomou as provi-
dências necessárias, para po-
der não só abrir averiguação
sobre aquele caso específico,
como qualquer outro que ve-
nha a acontecer”, afirmou.

Em nota, o Ministério Pú-
blico de Goiás afirmou que re-
cebeu notícia de fato relacio-
nada ao grave episódio, acom-
panhada das correspondentes
filmagens, e que “já instaurou
procedimento investigatório
para a pronta e rigorosa apu-
ração das circunstâncias em
que o fato ocorreu, notada-

mente em relação aos limites
da atuação das forças policiais.”
A Polícia Civil também abriu
um inquérito para apurar o
caso. De acordo com  a nota da
Secretaria de Segurança Públi-
ca, “assim que tomado conhe-
cimento sobre a ocorrência, to-
das as medidas administrativas
e disciplinares foram adota-
das. A pasta lembrou, ainda,
que o Comando Geral da PM
determinou o afastamento ime-
diato do policial militar envol-
vido na abordagem.”

A Ordem dos Advogados
do Brasil em Goiás (OAB-GO),
também se pronunciou sobre
o acontecimento, afirmando
que fará um desagravo pú-
blico - que é uma medida in-
terna para combater qual-
quer tipo de ofensa ou vio-
lência que o defensor tenha
sofrido durante o trabalho -
em repúdio às agressões so-
fridas pelo advogado Orcélio
Ferreira Silvério Júnior. Na
manhã de ontem (21), a Co-
missão de Direitos e Prerro-
gativas (CDP) aprovou pare-
cer da relatora Mariana
Wanderley França e Silva,
em sessão virtual e extraor-
dinária, do desagravo. 

O presidente do Conselho
Seccional da OAB-GO, Lúcio
Flávio de Paiva, por sua vez,
proferiu decisão acolhendo a
decisão da CDP de publicação
da nota de desagravo “Tudo
que estiver ao alcance da
OAB-GO será feito para que
haja a punição exemplar e
para que situações como essa
não se repitam nem com a
advocacia e nem com a cida-
dania”, destacou.

A OAB-GO oficializou à
Secretaria de Segurança Pú-
blica do Estado de Goiás, ao
Comando da PM-GO, à Cor-
regedoria da Polícia Militar
do Estado de Goiás, e à Pro-
motoria de Justiça responsá-
vel pelo Controle Externo da
Atividade Policial, um pedido
imediato de afastamento dos
responsáveis pela agressão -
o que ocorreu - e publicou
nota de repúdio. 

“A OAB-GO, por meio de
sua Comissão de Direitos e
Prerrogativas (CDP), e da Co-
missão de Direitos Humanos
(CDH), já acompanha os pro-
cedimentos policiais, e per-
manecerá firme no exercício
da sua função social de defe-
sa da população e da demo-

cracia, contra todos os exces-
sos e sempre buscará junto
aos órgãos competentes a
aplicação da Justiça como pu-
nição aos abusos praticados
pelos agentes do Estado”, diz
o comunicado.

Agressões
O advogado foi encami-

nhado para a Central de Fla-
grantes, onde passou por exa-
me de corpo de delito. Após o
procedimento, quando estava
sendo levado para triagem,
Orfélio afirmou, através das
redes sociais, que voltou a ser
agredido. Ele cobra novos
exames para provar que so-
freu lesões na cabeça. “Fui
agredido dentro do pátio da
delegacia, já entregue, e fui
agredido na triagem tam-
bém. Pedi socorro para um
policial civil que não quis se
identificar, que foi negligen-
te no momento que eu pedi
socorro, que eu estava sendo
torturado. Eu quero passar
pelo exame do corpo de deli-
to de novo, porque isso [a
agressão] foi posteriormente
ao exame de corpo de delito”,
afirmou o advogado. (Espe-
cial para O Hoje)

Orcélio Ferreira
Júnior foi agredido
pela Polícia Militar
na quarta-feira
(21), caso gerou
revolta

Jovenel Moïse, foi morto em um ataque a tiros em sua casa

Governo, Ministério Público e OAB
repudiam agressões contra advogado

Haitianos planejam homenagear presidente morto
APARECIDA DE GOIÂNIA

Grupo de advogados

dão apoio a Orcélio

Ferreira Silvério

Júnior

Reprodução/R7
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Pelo menos 25 pessoas mor-
reram em Henan, na região
central da China – uma dúzia
delas em uma linha do metrô
na capital da província,
Zhengzhou, que foi inundada
pelo que autoridades meteo-
rológicas chamaram de a pior
chuva em mil anos.

Cerca de 100 mil pessoas fo-
ram retiradas de suas casas na
capital Zhengzhou, onde os
transportes ferroviário e ro-
doviário foram interrompi-
dos, com represas e reserva-
tórios cheios em níveis alar-
mantes e milhares de tropas
realizando uma operação de
resgate na província.

Autoridades municipais dis-
seram que mais de 500 pessoas
foram resgatadas do metrô
inundado, com imagens das
redes sociais mostrando pas-
sageiros de trem no escuro,
com água até o peito, e uma es-
tação reduzida a uma grande
piscina marrom.

"A água bateu no meu pei-
to", escreveu um sobrevivente
nas redes sociais. "Fiquei com
muito medo, mas o mais ater-
rorizante não foi a água, mas a
falta de ar dentro do trem."

A chuva interrompeu os
serviços de ônibus na cidade
de 12 milhões de habitantes,
localizada cerca de 650 qui-
lômetros ao sudoeste de Pe-

quim, afirmou um morador
de sobrenome Guo, que havia
passado a noite no escritório.
"É por isso que muitas pes-
soas usaram o metrô, e a tra-
gédia aconteceu", disse Guo à
Reuters.

Pelo menos 25 pessoas mor-
reram nas chuvas torrenciais
que atingiram a província des-
de o último fim de semana, e há
sete desaparecidos, disseram
as autoridades em uma entre-
vista coletiva na quarta-feira.

Entre sábado e terça-feira,
617,1 milímetros (mm) de chu-
va caíram em Zhengzhou, qua-
se o equivalente à média anual
de 640,8 mm.

Como em ondas de calor re-
centes nos Estados Unidos e no

Canadá e enchentes na Europa
Ocidental, as chuvas na China
são quase certamente relacio-
nadas ao aquecimento global,
disseram cientistas à Reuters.
"Eventos climáticos extremos
como esse provavelmente
acontecerão com mais fre-
quência no futuro", afirmou
Johnny Chan, professor de ciên-
cia atmosférica na City Uni-
versity de Hong Kong.

"É necessário que os gover-
nos desenvolvam estratégias
para se adaptar a essas mu-
danças", acrescentou, referindo-
se às autoridades em níveis mu-
nicipal, estadual e nacional.

Muitos serviços de trem
foram suspensos ao redor de
Henan, um grande pólo lo-

gístico com população de cer-
ca de 100 milhões de pessoas.
As estradas também foram
fechadas, com voos adiados
ou cancelados.

Escolas e hospitais foram
abandonados, e as pessoas pe-
gas pelas enchentes se abriga-
ram em bibliotecas, cinemas e
até mesmo museus.

"Estamos com 200 pessoas
de todas as idades em busca de
abrigo temporário", afirmou
um funcionário com sobreno-
me Wang no Museu de Ciência
e Tecnologia de Zhengzhou.

"Demos macarrão instan-
tâneo e água quente para
eles. Eles passaram a noite
em uma grande sala de reu-
niões." (ABr)

617,1 milímetros
(mm) de chuva
caíram em
Zhengzhou, quase
o equivalente à
média anual de
640,8 mm

Pior chuva em mil anos deixa
pelo menos 25 mortos na China

"Pátria e Vida", uma can-
ção de hip hop antigoverna-
mental de vários dos músicos
mais populares de Cuba no
exílio e que se tornou viral, se
transformou em um hino
para os protestos sem prece-
dentes que abalaram o país
caribenho neste mês.

Agora, o artista visual que
filmou parte do videoclipe
em Cuba, Anyelo Troya, foi
condenado a 1 ano de prisão
sob acusação de instigar tu-
multos, segundo familiares,
após participação em um ato
em Havana.

Os ativistas argumentam
que é apenas o começo de uma
onda de julgamentos sumários
das centenas de manifestantes
que as autoridades detiveram
durante e após os protestos in-
comuns de 11 e 12 de julho. O
governo culpou contrarrevolu-
cionários apoiados pelos Estados
Unidos pela agitação.

"Eles o levaram a julgamen-
to sem defesa, nem advogado,
nem nada", disse sua mãe, Rai-
sa González, à Reuters, após as-
sistir à sentença que descreveu
como um julgamento coletivo de
cerca de 12 pessoas.

Autoridades cubanas que
atendem a jornalistas estran-
geiros não responderam ime-
diatamente a um pedido de
comentário sobre os casos
dos detidos na ilha.

O presidente Miguel Díaz-
Canel disse na televisão esta-
tal na semana passada que há

pessoas que receberão a res-
posta que a lei cubana consi-
dera e "que será enérgica",
mas afirmou que haveria o
devido processo legal.

Mas Raisa González disse
que não foi informada a tempo
do julgamento de seu filho e
que quando chegou ao tribunal
com seu advogado, ele já havia
sido condenado. O julgamento
foi criticado pela Anistia In-
ternacional e pela Human
Rights Watch (HRW) por ter
sido realizado sem a devida de-
fesa ou o devido processo.

Troya, de 25 anos, já esta-
va na lista do governo por sua
participação na canção, cujo
nome subverte o slogan re-

volucionário "Pátria ou Mor-
te", contou sua mãe.

"Teremos centenas de pre-
sos políticos em apenas duas
semanas", disse Javier Lar-
rondo, representante da or-
ganização de direitos humanos
Cuban Prisoners Defenders.

Autoridades confirmaram
na terça-feira que iniciaram
os julgamentos dos detidos sob
acusação de instigar distúr-
bios, vandalismo, disseminação
de epidemia ou agressão, acu-
sações que podem acarretar
penas de até 20 anos de prisão.

Os protestos, que começa-
ram em uma pequena cidade
há 10 dias e depois se espalha-
ram, ocorrem durante a pior

crise econômica de Cuba em
décadas, o que se soma às res-
trições de liberdades civis.

Paradeiro desconhecido
A maioria dos detidos foi

mantida incomunicável, en-
quanto a localização de al-
guns ainda é desconhecida,
segundo o grupo de direitos
humanos no exílio Cubalex e
a Human Rights Watch
(HRW), de acordo com entre-
vistas com parentes.

Os cubanos têm postado
fotos de pessoas que dizem
não conseguir localizar ou
compartilhando histórias de
prisões em um grupo do Fa-
cebook chamado "Desapare-
cidos #SOSCuba", com mais de
10.000 membros.

"Fomos de delegacia em
delegacia procurando por
ela", disse Alberto Betancourt
sobre sua irmã, mãe de dois
filhos, detida em um protesto
em Havana.

"Eles não me deixam falar
com ela", afirmou à Reuters,
contendo as lágrimas. “Mas
ela não é uma criminosa. Ela
simplesmente se deixou levar
pela multidão”, observou ele.

Autoridades do Ministério
do Interior cubano negaram
na terça-feira que alguém es-
taria "desaparecido" e disse-
ram que uma lista de detidos
que circula - eles não disse-
ram qual - é manipulada e in-
clui pessoas que nunca fo-
ram detidas. (ABr)

Manifestantes recebem sentenças de prisão
CUBA

Cidade ficou sem

transporte, e 100

mil pessoas

foram retiradas

de casa

Algumas

famílias seguem

sem notícias de

parentes
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O cantor brasileiro radicado nos EUA Lubeka trans-
forma suas aflições em pop. Inspirado pelo mito da Me-
dusa, ele abraça as imperfeições e seu lado mais sombrio
em ‘Veneno’. A faixa está disponível em todas as plata-
formas de música digital. Em entrevista ao Essência, o ar-
tista conta que a música nasceu do desejo em expressar
suas revoltas internas.

Lubeka afirma que se expressar de tal forma era uma
forma de se afirmar enquanto pessoa. “Eu sigo a narrati-
va de superar amores, relacionamentos tóxicos e mostro
toda essa evolução que passa por várias fases até chegar
na parte em que estou mais no controle das minhas emo-
ções, e em Veneno isso fica mais evidente pois agora eu me
sinto mais confiante para seguir em frente, e nada com
uma boa indireta pro boy escroto né?”, explica. 

A principal mensagem que o cantor deseja agregar aos
ouvintes é sobre o processo evolutivo de cada um. “Em uma
geração que busca a felicidade, poucos falam sobre nossos
desafios, nossos conflitos internos, e para podermos viver
uma vida plena precisamos entender nossos traumas, lidar
com eles de frente. Veneno mostra que há força na dor, exis-
te força pra além da perda, e essa força nos impulsiona a
viver a vida de forma mais intensa”.

O cantor ressalta que ‘Veneno’ é como um rito de pas-
sagem. “É como se fosse: ‘ok, eu sei o que tá acontecendo,
eu reconheço que estou no purgatório, eu sei que também
errei e fui tóxico’. É sobre aceitar, e se perdoar, e também
aprender a perdoar, então os próximos singles que virão
vão contar essa história de redenção, e finalmente ter en-
contrado a felicidade plena. É a história da minha vida can-
tada, minhas memórias cantadas”, adianta o cantor sobre
os novos projetos de seu EP. 

‘Veneno’ integrará um EP que reunirá ainda os singles
já revelados ‘Chances’, ‘Estática’, ‘Atitude’ e ‘Tarde Demais’.
Esta última soma dezenas de milhares de audições nas pla-
taformas digitais, além de chegar às posições 16 e 19 do
top 200 no Brasil, segundo o serviço de monitoramento
Crowley, com destaque para as rádios de Santa Catarina,
Paraná e Rio Grande do Sul, atingindo a primeira posição
no sul de Minas. 

O novo álbum vem para somar à trajetória de Lubeka, que
vive atualmente nos EUA após uma passagem por Portugal.
Seu projeto solo surgiu em 2018, com o artista transformando
suas experiências em canções, dialogando com o pop alter-
nativo e o R&B com as experiências de ser um homem ne-
gro, latino e membro da comunidade LGBTQIA+.

Atualmente morando em Los Angeles, o cantor con-
ta que essa temporada nos Estados Unidos tem impac-
tado de forma positiva a sua carreira e seu lado criati-
vo. “Viver nos EUA num ambiente tão cosmopolita, e
cheio de influências musicais de todo lado, me fez fazer
as pazes com a música, e querer comunicar minha men-
sagem. O rigor da indústria me motiva a sempre buscar
a excelência, e trazer um trabalho diferente e inovador.
Espero conseguir isso”. 

Cantor goiano atualmente morando em Los Angeles, Lubeka segue antecipando seu EP com o novo single ‘Veneno’

Essência

Pop e mitologia grega 

Novo álbum vem para somar à trajetória de

Lubeka, que vive atualmente nos EUA após

uma passagem por Portugal 

Em 'Veneno' o artista traz o imagético da Medusa, figura da mitologia grega, que pas-
sou por algo horrendo e traumático e, mesmo vítima, foi amaldiçoada e transformada em
um monstro. Abrindo mão de uma busca por redenção.  “Eu sempre fui fascinado por mi-
tologia grega, na escola sempre achei incrível aprender sobre os deuses e seus mitos, e quan-
do a música de ‘Veneno’ surgiu, desde a composição eu queria mostrar algo mais sombrio,
então sugeri as referências de séries sobrenaturais que amo”, revela Lubeka. 

“Fiquei fascinado com a ideia de a Medusa ter sido a vítima da história, ela é sempre
mostrada como a vilã, e queria muito trazer essa dualidade de que nós somos humanos
e temos um lado sombrio também. Faz parte de quem somos, mas isso é reflexo de trau-
mas, tudo tem um contexto”, completa. (Especial para O Hoje)

Veneno

Fotos: Eduardo Orelha
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Malhação - sonhos 
Dandara vai atrás de René e

Gael se surpreende. Bete con-
vida simplício para tomar café.
Pedro e sol se animam quando
nando fala que Vicki não can-
tará mais com eles. simplício
acerta com King os detalhes
do seu plano. todos se es-
pantam quando João se ins-
creve para o papel de Romeu.
Bianca e Jade discutem sobre
o papel de Julieta. Gilda pede
para Jeff ajudá-la a animar
Mari. Cobra sugere que Jade
sabote a audição de Bianca.

a Vida da Gente 
Ana diz a lúcio que não

pode mais casar com ele. eva
se descontrola ao saber que
Ana não vai mais se casar.
Celina consola lúcio. Wilson
reclama do conselho de lau-
delino sobre Moema. Celina
confronta Ana por desistir do
casamento com lúcio. eva se
revolta contra Manuela e Ro-
drigo. Jonas orienta Cléber a
desqualificar o depoimento
de nanda no processo contra
lourenço. Cris instrui Jonas
sobre hábitos de tiago. 

Gênesis
Raquel pressiona Jacó a se-

guirem para Canaã. Jasper se
desespera com o sequestro de
Bila. Maalate tem um novo
impasse com esaú. Raquel fica
na saia justa diante de Yarin e
Jasper. lúcifer defende Jacó.
ismael fica furioso ao desco-
brir o destino de Jacó. esaú
descobre que Basemate está
grávida. Depois de sete anos
de trabalho, Jacó pede a mão
de Raquel a labão. isaque
pede notícias de Jacó. esaú
ofende seu pai.

Coração indomável 
lucia pede que ele a leve

até lá. Maria Alessandra exige
de Carol o pagamento pela
quantia que ela roubou de
seu pai durante sua adminis-
tração do cassino, e a diz que
se ela não o fizer a denuncia-
rá a polícia. Karim diz a Mo-
hamed que deseja estar no-
vamente com Maria Alessan-
dra, porém desta vez quer ver
seu rosto. em uma clinica,
teobaldo questiona cirurgião
plástico. Carol entrega a Maria
Alessandra um cheque.

império
José Alfredo manda Josué

ouvir a conversa de Maurílio e
téo. espinoza entrega o vidro
com o líquido especial para o
Comendador. Danielle se cul-
pa por mentir para José Pedro.
Maurílio mostra a téo as pro-
vas contra José Alfredo. Du
pensa em sua gravidez. Maria
Marta apoia João lucas. Cláu-
dio e Beatriz elogiam o traba-
lho de Maria Ísis. leonardo se
junta a um grupo de mendi-
gos. enrico observa Cláudio e
Beatriz juntos.

RESUMO
t

De noVelAs

Sucesso
repaginado
Versão oficial da música ‘Rolê’ é
lançada hoje (23) e conta com
recursos destinados a filantropia

Lanna Oliveira

Representante do pisei-
ro, gênero que conquistou
os brasileiros, Tarcísio do
Acordeon lança nesta sexta-
feira (23), ao lado de Mar-
cynho Sensação a música
‘Rolê’. A faixa, como outras
do artista, já tinha alcan-
çado números expressivos
na internet e em aplicativos
como o Tik Tok mesmo sem
um lançamento oficial. Des-
de a meia noite ela está
disponível em áudio nas
plataformas digitais e, hoje,
às 12h em Lyric Video no
canal do YouTube do can-
tor. Seu lucro será reverti-
do para diversas institui-
ções de caridade.  

Antes mesmo de ser lan-
çada oficialmente, ‘Rolê’ al-
cançou o primeiro lugar na
playlist ‘Viral do Spotify’ do
mundo e já soma números
muito expressivos. A música
de autoria de Tarcísio do
Acordeon e Dj Ivis foi regra-
vada, sem autorização, por
muitos artistas, mas um cha-
mou a atenção do composi-
tor:  Marcynho Sensação,
nova promessa do forró, deu
a voz na canção com as fa-
mosas dancinhas do Tik Tok,
que tem ajudado cantores a
emplacarem suas músicas.
Ao conhecer a versão, Tar-
císio convidou Marcynho
para uma parceria.

‘Rolê’ foi apresentada ao
público, pela primeira vez,
na live ‘Carvalheria na La-
deira’ em que na ocasião
Tarcísio deu a voz ao lado
de Xand Avião. Mesmo com
todos os fatos que ocasio-
naram as mudanças de pla-
nos de Tarcísio, ele resolveu
lançar a música por enten-
der que, poderia fazer um
bem ainda maior. “Vale re-
forçar que a música já esta-
va crescendo sozinha e que
agora será para um propó-
sito maior, muitas pessoas
poderão escutar, dançar e
gravar vídeos, sabendo que
estará fazendo o bem”, afir-
ma Tarcísio.  

Por entender todo o su-
cesso que ‘Rolê’ virou nos
últimos dias, sendo uma
das mais tocadas no Brasil,
a faixa vem com um dueto
de Tarcísio do Acordeon e
Marcynho Sensação e o mú-
sico comenta: “Quando es-
crevi a música, não imagi-
nei que o público iria abra-
çar tanto, Marcynho deu o
tom e quero muito que ele
esteja nessa parceria comi-
go de uma música que nem
teve seu lançamento ofi-
cial. Se preparem! A partir
de hoje todos os streams
nos levam a esse hit. Confi-
ra!”, completa Tarcísio. 

A pisadinha pelo
mundo

Dono de hits como ‘Meia
noite’, ‘Nega’, ‘Roxinho’,
‘Não sou perfeito’, entre ou-
tros, Tarcísio do Acordeon
ganhou destaque em 2020 e
segue sendo um dos princi-
pais nomes das listas dos
mais tocados. Misturando
a antiga sanfona do forró de
vaquejada e a batida reno-
vada da pisadinha, ele con-
seguiu alcançar o sucesso
aos 27 anos e de forma me-
teórica. Desde muito cedo
na música, ele nasceu em
Campos Sales, cidade de 27
mil habitantes no sul do
Ceará, entre o sertão do Ca-
riri e o limite com o Piauí.

Após passar anos se de-
dicando a bandas que o le-
vou a vários momentos di-
fíceis, a sorte começou a vi-
rar quando ele resolveu
criar seu projeto de forró.
Ele começou com duas ten-
tativas: um trio e uma ban-
da, as duas falharam, mas
apesar do preconceito que
havia no mercado do forró
contra o formato simples
da pisadinha, estilo eletrô-
nico, que foi subestimado,
ele investiu. O ritmo ficou
cada vez mais popular e
hoje é fenômeno nacional. A
partir daí, ele vislumbrou o
sucesso e ele chegou. (Lan-
na Oliveira é estagiária
do jornal O Hoje)

Tarcísio do Acordeon e Marcynho Sensação firmam parceria

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

NOTA AO LEITOR
t

O autor Jaume Copons e a ilustradora Liliana Fortuny demostram novidade no formato da narrativa

LIVRARIA
t

Depois de Robert
Louis Stevenson, Le-
wis Carroll, Homero,
Shakespeare e Agat-
ha Christie, é a vez de
Antoine de Saint-Exu-
péry e J.R.R. Tolkien
participarem da co-
leção espanhola ‘Alex
e os Monstros’. Pu-
blicada no Brasil pela
Carochinha Editora, a
série apresenta ao jo-
vem leitor clássicos
da literatura mundial
para estimular a lei-
tura por meio de um
personagem que, ini-
cialmente, não gosta
de ler.

O escritor Jaume
Copons e a ilustradora
Liliana Fortuny pro-
põem uma novidade
no formato da narrativa. Ao
longo de cada volume, mis-
turam a tradicional prosa
com os divertidos quadri-
nhos: tudo para cativar o lei-
tor. Nesta quarta obra, ‘Alex e
os Monstros: A guerra do bos-
que’, o protagonista Alex e os
monstrinhos vão para uma
excursão escolar e lá preci-
sam evitar um novo conflito
entre fadas e duendes.

“Fui dormir pensando se
Antoine de Saint-Exupéry, o
autor de O Pequeno Príncipe,
não era o aviador da história,
porque ele também foi piloto
e também sofreu um aciden-
te com seu avião no deserto
do Saara. Aquela noite so-

nhei com o asteroide B612, o
planeta do pequeno príncipe.”
(Alex e os Monstros: A guerra
doa bosque, p. 48)

Já no 19º volume na Es-
panha e com mais de 600
mil leitores ao redor do glo-
bo, a série deve incentivar o
hábito pela leitura por mui-
tas gerações do público in-
fantojuvenil brasileiro – o
planejamento da editora é
de que sejam publicados em
média dois livros da coleção
por ano no Brasil. Mais de 60
mil exemplares da série já
chegaram até a casa de pe-
quenos leitores em território
nacional, a maior parte deles
por meio do maior clube de

assinatura de livros
infantis do país.

‘Alex e os Mons-
tros’, seja para adul-
tos ou para crianças,
é um registro de que
personagens clássi-
cos, como Alice, Pi-
nóquio, Chapeuzinho
Vermelho, o Patinho
Feio e João Felpudo,
sempre serão lem-
branças de preciosos
momentos na com-
panhia dos livros.

O autor
Jaume Copons nas-

ceu em Barcelona, em
1966. Além dos livros
e roteiros, também
compôs músicas,
anúncios e manchetes
de programas e séries

de televisão. No final de 2013
conheceu a ilustradora Lilia-
na Fortuny e iniciou a série
Agus y los Monstruos – título
original em espanhol. Gosta
de escutar a mesma música
muitas vezes e ler vários li-
vros ao mesmo tempo. 

A ilustradora
Liliana Fortuny dedica

metade de seu tempo a pro-
jetos de capas de discos, ví-
deos musicais, animações e,
claro, livros. Na outra metade,
Liliana aproveita para in-
ventar universos fantásticos,
ficar na varanda do aparta-
mento em que mora em Bar-
celona, na Espanha.

O Senhor dos Anéis 
e O Pequeno Príncipe
Clássicos da literatura enriquecem quarto volume da série
espanhola; publicada no Brasil pela Carochinha, coleção
reúne mais de 600 mil leitores pelo mundo
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O diagnóstico de deman-
das urgentes de bibliotecas
públicas em Goiás está pu-
blicado no e-book ‘Madalena
Caramuru, presente!’, pri-
meiro título do catálogo do
Selo Livre da NegaLilu Edi-
tora. Com apoio do Fundo de
Arte e Cultura de Goiás, na
live de quinta-feira (22), veio
a público o documentário da
‘Balacobaco Filmes’, que re-
gistrou atividades remotas
do Projeto Madalena Cara-
muru de apoio à gestão de bi-
bliotecas públicas.

‘Madalena Caramuru,
presente!’ documenta a rea-
lidade de 19 bibliotecas pú-
blicas, sendo 17 localizadas
no interior do estado. Falta
de autonomia orçamentá-
ria, ausência de profissio-
nais capacitados, acervo
com baixa bibliodiversida-
de, acessibilidade negligen-
te são características do
equipamento sociocultural
mais presente nos municí-
pios goianos. “Em muitas ci-
dades onde não há cinema,
teatro, museu, a biblioteca é
o único centro cultural dis-
ponível para a população”,
comenta Larissa Mundim,
coordenadora do projeto
Madalena Caramuru.

O diagnóstico publicado

pela NegaLilu Editora tam-
bém apresenta análise acer-
ca das recorrências, melho-
res práticas e traços de ino-
vação percebidos na amostra
que serviu de base para a
pesquisa realizada pela equi-
pe técnica, que coordenou
grupos de trabalho entre se-
tembro de 2020 e março de
2021. Este programa de ca-
pacitação de gestores totali-
zou 70 horas de atividades,
entre seminários, oficinas e
reuniões sistemáticas on-
line. ‘Madalena Caramuru,
presente!’ também reúne
conteúdos textuais e audio-
visuais compartilhados por
especialistas convidados e
depoimentos dos técnicos
certificados no Projeto Ma-
dalena Caramuru. A arte de
capa é assinada pela artista
visual Sophia Pinheiro a par-
tir da obra ‘Retrato imagi-
nário de Madalena Caramu-
ru, inspirada em Glicéria Tu-
pinambá’ (2019).

O e-book tem distribuição
gratuita e já está disponível
para download, no formato
ePub, em mais de 50 vitrines
eletrônicas no Brasil e no ex-
terior. Segundo Larissa Mun-
dim, que é organizadora do li-
vro, a distribuição ampliada
foi possível por meio de par-

ceria entre a NegaLilu Edito-
ra e a BookWire. A elabora-
ção de ‘Madalena Caramu-
ru, presente!’ conta com a
colaboração dos bibliotecá-
rios Geisa Müller, Keyla de Fa-
ria e Thiago Pitaluga, bem
como de conteúdos extraí-
dos de palestras conduzidas
por Maria das Graças Cas-
tro, José Castilho Marques
Neto e Elisa Machado. 

O registro audiovisual
dos trabalhos de capacitação
dos gestores de bibliotecas
foi realizado pela Balacoba-
co Filmes de maneira híbri-
da. Além da edição das trans-

missões realizadas em tem-
po real, o documentário traz
cenas captadas em bibliote-
cas de Goiânia, Pirenópolis e
Corumbá de Goiás. “O filme
se posiciona politicamente a
favor da política nacional
do livro, da leitura e da bi-
blioteca na fala de grandes
especialistas e nos alerta
para as mudanças inevitá-
veis que estão ocorrendo no
mercado editorial à medida
que a bibliodiversidade gra-
nha território”, ressalta
Mundim. O documentário
já está disponível no Canal
NegaLilu no YouTube.

Entre rimas e melodias
o Palco Virtual apresenta

nesta sexta-feira (23) a can-
tora paulista Bivolt, às 20h. ela
mostra um repertório que
une as rimas do rap com me-
lodias da música pop. o re-
pertório é pautado no seu pri-
meiro disco autoral ‘BiVolt’
de 2020. Com uma mistura
de rap com R&B e soul, as 14
faixas apresentam ao público
a dupla voltagem da artista,
do lado mais pop, com estilo
lovesong e um toque de R&B,
ao mood vindo das batalhas
de rap, com linguagem de
rua, rimas mais intensas e
muita dança. Quando: sexta-
feira (23). onde: itaucultu-
ral.org.br. horário: 20h.

sexta da sociedade
A 'sexta da sociedade' do

canal Curta! traz para a pro-
gramação desta sexta-feira
(23) o documentário 'serras
da Desordem', às 21h30. o
enredo mostra Carapiru, um
índio nômade que escapa
de um ataque surpresa de
fazendeiros. Durante dez

anos, ele anda sozinho pelas
serras do Brasil central, até
ser capturado em novem-
bro de 1988, a 2 mil quilô-
metros de seu ponto de par-
tida. levado a Brasília pelo
sertanista sydney Possuelo,
ele vira manchete nacional e
centro de uma polêmica en-
tre antropólogos e linguistas
quanto a sua origem e sua
identidade. Quando: sexta-
feira (23). onde: Curta!. ho-
rário: 21h30.

Por trás da letra
Adriana Calcanhotto par-

ticipa de live do Centro de

Música do sesc sP hoje (23)
às 20h. Com mediação da
historiadora, jornalista e téc-
nica de programação do
sesc são Paulo, Rose silvei-
ra, o bate-papo é sobre as
técnicas utilizadas na com-
posição das canções. Adria-
na Calcanhotto descreve,
entre outras coisas, o tra-
balho que desenvolveu na
música ‘Mentira’, sucesso de
sua autoria que foi remixa-
do e compõe o seu novo ál-
bum, ‘Remix século XXi’.
Quando: sexta-feira (23).
onde: youtube.com/cmsesc.
horário: 20h.

Música e exposição
nesta sexta-feira (23), a

partir das 22h, o público do
lowbrow lab Arte & Boteco
pode conferir um show acús-
tico e solidário com o cantor
haig Berberian. A apresen-
tação, que faz parte do pro-
jeto ‘D’BoA Música para o
Bem’, arrecada alimentos
não-perecíveis para a insti-
tuição Caminhos do Bem
Goiás, que auxilia pessoas
em situação de rua e famílias
carentes. haig Berberian se
apresenta ao lado do violo-
nista Darlan Ribeiro e do ba-
terista George Drummer.
eles interpretam grandes hits
de nomes como elvis Presley,
led zeppelin, the Beatles,
Creedence, elton John, eric
Clapton, simply Red, Whi-
tesnake e Bon Jovi, entre ou-
tros. o público ainda tem a
chance de apreciar a exposi-
ção ‘nave Mãe’, de emilia si-
mon, que traz um mix dos
universos maternal, infantil,
lúdico e imaginativo. Quan-
do: sexta-feira (23). onde:
Rua 115, nº 1684, setor sul -
Goiânia. horário: 22h.

Haig Berberian se apresenta hoje no Lowbrow Lab Arte & Boteco

AGENDA
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sammy Lee volta para a
web e avisa: 'Jake sempre
será filho do Pyong'

sammy lee, ex-mulher de
Pyong, reapareceu nas re-
des sociais para garantir que
Jake, único filho do casal,
continuará convivendo com
o pai. o menino de um ano
e meio nasceu quando o má-
gico estava confinado no
'Big Brother Brasil', em 2020:
"sempre será filho do
Pyong", esclareceu a in-
fluencer. ela tinha anunciado
a separação após um teaser
trailer do reality 'ilha Re-
cord' mostrar cenas do you-
tuber com a modelo Anto-
nela Avellaneda sob o edre-
dom. (igraínne Marques, Pu-
repeople)

amigo em comum de Bru-
na Marquezine e Enzo Ce-
lulari indica volta do casal

Bruna Marquezine e enzo
Celulari voltaram, apontam
fãs. o motivo é simples: Bru-
na resgatou um vídeo de
enzo com a gata que adota-

ram juntos, e o amigo em co-
mum Gabriel o. David, dire-
tor de marketing da liesa. o
vídeo postado nesta quar-
ta-feira (21) deu o que falar

na web e fãs do casal vibra-
ram com a possível volta.
trata-se de Bruna parabe-
nizando Gabriel por seu ani-
versário de 24 anos. Ao re-

postar o vídeo, o jovem in-
dicou que tudo pode estar
bem entre o casal ao res-
ponder "cuuu(nhada)",
acompanhado de um emo-
ji de coração. (Raphaela Fer-
nandes, Purepeople)

Larissa Manoela engata
romance com andré
Luiz Frambach, seu par
em filme

larissa Manoela deixou os
dias de solteirice para trás e
engatou romance com André
luiz Frambach. A informação
é da coluna ‘Retratos da Vida’,
do jornal ‘extra’, nesta quinta-
feira (22). A atriz estava solteira
desde fevereiro, quando ter-
minou o namoro de três anos
com leo Cidade. Já André luiz
revelou fim da relação com
Rayssa Bratillieri no fim do
mês passado após dois anos.
De acordo com a publicação,
larissa e André, que foram
par no filme ‘Modo Avião’, se
reencontram após os térmi-
nos dos relacionamentos.
(Purepeople)

CELEBRIDADES

Faustão pode levar
para um teatro ou estúdio
fora das dependências da
Band o seu novo progra-
ma na emissora paulista,
com estreia prevista para
9 de janeiro de 2022 e
com um convidado musi-
cal pré-definido. Segun-
do o colunista Gabriel Per-
line, do 'Notícias da TV', a
falta de estúdios do canal
dos Saad é a razão para a
equipe de Fausto ir atrás
de uma locação fora das
dependências do Morum-
bi. O apresentador dei-
xou a Globo em junho

após 32 anos em meio a
rumores que estaria fora
da grade dominical do
próximo ano. (Guilherme
Guidorizzi, Purepeople)

Faustão procura teatro para
gravar novo programa por 

falta de estúdio na Band

ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

A lua Cheia vai favorecer a re-
novação de ideias. Você pode ter
um vislumbre e precisa acreditar
nele. o bom deste dia também
será, o seu grupo de amigos, des-
de pessoas que trabalham com
você até amigos de longa data.
Um deles pode ser o destaque,
ajudando você a realizar algum
objetivo. 

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

A lua Cheia vai favorecer a re-
novação da vida, principalmente o
trabalho. Bom momento para os
taurinos em transição, seja de lo-
cal de trabalho, seja de carreira. A
vida vai dar aquela força para
uma libertação, ajudando você a
se entregar a um novo momento.
é importante confiar.

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

A lua Cheia vai favorecer a re-
novação das metas e dos objetivos
de vida. haverá mudanças de pa-
radigmas, ou seja, muitas certezas
vão vair por terra. Podem acon-
tecer desilusões e mudança de
planos. Aceite as mudanças que
surgirem. Abrir a mente é essen-
cial neste momento. 

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

A lua Cheia vai favorecer a fi-
nalização de situações limitantes.
Você poderá ter suas ideias con-
frontadas. se não tiver certeza do
que quer, poderá mudar sua opi-
nião. Você poderá, hoje, estar
com as emoções mais remexidas,
mas a tendência será tomar suas
decisões e se abrir.

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

A lua Cheia vai favorecer a re-
novação de parcerias e associa-
ções. surgem novidades na vida
social. Bom momento para con-
tratos e sociedades. Aposte em
realizar ideias em conjunto com as
outras pessoas. Um namoro pode
se tornar algo mais sério. respire
fundo e se joga.

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

hoje, você pode sair total-
mente dela, inclusive. novidades
vão surgindo e tiram você da inér-
cia e do controle. hoje, você po-
derá se divertir com amigos. Vale
a pena aceitar os convites que sur-
girem. Você também pode parti-
cipar ativamente, a partir de hoje,
de algum grupo associativo.

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

A lua Cheia vai favorecer o seu
amadurecimento pessoal. hoje,
você pode estar com uma energia
muito grande de liderança e de po-
pularidade, por isso atrairá olha-
res. Pessoas podem se sentir atraí-
das por você neste dia, porque o
romance está no ar. Aproveite a
energia deste dia.

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

A lua Cheia vai favorecer a re-
novação das energias da sua casa.
Conciliação com algum ente que-
rido pode acontecer. Você pode
mudar de casa ou ter alguma
mudança na rotina doméstica.
Poderá receber uma visita ines-
perada. saiba se expor de forma a
conquistar o que deseja. 

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

A lua Cheia vai favorecer a re-
novação de caminhos, portanto
pode esperar novidades. A vida vai
ficar agitada, principalmente hoje,
dia em que precisará ser muito fle-
xível para resolver o máximo pos-
sível de coisas que surgirão. nes-
te dia você pode receber notícias
que trarão alegrias.

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

A lua Cheia vai favorecer a re-
novação dos seus valores. Poderá
ter atitudes mais generosas e
abertas, abandonando velhas tei-
mosias ou desconfianças. Poderá
se abrir a receber mais, buscando
ter mais prazer. Você poderá dar
uma pausa no trabalho. 

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

A lua Cheia vai favorecer a re-
novação das atitudes. Você pode
começar a perceber sua própria
raiva ou atitudes destemperadas,
que precisam encontrar modera-
ção. Momento de agir, mas com
emoção. equilibrar razão e coração
é importante para não se indispor
com as pessoas hoje. 

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

A lua Cheia vai favorecer a re-
novação dos sonhos. Desejos an-
tigos podem não te satisfazer
mais. Reflexões intensas sobre ab-
solutamente tudo. tendência à
depressão ou à ansiedade. As
emoções estão à flor da pele. Vale
a pena buscar ajuda.

‘Madalena
Caramuru,
presente!’ tem
distribuição
gratuita e já está
disponível para
download no
formato ePub

Demandas urgentes de bibliotecas
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Lanna Oliveira

É tempo de revisitar pautas
importantes, para isso a dra-
maturgia premiada de Jô Bi-
lac, ‘Conselho de Classe’ ganha
adaptação virtual e gratuita,
com estreia nesta sexta-feira,
dia 23 de julho, no YouTube.
Lançada em 2013 com a Cia
dos Atores, a peça ganhou di-
versos prêmios de teatro e
inúmeras montagens ao longo
dos anos. Por isso, a produção
não poderia ficar de fora des-
se novo formato e fazer parte
dessa nova etapa da história
das artes. Com sessões ao vivo
de sexta a domingo, às 20h, o
espetáculo será exibido gra-
tuitamente no YouTube do
festival Niterói.

O enredo foi adaptado para
uma nova versão, o espetácu-
lo gira em torno de realidades
vividas durante a pandemia. A
trama acompanha uma reu-
nião de conselho escolar, em
uma escola pública carioca,
depois de uma diretora ser
agredida por alunos e entrar
em licença médica. A briga é
tema de reunião virtual com
as professoras Célia, de Mate-
mática (Jacqueline Lobo), Edi-
lamar, de Educação Física (Vi-
vian Sobrino), Mabel, de Artes
(Dárdana Rangel), e Paloma,
da Biblioteca (Carmen Fren-
zel) e o novo diretor, João Ro-
drigo (Fábio Enriquez). 

Inicialmente, a peça foi

desenvolvida para refletir so-
bre a precariedade do ensino
público no país e as relações
de poder nas escolas. Um
ponto pouco discutido no país
e que tornou-se ao longo dos
anos motivo de discussões
importantes. Com a pande-
mia, falar sobre o ensino pú-
blico fez-se mais pertinente. E
mais ainda, falar sobre as
agressões investida contra as
mulheres, que cresceu du-
rante o isolamento, também
continua oportuno. Com di-
reção de Fabio Fortes, o texto
inspirou a criação da série
‘Segunda Chamada’, exibida
pela TV Globo.

Nada mais impactante que
usar da arte para discutir edu-
cação, principalmente dar voz
para quem vive os por meno-
res da situação. “A peça une
dois elementos fundamentais

da experiência humana: arte e
educação. Eu e todo o elenco
somos professores, além de
atores, e queremos refletir
como a educação no nosso
tempo está ultrapassada. Com
a montagem do espetáculo, a
gente consegue tirar essa dis-
cussão do âmbito escolar e
passa para o social na luta
pela melhoria da educação”,
observa o diretor Fabio Fortes. 

A peça também reflete so-
bre como os professores vêm
enfrentando esse tempo tão
complexo. “Eu e os atores
adaptamos a peça para o am-
biente virtual, levando em
conta os novos desafios en-
frentados pelos professores e
alunos durante a pandemia,
com aulas virtuais e o uso da
tecnologia. Não foi nada fácil
dar vida a personagens tão
complexas através das telas

de computador, mas temos
que trabalhar para encon-
trar novas formas de teatro
neste momento tão difícil”,
acrescenta. 

O dramaturgo Jô Bilac con-
ta que sempre gostou de par-
ticipar de conselhos de classe,
quando era permitida a pre-
sença de estudantes, para en-
tender os mecanismos de po-
der dentro das escolas. “Com
essa peça, eu comecei a fazer
teatro político mais direta-
mente ao falar das condições
de alunos e professores em
um país desequilibrado”, lem-
bra o autor. “Queria refletir
sobre essa instituição que en-
sina o verbo ‘to be’, mas não
ensina os direitos e deveres
de um deputado estadual, um
senador, os limites de poder
de um presidente, por exem-
plo”, reflete.

Dando direcionamento
Para comandar essa via-

gem ao mundo do ensino pú-
blico por meio do teatro, foi
escolhido Fabio Fortes. Ele é
criador e diretor do Festival
Niterói em Cena, realizado
há 13 anos no município flu-
minense, com atrações plu-
rais que traçam um panora-
ma do teatro contemporâ-
neo. Formado pela UniRio,
dirigiu os espetáculos ‘Ter-
ror e Miséria no Terceiro
Reich’, de Bertolt Brecht, e ‘O
quintal de Manoel’, infantil
inspirado em poemas de Ma-
noel de Barros. ‘Conselho de
Classe’ é a sua primeira dire-
ção de teatro virtual.

Já o carioca criador da obra
de 36 anos, Jô Bilac é drama-
turgo e roteirista. Ele partici-
pou de vários eventos na Fran-
ça, Alemanha, Suécia, Colôm-
bia e Itália. Suas peças já ga-
nharam montagens interna-
cionais em Bogotá, Nova York,
Suécia, Itália, Londres e seus li-
vros já foram adotados por es-
colas e universidades como
UNIRIO e USP. Como autor ga-
nhou o prêmio Shell, APCA,
APRT, Cesgranrio e Aplauso
Brasil. Entre suas dramatur-
gias de destaque estão ‘Os Ma-
mutes’, ‘Savana Glacial’, ‘Beije
minha lápide’, ‘Cachorro!’, en-
tre outras. (Lanna Oliveira é
estagiária do jornal O Hoje)

Serviço
Espetáculo ‘Conselho de
Classe’
Quando: De 23 de julho a 1º
de agosto
Onde: youtube.com/nite-
roiemcena
Horário: sexta à domingo às
20h

Estreia hoje (23) o
espetáculo
‘Conselho de
Classe’ de Jô Bilac

A peça leva em conta os novos desafios enfrentados pelos professores e alunos 

O teatro fala de ensino público

EsTREias

Dupla Explosiva 2 - E a Pri-
meira Dama do Crime (the
hitman's Wife's Bodyguard,
2021, eUA). Duração: 1h57min.
Direção: Patrick hughes (ii).
elenco: Ryan Reynolds, samuel
l. Jackson, salma hayek. Gê-
nero: Ação, comédia. em Dupla
explosiva 2 - e a Primeira Dama
do Crime, o guarda-costas Mi-
chael Bryce (Ryan Reynolds)
terá que abandonar sua licen-
ça sabática para proteger Da-
rius (samuel l. Jackson) e sonia
(salma hayek), o casal estranho
mais letal do mundo. enquan-
to Bryce é levado ao limite por
seus dois protegidos, o casal
Kincaid se mete em uma trama
global, onde são perseguidos
por Aristotle Papadopolous (An-
tonio Banderas), um louco vin-
gativo e poderoso. Cinemark
Flamboyant: 17h50. Cinemark
Passeio das Águas: 18h30, 21h.
Kinoplex Goiânia: 21h20. Cine-
flix Buriti: 18h40.

EM CaRTaZ

Em Um Lugar Silencioso -
Parte 2 (A Quiet Place Part ii,
2021, eUA). Duração: 1h37min.
Direção: John Krasinski. elenco:
emily Blunt, John Krasinski,
Cillian Murphy. Gênero: sus-
pense, fantasia, terror. em Um
lugar silencioso - Parte 2, logo
após os acontecimentos mor-
tais do primeiro filme, a famí-
lia Abbott (emily Blunt, Milli-
cent simmonds e noah Jupe)
precisa agora encarar o terror
mundo afora, continuando a
lutar para sobreviver em si-
lêncio. obrigados a se aven-
turar pelo desconhecido, eles
rapidamente percebem que
as criaturas que caçam pelo
som não são as únicas amea-
ças que os observam pelo ca-
minho de areia. Cinemark
Flamboyant: 15h40, 16h10,
17h20, 18h10, 18h40, 19h50,

20h40, 21h10. Cinemark Pas-
seio das Águas: 15h40, 16h10,
18h10, 18h40, 20h40, 21h10.
Kinoplex Goiânia: 15h, 16h40,
17h10, 18h50, 19h20, 21h,
21h30. Cineflix Aparecida: 15h,
17h, 19h10, 19h50, 21h20. Ci-
neflix Buriti: 14h30, 15h45,
16h45, 18h, 19h, 20h15, 21h45.

Velozes & Furiosos 9 (F9 the
Fast saga, 2021, eUA). Dura-
ção: 2h23min. Direção: Justin
lin. elenco: Vin Diesel, Michelle
Rodriguez, Jordana Brewster.
Gênero: Ação. em Velozes &
Furiosos 9, Dominic toretto (Vin
Diesel) e letty (Michelle Rodri-
guez) vivem uma vida pacata ao
lado de seu filho Brian. Mas
eles logo são ameaçados pelo
passado de Dom: seu irmão
desaparecido Jakob (John Cena).
trata-se de um assassino habi-
lidoso e motorista excelente,
que está trabalhando ao lado de
Cipher (Charlize theron), vilã
de Velozes & Furiosos 8. Para
enfrentá-los, toretto vai precisar
reunir sua equipe novamente,
inclusive han (sung Kang), que
todos acreditavam estar morto.
Cinemark Flamboyant: 16h20,
17h10, 19h40, 20h30. Cinemark
Passeio das Águas: 16h40, 17h,
20h, 20h30. Kinoplex Goiânia:
14h50, 17h50, 20h50. Cineflix
Aparecida: 14h05, 16h, 19h,
21h45, 21h55. Cineflix Buriti:
15h40, 19h20, 21h.

Viúva Negra (Black Widow,
2021, eUA). Duração: 2h14min.
Direção: Cate shortland. elen-
co: scarlett Johansson, Floren-
ce Pugh, Rachel Weisz. Gênero:
Ação, espionagem, aventura.
no novo filme da Marvel stu-
dios, ‘Viúva negra’, natasha
Romanoff (scarlett Johansson)
precisa confrontar partes de
sua história quando surge uma
conspiração perigosa ligada
ao seu passado. Perseguida
por uma força que não irá pa-
rar até derrotá-la, natasha terá
que lidar com sua antiga vida
de espiã, e também reencon-
trar membros de sua família
que deixou para trás antes de
se tornar parte dos Vingadores.
Dirigido por Cate shortland e
produzido por Kevin Feige, ‘Viú-
va negra’, é o primeiro filme da
fase quatro do Universo Cine-
matográfico Marvel. Cinemark
Flamboyant: 14h50, 19h30,
20h20. Cinemark Passeio das
Águas: 17h30, 20h10, 20h45. Ki-
noplex Goiânia: 15h30, 18h20,
21h10. Cineflix Aparecida:
15h30, 17h05, 19h05, 21h50. Ci-
neflix Buriti: 14h20, 16h10, 19h,
21h15.

Croods 2: Uma Nova Era (the
Croods: A new Age, 2021, eUA).
Duração: 1h36min. Direção: Joel
Crawford. elenco: nicolas Cage,
Ryan Reynolds, emma stone.
Gênero: Animação, aventura,

família, comédia. em Croods
2: Uma nova era, em busca de
um habitat mais seguro, os
Croods descobrem um paraíso
que atende todas as suas ne-
cessidades. entretanto, outras
pessoas já moram neste lugar:
os Bettermans, uma família
que se considera melhor e mais
evoluída. À medida que as ten-
sões entre os novos vizinhos co-
meçam a aumentar, uma nova
ameaça impulsiona os dois clãs
em uma aventura épica que os
força abraçar suas diferenças,
extrair forças um do outro e
construir um futuro juntos. Ci-
nemark Flamboyant: 14h30,
17h. Cinemark Passeio das
Águas: 14h30, 16h. Kinoplex
Goiânia: 16h40. Cineflix Apare-
cida: 14h, 15h05. Cineflix Buri-
ti: 14h, 17h10.

Space Jam: Um Novo Legado
(space Jam: A new legacy, 2021,
eUA). Duração: 1h55min. Dire-
ção: space Jam: A new legacy.
elenco: leBron James, Don
Cheadle, sonequa Martin-Green.
Gênero: Animação, comédia, fa-
mília. em space Jam: Um novo
legado, a inteligência artificial,
Al G (Dom Cheadle) sequestra o
filho de lebron James e envia o
lendário jogador dos los Ange-
les lakers para uma realidade
paralela, onde vivem apenas os
personagens de desenho ani-
mado da Warner Bros. Para res-
gatar o seu filho, ele precisará
vencer uma partida épica de
basquete contra superversões
digitais das maiores estrelas da
história da nBA e da WnBA.
Para essa dura missão, King Ja-
mes terá a ajuda de Pernalonga,
Patolino, lola Bunny, dentre ou-
tros personagens. Cinemark
Flamboyant: 14h30, 15h10, 18h,
20h50. Cinemark Passeio das
Águas: 14h35, 17h20. Kinoplex
Goiânia: 13h05, 18h50. Cineflix
Aparecida: 15h10, 17h35, 20h.
Cineflix Buriti: 13h50, 16h20,
18h50, 21h20.

Invocação do Mal 3: A Ordem
do Demônio (the Conjuring:
the Devil Made Me Do it, 2021,
eUA). Duração: 1h52min. Di-
reção: Michael Chaves. elenco:
Patrick Wilson, Vera Farmiga,
Ruairi o'Connor. Gênero: ter-
ror. invocação do Mal 3: A or-
dem do Demônio revela uma
história assustadora de ter-
ror, assassinato e um desco-
nhecido mal que chocou até os
experientes investigadores de
atividades paranormais ed (Pa-
trick Wilson) e lorraine Warren
(Vera Farmiga). Um dos casos
mais sensacionais de seus ar-
quivos, começa com uma luta
pela alma de um garoto, de-
pois os leva para além de tudo
o que já haviam visto antes,
para marcar a primeira vez na
história dos estados Unidos
que um suspeito de assassi-
nato alega ter tido uma pos-
sessão demoníaca como de-
fesa. Kinoplex Goiânia: 14h10.

Cruella (Cruella, 2021, eUA).
Duração: 2h14min. Direção:
Craig Gillespie. elenco: emma
stone, Mark strong, emma
thompson. Gênero:  Comé-
dia, drama, família. Ambien-
tado na londres dos anos 70
em meio à revolução do punk
rock, o filme da Disney mostra
a história de uma jovem viga-
rista chamada estella (emma
stone). inteligente, criativa e
determinada a fazer um nome
para si através de seus de-
signs, ela acaba chamando a
atenção da Baronesa Von hell-
man (emma thompson), uma
lenda fashion que é devasta-
doramente chique e assusta-
dora. entretanto, o relacio-
namento delas desencadeia
um curso de eventos e reve-
lações que farão com que es-
tella abrace seu lado rebelde
e se torne a Cruella, uma pes-
soa má, elegante e voltada
para a vingança. Kinoplex
Goiânia: 13h50.

Em ‘Um Lugar Silencioso 2’ a família Abbott precisa encarar o terror

tCINEMA



Pedro Jordan

A tecnologia tem ocupado um
espaço de protagonismo nas com-
panhias. Seja qual for o porte da cor-
poração, o mercado tem valorizado
cada vez mais aqueles que apostam
na inovação e em metodologias
atuais. E, quando falamos em tec-
nologia nas empresas, a Inteligência
Artificial, Data Science e Big Data ga-
nham força, contribuindo para o
avanço da transformação digital no
ambiente corporativo.

A recente pesquisa divulgada
pela Samba Digital , unidade de
negócios digitais da Sambatech,
apontou que 38% das empresas
pretendem investir mais em Inteli-
gência Artificial nos próximos anos.
O estudo contou com a participação
de 100 líderes e diretores em pe-
quenas, médias e grandes empresas
no Brasil. O relatório revelou ainda
que, para 62% dos entrevistados, a
principal tecnologia disponível no
mercado para aprimorar a trans-
formação digital de modo mais efe-
tivo é o investimento em analytics.
Este cenário reflete a importância
de estar atento as principais ten-
dências para que as empresas ga-
nhem mais vantagem competitiva,
eficiência e lucratividade. Mas, afi-
nal, quais são as tecnologias fun-
damentais para impulsionar os ne-
gócios?

Como a Inteligência Artificial
pode auxiliar as empresas

No universo da Inteligência Ar-
tificial, existem diversas possibili-
dades que podem ser aplicadas na
rotina das empresas. Os chatbots,
por exemplo, podem ser uma ferra-
menta poderosa para auxiliar o
atendimento ao cliente. O recurso
funciona por meio de uma ação
pré-programada e utiliza a lingua-
gem para conversar e interagir com
naturalidade com pessoas, repro-
duzindo o comportamento humano.
Esse software é capaz de reconhecer
nomes e números de telefones, e
pode ser integrado a outras ferra-
mentas e bancos de dados. Desta for-
ma, essas integrações tornam os
serviços mais rápidos, aprimorando
a experiência do consumidor e tor-
nando o atendimento ao cliente
mais humanizado.

As aplicações de Inteligência Ar-
tificial no ambiente corporativo po-
dem auxiliar ainda gestores e líderes
a monitorarem a produtividade de
suas equipes e identificar quais co-
laboradores estão desempenhando
as tarefas com mais eficiência. Ter
acesso a esse tipo tecnologia nas em-
presas, ajuda na tomada de decisão
dos gestores, uma vez que os mes-
mos podem contar com informações
confiáveis e precisas sobre os pro-
cessos da companhia. Assim, com da-
dos relevantes em mãos, facilita a
análise de quais ações estão mais as-
sertivas ou não.

Outro exemplo de Inteligência Ar-
tificial que pode ser aplicado nas cor-
porações são as assistentes virtuais
como Alexa, Siri, Google Assistente,
entre outras, que podem facilitar as
ações do nosso cotidiano. Com elas
é possível agendar reuniões e checar
tarefas. Tudo isso, por meio de um

simples comando de voz. Além dis-
so, com os dados, as assistentes con-
seguem antecipar as solicitações
com base na tendência de compor-
tamento de cada pessoa, tornando a
experiência do usuário ainda me-
lhor.

Outra aplicação bastante desen-
volvida na área de IA, são os meca-
nismos de segurança para proteger
pessoas físicas e jurídicas de ataques
digitais, garantir a privacidade de da-
dos e consequentemente, melhorar
o desempenho das companhias. Nes-
se contexto, um dos exemplos mais
comuns é o Internet Banking. Atra-
vés da vinculação de tecnologias de
Inteligência Artificial com os servi-
dores bancários, é possível identifi-
car tentativas de ataques nos siste-
mas com mais agilidade do que um
humano, além de viabilizar uma
análise precisa dessas tentativas,
criando maneiras de neutralizar e
evitar novas ocorrências.

No caso do uso de Machine Lear-
ning nas empresas, a tecnologia tem
auxiliado significativamente na iden-
tificação de padrões de consumo e
comportamento do consumidor, me-
lhora processos logísticos, além de
proporcionar um atendimento mais
personalizado ao cliente e tornar os

sistemas mais seguros. Esse recurso
tecnológico oferece aos gestores
uma atualização de dados em tem-
po real, o que auxilia para uma to-
mada de decisão mais assertiva e
com maior agilidade.

Como o uso de dados pode
ajudar no crescimento das
empresas?

A análise de dados exerce um pa-
pel crucial no desenvolvimento das
empresas, sobretudo na tomada de
decisões, auxiliando executivos a
preverem possíveis problemas para,
assim, adotar a estratégia mais as-
sertiva para o negócio. Seja ao defi-
nir novos investimentos, cortes de
gastos ou até mesmo otimizar pro-
cessos. Porém, é válido ressaltar
que, para que essas informações te-
nham valor e ajudem a impulsionar
o negócio, é crucial certificar-se da
qualidade de dados. Mas, como iden-
tificar se as informações que temos
disponíveis são relevantes?

A qualidade de dados, ou Data
Quality como o mercado define, é de-
terminada a partir da forma como o
dado disponível é armazenado, ma-
nipulado e inserido em soluções
tecnológicas. Ações como: rastrear a
origem das informações, realizar
atualizações periódicas e imple-
mentar ferramentas de apoio para
análise de dados, podem ajudar a ga-
rantir a qualidade dos dados dentro
de uma organização.

De modo geral, é nítida a evolu-
ção das tecnologias disponíveis no
mercado e o amadurecimento das
organizações no que diz respeito a
utilização dos novos recursos. Ape-
sar de ainda haver muito o que se
fazer e aprimorar, estamos cami-
nhando a passos largos para melhor
aplicarmos essas ferramentas ino-
vadoras, especialmente desenvol-
vidas para impulsionar o cresci-
mento das empresas e fomentar a
competitividade no mercado. (Es-
pecial para O Hoje)
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A valorização das ino-
vações tecnológicas
tem sido cada vez
maior no mercado

Tecnologia nas empresas: quais
as soluções indispensáveis?

Inteligência Artificial e

programação têm sido

as principais escolhas

das empresas na hora

de investir em

tecnologia
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Fora disso, pode ocorrer 
improbidade administrativa 
para mandatários públicos.

PUBLICIDADE 
LEGAL 

Depto comercial: (062) 3095-8722 / 29 
| e-mail: comercial1@ohoje.com.br

Somente os Diários Oficiais têm validade para comprovantes digitais.
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