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Goiânia conta com cerca de 179 mil pontos de luz em toda a cidade, mas, desse total, apenas 5% é composto por
lâmpadas de LED. São 9 mil pontos de iluminação pública com a tecnologia que gera mais economia. Cidades 9

Em Goiânia, só 5% dos pontos de luz são de Led

Dívidas reduzem poder 
de compra das famílias
Inflação, desemprego e o alto grau de endi-
vidamento das famílias brasileiras afetam
até o básico arroz e feijão na pandemia. Le-
gislação federal visa auxiliar famílias endi-

vidadas a renegociar dívidas e garantir po-
der de compra para dar fôlego à economia.
Em Goiás, o Procon é responsável por auxi-
liar a realizar audiências de conciliação en-

tre credores e devedores. A medida deve
atingir as pessoas mais vulneráveis e, por
isso, abrangerá dívidas de até 20 salários
mínimos (R$ 22 mil). Política 5

vendas por Whatsapp no
contexto da lei Geral da

proteção de Dados

DAniEl CErvEirA

Opinião 3

Como o "Dar um Google"
mudou a forma de

anunciar

ClóviS BArrEto

Opinião 3

Jota Eurípedes

Sindicatos
protestam em
frente ao Paço
Diante do não pagamento do
data-base, sindicatos fazem pa-
nelaço em frente a prefeitura.
Cidades 10

Marketing
consciente é
nova aposta
Mercado busca de aproximar a co-
municação dos valores das em-
presas com os consumidores.
Negócios 17

Relator defende
pena de 8 anos
para Marconi
Julgamento é relativo a recursos
criminais de processo do  Mar-
coni Perillo (PSDB) que apura
possível prática de crime de as-
sociação criminosa e fraude pro-
cessual na campanha de 2006.
Política 2

Investimento
estrangeiro
desabou 96,6%
O investimento estrangeiro no
País caiu, em junho, ao seu nível
mais baixo na série histórica do
Banco Central (BC), iniciada em
1995, e desabou 96,6% em relação
a mesmo mês do ano passado.
Economia 4

�
Leia nas CoLunas

Xadrez:Baldy ganha embate
contra Professor Alcides
pelo comando do PP.
Política 2

Jurídica: STJ define critério
de aferição de renda para a
concessão auxílio reclusão.
Cidades 10

esplanada: Onyx é a porta
para reentrada do PTB no
Ministério do Trabalho.
Política 6

Sem feSta,
Tigre celebra 78
anos de fundação
Por conta da fase vivida na Sé-
rie B, a única confirmação fei-
ta pelo Colorado foi a de um
show com o cantor Lorenzo no
bar Resenha Colorada.
Esportes 8

Em Goiás, quem deve até 20 salários mínimos pode pedir a renegociação

Vinhos Kosher, produzidos exclusivamente
por judeus, carregam tradições familiares
Essência 16

Feira de Caruaru é Patrimônio
Cultural do Brasil
Essência 15

Sarah Abdala revisita faixa
trocando o rock por folk
Essência 13

Essência

Entidades 
sociais auxiliam
moradores de rua 
Onda de frio que pode baixar as
temperaturas na Capital até 8
graus preocupa entidades sociais
que reforçam entregas de man-
timentos e principalmente aga-
salho e alimentação. Cidades 11



Em pronunciamento de rádio e TV nesta quarta-
feira (28) o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, res-
saltou as parcerias para transferência de tecnologia
e produção nacional de imunizantes contra a covid-
19. O novo Complexo Econômico-Industrial da Saú-
de, responsável pela produção da vacina brasileira,
vai receber investimentos de R$ 3,4 bilhões e “quin-
tuplicar nossa capacidade de produção de vacinas e
imunobiológicos”.

Para evitar possíveis mutações do novo coronavírus, o
ministro disse que foi estruturada uma “sólida rede na-
cional de vigilância genômica, com base na Fiocruz [Fun-
dação Oswaldo Cruz], e intercâmbio com outras redes in-
ternacionais”.

“Destaco, em especial, a celebração do contrato de trans-
ferência de tecnologia entre a Fiocruz e a AstraZeneca, que
permitirá a produção completamente nacional das vaci-
nas. Trata-se de um resultado tangível da aposta exitosa do
presidente Jair Bolsonaro na promoção do acesso de todos
os brasileiros à vacina”, disse.

Queiroga afirmou que toda a população adulta no Bra-
sil estará vacinada com a primeira dose de vacina contra
a covid-19 até setembro, e com a imunização completa, até
dezembro. O país tem encomendadas mais de 600 milhões
de doses de imunizantes.

O ministro voltou a falar da importância da imuni-
zação completa.
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Brasil investe
R$ 3,4 bi para
produzir 
mais vacinas

Samuel Straioto

Pela segunda vez foi sus-
penso o julgamento no Tribu-
nal Regional Eleitoral de Goiás
(TRE-GO) relativo a recursos
criminais de processo do ex-go-
vernador de Goiás Marconi
Perillo (PSDB), em que é apu-
rada a possível prática de cri-
me de associação criminosa e
fraude processual na campa-
nha eleitoral de 2006. Naquela
ocasião, Marconi foi candidato
ao Senado. O julgamento do ex-
governador foi suspenso após
pedido de vista do juiz Márcio
Moraes. A defesa alega ino-
cência e que não há irregula-
ridades nos fatos.

Marconi Perillo já havia
sido condenado pelo juiz Wil-
son da Silva Dias, da 133ª
zona eleitoral. A pena foi de
um ano e oito meses, mas
houve reversão na prestação
de serviços comunitários e
pagamento de R$ 18 mil por
uso de caixa 2. Dias ainda ab-
solveu o ex-governador por
três outros crimes denuncia-
dos pelo Ministério Público. O
julgamento atual ocorre após
recursos apresentados pela
defesa do ex-governador e
pelo Ministério Público Elei-
toral (MPE). O relator propôs
aumento de pena em relação

ao que foi analisado em pri-
meira instância.

O julgamento foi iniciado
ainda na última terça-feira
(27). Houve leitura do relatório,
sustentação oral do advogado
de Marconi Perillo, Antônio
Carlos de Almeida Castro e do
Ministério Público e voto do de-
sembargador relator Luís
Eduardo de Sousa que negou
os argumentos apresentados
pela defesa e votou pelo au-
mento da pena do tucano. Sou-
sa votou pela prisão de Mar-
coni por fraude processual elei-
toral, falsidade ideológica e
formação de quadrilha. A pena
é de oito anos de reclusão e
multa no valor de R$ 70.350.
Marconi ainda pode perder os
direitos políticos. Ele é cotado
para disputar cargo de depu-
tado federal nas eleições do
ano que vem.

O relator do processo aca-
bou acatando manifestação do
procurador do Ministério Pú-
blico Eleitoral, Célio Vieira da
Silva, que acusou Marconi de
ser o mentor e principal bene-
ficiário do esquema de capta-
ção ilícita de recursos. Tenho,
para mim, que restou com-
provado que, a partir do núcleo
político do grupo, Marconi Pe-
rillo exercia a chefia dos seus
associados”, e acrescentou:

“está caracterizado o vínculo
estável e permanente, com di-
visão de tarefas e papeis defi-
nidos, não sendo desprezível o
tempo que permaneceram as-
sociados durante toda campa-
nha eleitoral de 2006”, destacou
Sousa em voto.

O juiz Átila Naves havia pe-
dido vistas do processo na úl-
tima terça-feira e devolveu o
voto nesta quarta. Porém, a
posição dele foi distinta do
relator, se posicionando pela
manutenção da condenação
em primeira instância. Na se-
quência, os desembargadores
Alderico Rocha e José Proto
acompanharam o voto de Áti-

la Naves. Proto defendeu no
julgamento a redução de pena
para um ano. Continuando o
julgamento, o juiz Márcio Mo-
raes pediu vistas do processo.
Moraes já havia pedido vistas
em outro processo, no que
julga o ex-governador e de-
putado federal Alcides Rodri-
gues (Patriota). O parlamentar
foi condenado por peculato,
associação criminosa e falsi-
dade ideológica. A base da in-
vestigação é a mesma. A pena
dele foi de 10 anos e 10 meses
em regime fechado.

Defesa
Em nota, a defesa do ex-go-

vernador Marconi Perillo dis-
se que “tem absoluta confian-
ça no Poder Judiciário'. O jul-
gamento hoje foi interrompido
com 3 votos favoráveis à ab-
solvição do ex-governador em
relação às acusações de fraude
processual e associação crimi-
nosa. A defesa aguarda con-
fiante e serenamente a mani-
festação dos demais desem-
bargadores eleitorais. Em res-
peito ao Tribunal aguarda o fi-
nal do julgamento para uma
manifestação sobre o processo
como um todo e reitera a ab-
soluta convicção na inocência
do ex governador”, afirmou.
(Especial Para O Hoje)

Marconi Perillo havia sido condenado a 1 ano e oito meses, mas houve reversão para multa

Ex-governador do estado é acusado 
de falsidade ideológica eleitoral

Baldy ganha embate contra Professor
Alcides pelo comando do PP 

Ao que tudo indica, o prazo dado pelo presidente
nacional do PP, senador Ciro Nogueira (futuro mi-
nistro-chefe da Casa Civil do Governo Bolsonaro), de
que definiria, até setembro, quem ficaram com o co-
mando do partido em Goiás – se
o atual presidente, Alexandre
Baldy, ou o deputado federal
Professor Alcides – o mar-
telo, ao que parece, já foi
batido. A presença de No-
gueira, em evento em Aná-
polis, na terça-feira passa-
da, de entrega de meda-
lhas, ao lado do governa-
dor Ronaldo Caiado, apon-
ta que o secre-
tário de
Transportes
Metropolita-
nos de São
Paulo, ganhou
a queda de braço. Com a
ausência de Alcides, na so-
lenidade, Baldy transitou
pelo local com de-
senvoltura. 

Lobby do PP 
Só que agora, a cúpula nacional do Progressitas tem

uma tarefa árdua, qual seja, a de tentar emplacar Ale-
xandre Baldy na chapa caiadista, na disputa ao Senado.
A pedra no caminho do PP tem nome e sobrenome: Hen-
rique Meirelles. 

Olho do furacão 
Mal o PSDB havia saído do noticiário policial, com o

cumprimento de mandados de busca e apreensão na casa
do ex-governador Zé Eliton, presidente do partido, ago-
ra é Marconi Perillo, que pode ser condenado a oito anos
de prisão, por falsidade ideológica eleitoral. 

Cutucão 
Desafeto de Marconi Perillo desde o seu primeiro go-

verno, que teve início em 1999, o senador Jorge Kajuru
(Podemos), não deixou o fato passar em branco: “Deus
existe, Justiça também”. 

Em Catalão 
Presidente do MDB, Daniel Vilela

se reuniu com membros do partido,
em Catalão, ex-correligionários do
prefeito Adib Elias, que se filiou ao
Podemos, após ser expulso do ninho
emedebista, por apoiar Ronaldo Caia-
do, nas eleições de 2018. 

Adereço  
Condenado a mais anos de cinco

prisão, por integrar esquema que
desviou R$ 7 milhões dos cofres do
INSS, o ex-vereador Amarildo pas-
sou a usar tornozeleira eletrônica.
Ele é pai do deputado Delegado
Humberto Teófilo (PSL), dono do
bordão “Flagrante neles”. 

Terceira via 
Para discutir um nome que

fuja da polarização política, nas
eleições presidenciais de 2022, o
presidente do PSD, Vilmar Rocha,
foi a Campo Grande (MS), para
uma conversa com o governador
Reinaldo Azambuja (PSDB) e o
prefeito da capital, Marquinhos
Traldi (PSD). Teve também eme-
debista na reunião. 

Jogar confete  
Diante do discurso de Jair Bolso-

naro, de avaliar se vai sancionar o
fundão eleitoral de R$ 4 bilhões,
para bancar campanhas eleitorais, o
deputado federal e presidente do
Podemos, em Goiás, José Nelto, diz
que não existe meio veto. “É jogar
para a opinião pública”, sustenta. 

2 Goiânia vai injetar mais R$
20 milhões nas medidas de pre-
venção e controle da pandemia
do coronavírus. Rogério Cruz co-
municou a abertura de crédito à
Câmara de Vereadores. 

CURTAS
t

Venceslau Pimentel | xadrez@ohoje.com.br

Xadrez

Relator defende pena de 8 anos
de reclusão para Marconi Perillo

Marcelo Queiroga fez pronunciamento nesta quarta-feira
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Vendas por Whatsapp 
no contexto da LGPD

Clóvis Barreto

"Dar um Google" é a expressão que veio para
substituir a frase “procura na internet" ou "pes-
quisa isso online". Segundo estatísticas sobre o
mundo digital, o Google deve processar em média
40 mil pesquisas a cada segundo. Ele é classifica-
do como o website mais visitado do planeta.

O Google foi fundado como uma empresa
privada em setembro de 1998, e a sua oferta pú-
blica inicial só foi realizada em agosto de 2004. A
missão, desde o início, era organizar a informa-
ção mundial e torná-la universalmente acessível
a todas as pessoas.

Em tantos anos de existência da multinacional
é possível notar que as mudanças no âmbito tec-
nológico tendem a ocorrer de forma tão rápida
que é preciso ficar atento para não perder o bon-
de. No caso do Google, uma série de serviços e pro-
dutos baseados na internet são hospedados pelo
site. Isso gera lucro, principalmente por meio da
publicidade envolvida no Google Ads. 

Antes conhecido como Google AdWords, o
Google Ads é a plataforma de anúncio do Google.
Os links que aparecem em destaque nos resul-
tados de pesquisas, os banners, anúncios nas pá-
ginas de sites e até mesmo as propagandas que
aparecem antes e durante os vídeos do Youtube
são feitos através do Google Ads. 

Essas propagandas podem ser coordenadas
diariamente pelos anunciantes, dessa forma há
a possibilidade de potencializar ou reduzir o in-
vestimento quase que de forma instantânea.

O Google Ads é capaz de gerar resultados
imediatos para os mais diversos modelos de ne-
gócios. Essa capacidade de medir a performance
de campanhas mais consistentemente se dá na ca-
pacidade de fornecer relatórios detalhados sobre
qual foi o resultado que o anúncio gerou, ou seja,
a apresentação de métricas para avaliação.

Além disso, o Google Ads pode ajudar a des-
cobrir novas palavras chaves para estratégias
de SEO e trazer potenciais clientes em todos os
estágios do funil de vendas. Esse processo per-
mite produzir materiais que aumentem o ran-
queamento do site que publica textos com SEO
com exatidão.

Todo esse conceito culmina em tornar
maior a exposição do posicionamento da mar-
ca. Dessa forma há o aumento de engajamen-
to que deixa a empresa na frente dos concor-
rentes, isso porque o Google é a maior plata-
forma de busca e pesquisa do mundo e se a
empresa está bem exposta nela, os resultados
sempre serão satisfatórios.

É que as empresas que anunciam podem se
destacar para um público super segmentado, ou
seja, não é só pagar para aparecer mais, é investir
em audiência qualificada e que tenha relação
com o seu negócio. Como isso não é necessário
desperdiçar orçamento formas promiscuas de
campanhas que não tem métricas e formas de
medir os resultados com precisão.

O melhor de toda essa história está na possibili-
dade de aprender a utilizar profissionalmente essa
ferramenta, seja ela para aplicação no seu próprio
negócio ou para prestação deste serviço para outras
empresas. Porém, para
analisar todos os dados
de forma assertiva e
com isso indicar o ca-
minho certo é neces-
sária uma pessoa ca-
pacitada e com pleno
entendimento da di-
nâmica do Google Ads.
Com isso, o orçamento
disponibilizado é apli-
cado com maior segu-
rança e expertise.

Daniel Cerveira

A nova Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
(LGPD) representa um verdadeiro marco jurídico
em nosso país e tem uma função primordial no
mundo contemporâneo, qual seja, proteger a pri-
vacidade das pessoas. Quem atualmente nunca
"caiu" em algum banco de dados ou mailing e co-
meça a receber incontáveis ligações com propa-
gandas feitas por robôs, sem contar os milhares de
spams recebidos via e-mail. Mas por que os agen-
tes econômicos se utilizam dessas ferramentas de
venda, algumas bastante sofisticadas e estrutura-
das em complexos algoritmos? A resposta é sim-
ples, a internet e as redes sociais têm
um potencial de conectividade ímpar.
Sendo assim, as companhias que ex-
ploram eficientemente os seus ban-
cos de dados, aumentam exponen-
cialmente a capilaridade de comer-
cialização de seus produtos.

Neste contexto, a nova Lei Geral
de Proteção de Dados Pessoais vem
regular a utilização dos dados pes-
soais pelas empresas, de modo a de-
fender os direitos fundamentais da
privacidade, liberdade e livre for-
mação da personalidade de cada in-
divíduo. Cumpre destacar que se en-
tende por dados pessoais todas as in-
formações suficientes para identificar uma pessoa
natural, tais como os números de telefone e do Ca-
dastro de Pessoais Físicas do Ministério da Fazenda
(CPF/MF) ou uma imagem obtida através de câ-
mera instalada em uma loja.

Ademais, em que pese o Código de Defesa do
Consumidor já defender os indivíduos no assun-
to no que tange às relações de consumo, a LGPD
amplia o rol de direitos e obrigações e, com isto,
o potencial de litígios nas esferas judicial e admi-
nistrativa, por meio da futura atuação da Autori-
dade Nacional de Proteção de Dados, cujas sanções
poderão ser aplicadas a partir de agosto de 2021.

Importante destacar que os termos da LGPD im-
põem medidas de adequação por parte das em-
presas, sob pena de serem responsabilizadas pelo
uso indevido de dados e vazamentos. A adequação
envolve uma mudança relevante nas empresas que
inclui questões culturais e passa pela chamada
"transformação digital".

No campo do varejo físico podemos chamar de
híbrido (parte físico, parte virtual), observamos que
a pandemia acelerou algumas tendências, como
por exemplo, as vendas via redes sociais, espe-

cialmente com o uso da plataforma "Whatsapp",
hoje fundamental no dia a dia dos lojistas.

Diante da nova legislação, cuidados precisam ser
tomados no uso da ferramenta: (i) descontinuar a
prática de compra de listas de contados; (ii) obter
o consentimento do cliente para receber ofertas, de
modo que seja possível armazenar a confirmação
deste consentimento; (iii) validar o banco de dados
existente, por meio de ferramentas e estratégias de
opt-out; (iv) limitar o armazenamento dos dados
apenas em aparelhos corporativos, quando possí-
vel; (v) definir formalmente os colaboradores que
podem ter acesso e realizar o disparo das comu-
nicações; (vi) garantir que haja o backup do ban-

co de dados; e (vii) firmar termos de
confidencialidade e privacidade com
os colaboradores responsáveis pelo
acesso e manuseio das informações,
estabelecendo com isso, a proibição
de compartilhamento com terceiros
e a sua responsabilidade pessoal fren-
te ao não cumprimento das orienta-
ções da empresa.

A ideia central é no sentido de que
a gestão de dados pessoais é uma rea-
lidade, bem como no universo do
marketing e da prospecção a explo-
ração destas informações se mostra
altamente eficaz e, ao mesmo tempo,
nociva do ponto de vista da paz de es-

pírito dos indivíduos. Assim, a LGPD veio para bo-
tar freios no uso dos dados pessoais, devendo as
empresas seguirem os seus ditames, de modo a
usufruir regularmente dos benefícios de possuir
um banco de dados e aplicá-los em campanhas de
vendas pela internet.

Pelo exposto, com o objetivo de minimizar a ex-
posição aos litígios, é de suma importância que as
empresas promovam os devidos ajustes internos, de-
finam e promovam a sua "Política Interna" sobre o
tema. Ademais, conforme o Poder Judiciário já se
pronunciou de forma reiterada, caso seja necessá-
rio apresentar defesa
em eventual situação
concreta, o fato de a
companhia não per-
manecer inerte quanto
à sua adequação aos
termos da Lei Geral
de Proteção de Dados
Pessoais configurará
um argumento im-
portante para afastar
a responsabilização.

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO

Daniel Cerveira é Con-
sultor Jurídico do Sindi-
lojas-SP

Clóvis Barreto é CEO na
Guia-se Agência de Mar-
keting Digital 

ENEL
Gostaria de parabenizar a todos os funcionários

nos últimos meses, tenho acompanhado o trabalho
de vocês e me impressiona o tamanho da coragem
que vocês tem para exercer a profissão, para dar
luz aos outros. Deixo também meu apreço pela agi-
lidade e educação de alguns, que o mundo tenha
mais de vocês. Ao contrário do ano passado vocês
estão de parabéns.

Roberto Vicente
Aparecida de Goiânia

Desemprego
Um dos fatores que agrava a questão do de-

semprego no Brasil é o fim do auxílio emergen-
cial. A última parcela foi paga neste mês. Em ja-
neiro, parte deles não terão meios sequer para
comprar alimentos. Além disso, a inflação em as-
cendência tem forte impacto na camada mais po-
bre da sociedade, ao corroer o poder de compra
de quem pouco ou nada tem. Inflação em alta e
desemprego é uma combinação perversa. Hoje,
esse quadro é agravado pela epidemia do novo co-
ronavírus. A imunização em massa da população
é medida que se impõe com a maior celeridade
possível. Retirar o país desse quadro de adversi-
dades não é atribuição exclusiva do governo fe-
deral. A tarefa exige igual esforço do Legislativo.
Cabe ao Congresso apressar a aprovação de re-
formas estruturais, como a tributária e a admi-
nistrativa, a fim de facilitar o reencontro do país
com a via do desenvolvimento, indispensável
para mitigar os danos causados pelo desempre-
go e pela crise epidemiológica.

Gabriela Gomes
Trindade 

{
A proposta é
transmitir aulas
ao vivo, com os
professores
regentes dos
componentes
curriculares em
um estúdio de
gravação em
Goiânia, enquanto
os alunos assistem
as aulas na escola
Com a aproximação do retorno às
aulas presenciais, a Secretaria de Es-
tado da Educação (Seduc) entrega,
nesta quinta-feira (29/07), TVs e cai-
xas de som para 232 escolas da rede
pública estadual que ofertam en-
sino médio por mediação tecnoló-
gica, no programa GoiásTec.

Como o "Dar um Google"
mudou a forma de anunciar

@jornalohoje
Fico feliz em ver esses investimentos do Go-
verno do Estado pois significa muito geração
de emprego e renda para a população.

Mário Júnior

@ohoje
isso aí tá certo vamos enfrentar se fe-
char comércio resolvesse algo ninguém
tinha morrido.

karlos Souza

@jornalohoje
A seleção brasileira de vôlei perdeu para a
equipe do Comitê olímpico russo por 3
sets a 0. Além disso, a judoca Maria Portela
foi eliminada da competição após receber
três punições na luta contra a russa Ma-
dina taimazova, levantando reclamações
sobre uma desclassificação injusta.
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O investimento estrangeiro no País (IDP)
caiu, em junho, ao seu nível mais baixo na sé-
rie histórica do Banco Central (BC), iniciada
em 1995, e desabou 96,6% em relação a mes-
mo mês do ano passado, saindo de US$
5,165 bilhões para apenas US$ 174,482 mi-
lhões, num tombo ainda de 89,1% frente a
maio deste ano. Em igual período, o chama-
do investimento em carteira, ou seja, em ati-
vos como ações e títulos, registrou recuo de
6,5% e atingiu US$ 5,127 bilhões em junho
deste ano, diante de US$ 5,483 bilhões no mes-
mo mês de 2020, mas anotou elevação de
4,7% na passagem de maio para junho des-
te ano. Estes são capitais tipicamente espe-
culativos e, portanto, voláteis por natureza,
que circulam pelo mundo em busca de opor-
tunidades de ganhos rápidos, sem compro-
missos maiores com os locais onde aportam.
Embora tenham sofrido algum recuo em ju-
nho, acumularam no primeiro semestre for-
te avanço frente ao ano passado, atingindo
níveis também historicamente elevados.

No caso do investimento direto, em geral
identificado com a compra de participação
em empresas já em funcionamento e ex-
pansão das operações de multinacionais
instaladas no País, a tendência é de que os dó-
lares trazidos por esses investidores perma-
neçam por prazos mais longos no mercado

doméstico, o que significa riscos mais baixos
de turbulências sempre associadas com a
fuga de capitais em momentos de crise nas
economias em geral. No primeiro semestre
deste ano, o IDP chegou a subir 8,3% na com-
paração com os primeiros seis meses do ano
passado, avançando de US$ 23,724 bilhões
para US$ 25,691 bilhões. Mas a tendência
mais recente tem sido de forte desaceleração.
Para reforçar, no acumulado entre janeiro e
maio, o IPD chegou a apresentar salto de
50,7% frente aos mesmos cinco meses de
2020, avançando de US$ 15,873 bilhões para
US$ 23,919 bilhões (já considerando os dados
revisados e atualizados pelo BC).

“Dólares andorinhas”
Nos 12 meses terminados em junho deste

ano, o corte nos valores investidos diretamente
por estrangeiros atingiu US$ 19,197 bilhões, já
que esse investimento recuou de US$ 65,826
bilhões entre julho de 2019 e junho de 2020
para US$ 46,629 bilhões nos 12 meses se-
guintes – um retrocesso de 29,2%. Os dólares
da especulação global, estimulados pela li-
quidez excessiva nos mercados mundiais,
que têm turbinado toda sorte de apostas de
alto risco ao redor do globo, seguem tendên-
cias inversas por aqui, superando de longe as
marcas de anos anteriores.

2 A despeito do tropeço re-
gistrado em junho, o investi-
mento em carteira anotou
uma reviravolta frente ao
ano passado. Na primeira
metade de 2020, o País anotou
a saída de US$ 26,195 bilhões,
cenário revertido neste ano,
com a entrada de US$ 17,598
bilhões (quer dizer, uma vi-
rada correspondente a US$
43,793 bilhões).
2 A mudança de sinais foi
puxada pelos mercados de
ações e de títulos de dívida ne-
gociados aqui dentro. No caso
das bolsas, o BC havia regis-
trado a fuga de US$ 20,360 bi-
lhões ao longo dos primeiros
seis meses do ano passado.
Neste ano, em igual período,
as estatísticas mostram a en-
trada líquida de US$ 9,773 bi-
lhões – valor recorde para
um primeiro semestre em
toda a série.
2O mercado de títulos de dí-
vida (públicos e privados) re-
cebeu US$ 12,095 bilhões en-
tre janeiro e junho deste ano,
o melhor resultado para o se-
mestre desde 2015 (quando
chegaram a entrar no merca-
do doméstico US$ 21,421 bi-
lhões). Para comparação, na
primeira metade de 2020, os
investidores retiraram do País
algo como US$ 11,392 bilhões,
considerando a mesma mo-
dalidade de investimento.
2 No acumulado em 12
meses até junho, os investi-
mentos em carteira aproxi-
maram-se dos valores do

IDP para o mesmo intervalo,
somando US$ 41,192 bilhões.
Para comparação, nos 12
meses imediatamente ante-
riores perto de US$ 41,941 bi-
lhões haviam deixado o País.
Novamente, os principais
mercados escolhidos pela
alta especulação internacio-
nal foram os de ações e títu-
los de dívida negociados do-
mesticamente.
2 Entre julho de 2019 e ju-
nho do ano passado, o mer-
cado de ações chegou a per-
der US$ 22,473 bilhões e
acumulou investimentos de
US$ 22,901 bilhões nos 12
meses seguintes. O mercado
de títulos de dívida, que ha-
via anotado a fuga de US$
26,453 bilhões, passou a re-
gistrar uma entrada líquida
de dólares na faixa de US$
23,529 bilhões.
2 As estatísticas externas do
País continuam indicando ce-
nários muito favoráveis, ain-
da que a participação de in-
vestimentos meramente es-
peculativos tenha demons-
trado avanço vigoroso nos úl-
timos meses. No primeiro se-
mestre deste ano, o salto de
51,6% no saldo da balança
comercial (exportações me-
nos importações de bens e
produtos), de US$ 13,093 bi-
lhões para US$ 19,848 bilhões,
explica em grande parte a re-
dução de 47,4% no déficit na
conta de transações correntes.
O rombo externo desabou de
US$ 13,261 bilhões para US$

6,975 bilhões. A conta do IDP
cobriu com folga esse resul-
tado negativo, superando o
déficit em quase 3,7 vezes.
2 A relação entre o investi-
mento direto no País e o défi-
cit em transações correntes
apresentou melhora sensível
nos 12 meses encerrados em
junho passado, isso porque o
rombo caiu numa velocidade
mais intensa do que o IDP. En-
quanto o investimento baixou
29,2% diante dos 12 meses
imediatamente anteriores,
como visto, o déficit em tran-
sações correntes despencou
63,5%, de US$ 53,751 bilhões
para US$ 19,637 bilhões. 
2 A queda, no entanto, não
foi exatamente “virtuosa”, já
que refletiu em grande medi-
da os impactos gerados pela
pandemia sobre atividade
econômica, o emprego e a
renda. A retração da deman-
da produziu queda mais do
que proporcional nas despe-
sas em dólares do País nos
mercados mundiais, fazendo
encolher o rombo nas rela-
ções entre o Brasil e os demais
países. O ciclo mais recente de
alta nos preços das commo-
dities contribuiu, ainda, para
turbinar os resultados das ex-
portações de minério de fer-
ro, petróleo em bruto, soja,
açúcar, carnes e outros pro-
dutos agrícolas (o que termi-
nou agravando o processo de
“primarização” da pauta de
exportações, o que já seria
tema para outra coluna).

Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

Investimento estrangeiro cai ao
nível mais baixo na série histórica

A taxa média de juros das operações contratadas
em junho deste ano permaneceu estável no mês em
19,9% ao ano, com aumento de 0,4 ponto percentual
em doze meses. Os dados são das Estatísticas Mo-
netárias e de Crédito, divulgadas hoje (28), pelo Ban-
co Central (BC).

Para as famílias, a taxa média de juros no crédito livre
está em 39,9% ao ano, mesmo índice registrado em maio.
Na comparação em 12 meses, houve redução de 1,5 pon-
tos percentuais nessa taxa. Nas contratações com empre-
sas, a taxa livre alcançou 14,5% ao ano em junho, varia-
ção negativa de 0,1 ponto percentual em relação ao mês
anterior. Em 12 meses, houve aumento de 1,5 pontos per-
centuais nos juros às empresas.

A queda dos juros bancários médios ocorre mesmo
em momento de aumento da taxa básica de juros da
economia. Depois de chegar ao menor nível da histó-
ria no mês de agosto do ano passado, em 2% ao ano,
a taxa Selic começou a subir somente em março des-
te ano, quando avançou para 2,75% ao ano e, no iní-
cio de maio, foi elevada para 3,5% ao ano. Em junho,
subiu para 4,25% ao ano.

No mês, a taxa do cheque especial para as pessoas fí-
sicas subiu 2,7 pontos percentuais, chegando a 125,6% ao
ano em junho.

Em contrapartida, os juros do rotativo do cartão de
crédito cobrados pelos bancos tiveram redução de 2,2
pontos percentuais no mês, alcançando 327,5% ao ano.
O rotativo é o crédito tomado pelo consumidor quando
paga menos que o valor integral da fatura do cartão e
dura 30 dias. Após o prazo, as instituições financeiras par-
celam a dívida. Nesse caso, no cartão parcelado, houve
queda de 0,3 ponto percentual, com a taxa de juros fi-
cando em 164,1% ao ano.

Os juros do crédito pessoal consignado também caí-
ram 0,2 ponto percentual no mês para 18,7% ao ano.
Nos empréstimos não-consignados a taxa ficou em
82,4% ao ano em junho, redução de 0,7 ponto percen-
tual em relação a maio.

De acordo com o chefe do Departamento de Estatís-
ticas do BC, Fernando Rocha, a grande diferença entre
as taxas do consignado e não-consignado se deve ao me-
nor nível de garantias sobre o crédito não-consignado.
No caso do consignado, a amortização da dívida é de-
duzida diretamente na folha de pagamento, então os ju-
ros ficam menores.

Crédito direcionado
Essas taxas são do crédito livre, em que os bancos têm

autonomia para emprestar o dinheiro captado no merca-
do e definir as taxas de juros cobradas dos clientes. Já o cré-
dito direcionado tem regras definidas pelo governo, e é des-
tinado basicamente aos setores habitacional, rural, de in-
fraestrutura e ao microcrédito.

No caso do crédito direcionado, a taxa média
para pessoas físicas ficou em 6,8% ao ano em junho,
alta de 0,1 ponto percentual no mês. Para as em-
presas, a taxa caiu 0,3 ponto percentual para 7,2%
ao ano no mês passado.

Endividamento recorde
A inadimplência (considerados atrasos acima de 90

dias) das famílias, no crédito livre, reduziu 0,1 ponto per-
centual, para 4%, em junho. Assim como das empresas, na
mesma modalidade, que ficou em 1,6%. De acordo com Fer-
nando Rocha, as taxas de inadimplência permanecem nos
menores níveis da história.

O endividamento das famílias, relação entre o saldo das
dívidas e a renda acumulada em 12 meses, chegou ao re-
corde de 58,5% em abril, na série histórica iniciada em ja-
neiro de 2005, refletindo o aumento das concessões de em-
préstimos. Com a exclusão do financiamento imobiliário,
que pega um montante considerável da renda, ficou em
36% no mês.

Já o comprometimento da renda, relação entre o valor
médio para pagamento das dívidas e a renda média apu-
rada no período, ficou em 30,5% naquele mês. Para os úl-
timos dados, há uma defasagem maior do mês de divul-
gação, pois o Banco Central depende de dados apresenta-
dos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
sobre a renda das famílias.

Saldo
No mês passado, o estoque de todos os empréstimos con-

cedidos pelos bancos ficou em R$ 4,213 trilhões, um au-
mento de 0,9% em relação a maio. O crescimento em 12 me-
ses da carteira total foi de 16,1%, em maio, para 16,3%, em
junho. (ABr)

Endividamento das famílias bate recorde de 58,5% em abril

Procura dos consumidores por
crédito cresce 26% no 1º semestre
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Taxa média de
juros permanece
estável em
junho, diz BC

A procura dos consumido-
res por crédito cresceu 26,2%
no primeiro semestre em re-
lação ao mesmo período de
2020, segundo levantamento
da Serasa Experian. Na com-
paração entre junho e o mes-
mo mês do ano passado, o
crescimento na demanda por
crédito ficou em 23,7%.

O maior crescimento foi
na faixa de renda de até R$
500 por mês, que registrou no
mês passado elevação de
34,3% em relação a junho de
2020. Para aqueles com renda

mensal entre R$ 1 mil e R$ 2
mil, a demanda por crédito au-
mentou 21,3% em junho e,
para a faixa entre R$ 5 mil e R$
10 mil, subiu 21%.

No recorte por regiões, o
Nordeste teve o maior cresci-
mento na procura por crédito
no primeiro semestre. Na com-
paração com o período de ja-
neiro a junho de 2020, a alta fi-
cou em 38,1%. No Norte, a ex-
pansão da demanda ficou em
35,2%; no Centro-Oeste, em
35,2%; no Sudeste, em 24,2%. e,
no Sul, em 15,6%.

Segundo o economista Luiz
Rabi, da Serasa Experian, o
aumento da demanda por cré-
dito é uma retomada após a
queda provocada pela pande-
mia de covid-19 no primeiro se-
mestre de 2020. 

Além disso, as taxas de juros
continuam baixas, favorecen-
do a tomada de empréstimos.
“As taxas de juros permanece-
ram em níveis atrativos, enco-
rajando a tomada de crédito
tanto para a aquisição de bens
como para renegociação de dí-
vidas”, acrescentou Rabi. (ABr)



Raphael Bezerra

O alto grau de endivida-
mento das famílias brasileiras
somado ao desemprego e a
crise econômica enfraquecem
o poder de compra das famí-
lias no país. 60 milhões de
brasileiros possuem dívidas
em alguma instituição finan-
ceira ou em lojas do varejo
que disponham de carnês ou
vendas no crédito. A situação
dos goianos é um pouco me-
lhor, tendo em vista que o es-
tado registrou uma queda de
20% no índice de famílias en-
dividadas. O número, porém,
é preocupante, cerca de 52%
dos goianos possuem algum
tipo de dívida, sendo que
81,4% possuem mais de 10 sa-
lários mínimos como saldo
devedor. 

Entre os principais tipos de
endividamento estão finan-
ciamento de carros, casas,
carnês de cobrança e crédito
consignado, além do maior vi-
lão, o cartão de crédito, se-
gundo pesquisa divulgada em
julho pela Federação Goiana
de Comércio. Um dos dados
que mais preocupa especia-
listas é a porcentagem de pes-
soas que sinalizaram não ter
condições de quitar o endivi-
damento. 80% das famílias
que devem até 10 salários mí-
nimos não pretendem pagar o
saldo devedor.

A Lei Federal 14.181 esta-
belece uma espécie de recupe-
ração judicial para os CPFs en-
dividados. Ela está em vigor
desde o dia 1 de julho e busca
aliviar o grau de endivida-
mento das famílias tornando
possível a negociação das dí-
vidas em conjunto de acordo
com a capacidade de paga-
mento das pessoas físicas. 

Segundo o superintendente
do Procon-Goiás, Alex Augusto
Vaz, a  nova legislação traz a
previsão de que o consumi-
dor vai poder fazer um acordo
coletivo com seus credores de
uma forma que atenda a sua
capacidade de pagamento. 

Para o economista Eve-
raldo Leite, a legislação pode
auxiliar no aumento do grau
de consumo das famílias,
além de aquecer a economia
durante um período de in-
certezas. “Para aumentar um
certo grau de consumo é mui-
to importante, aliás, seria im-
portante que as pessoas pos-
sam consumir muito, com o
consumo aumenta a deman-
da agregada do país você te-

ria um aumento na oferta, ou
novas empresas surgiram,
ou as empresas que já estão
funcionando aumentam sua
produção e investem um
pouco mais”, aponta. Segun-
do o economista, o grau de
endividamento das famílias
coloca uma barreira no con-
sumo de itens essenciais,
como alimentos e custos
com moradia.

O problema, no entanto, é
maior para as pessoas que
não possuem nenhuma renda,
tendo em vista a incapacidade
de consumo de produtos es-
senciais, como arroz, feijão e
carne. O drama atinge mi-
lhões de brasileiros que vol-
taram a se encaixar no mapa
da fome com a crise financei-
ra e fiscal que acomete o país.

Sem saída, muitas famílias
buscam saídas para atenuar a
falta de recursos para quitar
as dívidas e manter padrões
de consumo adequados. 

A professora de inglês Lys-
sa Almeida Chagas, 22 anos,
possui dívidas com cartão de
crédito e com o banco que
gira em torno de R$ 3 mil. A
possibilidade de renegociar
as dívidas traz um certo alívio
para ela que teme não possuir
capital para o acordo. “Eu
acho que uma renegociação é
sempre bem-vinda, mas há
também o temor de não con-
seguir”, conta.

Morando com dois irmãos,
ela explica que precisou rea-
dequar o consumo para que o
problema não aumentasse. 

Taxa de juros é a vilã
A taxa média de juros das

operações contratadas em ju-
nho deste ano permaneceu
estável no mês em 19,9% ao
ano, com aumento de 0,4
ponto percentual em doze
meses. Os dados são das Es-
tatísticas Monetárias e de
Crédito, divulgadas hoje (28),

pelo Banco Central (BC).
Para as famílias, a taxa mé-

dia de juros no crédito livre
está em 39,9% ao ano, mesmo
índice registrado em maio. Na
comparação em 12 meses, hou-
ve redução de 1,5 pontos per-
centuais nessa taxa. Nas con-
tratações com empresas, a taxa
livre alcançou 14,5% ao ano em
junho, variação negativa de
0,1 ponto percentual em rela-
ção ao mês anterior. Em 12 me-
ses, houve aumento de 1,5 pon-
tos percentuais nos juros das
empresas.

A queda dos juros bancá-
rios médios ocorre mesmo
em momento de aumento da
taxa básica de juros da eco-
nomia. Depois de chegar ao
menor nível da história no
mês de agosto do ano passa-
do, em 2% ao ano, a taxa Se-
lic começou a subir somente
em março deste ano, quando
avançou para 2,75% ao ano e,
no início de maio, foi elevada
para 3,5% ao ano. Em junho,
subiu para 4,25% ao ano. No
mês, a taxa do cheque espe-
cial para as pessoas físicas su-
biu 2,7 pontos percentuais,
chegando a 125,6% ao ano
em junho.

No mês, a taxa do cheque
especial para as pessoas físi-
cas subiu 2,7 pontos percen-
tuais, chegando a 125,6% ao
ano em junho.

Em contrapartida, os juros
do rotativo do cartão de crédito
cobrados pelos bancos tive-
ram redução de 2,2 pontos
percentuais no mês, alcan-
çando 327,5% ao ano. O rota-
tivo é o crédito tomado pelo
consumidor quando paga me-
nos que o valor integral da fa-
tura do cartão e dura 30 dias.
Após o prazo, as instituições fi-
nanceiras parcelam a dívida.
Nesse caso, no cartão parcela-
do, houve queda de 0,3 ponto
percentual, com a taxa de juros
ficando em 164,1% ao ano.
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A pandemia impactou for-
temente toda a sociedade, ge-
rando uma forte crise econô-
mica e também política. Apesar
deste cenário de instabilidade,
no primeiro semestre deste
ano foram criadas 643.533 no-
vas empresas no Brasil, o que
representa um crescimento de
61,72% em relação ao mesmo
período de 2020, o maior au-
mento dos últimos quatro anos.

O levantamento não considera
os Microempreendedores In-
dividuais – MEIs. Os dados fa-
zem parte de um estudo feito
pelo Empresômetro Inteligên-
cia de Mercado, plataforma de
business intelligence que ofe-
rece soluções estratégicas para
o mercado B2B e B2G.

Em Goiás, a variação do
primeiro trimestre foi de 67%.
Goiás teve 29.012 novos em-

preendimentos, enquanto
Mato Grosso apresentou 16.643
novos negócios. Temos dados
também sobre os 20 setores
que se destacaram na abertu-
ra de novos negócios.

O resultado do estudo refle-
te um aumento na confiança
dos empresários, como ressalta
o head de estudos do Empresô-
metro, Gilberto Luiz do Amaral.
“Ainda estamos em meio a um

cenário de pandemia, que já
dura um ano e meio, mas este
significativo número de novas
empresas demonstra que os
empresários estão mais con-
fiantes e acreditando na recu-
peração econômica do país. O
estudo mostra que houve cres-
cimento na abertura de em-
presas de todos os portes, seja
grande, média, pequena ou mi-
cro”, destacou.

Investimento 
Além do aumento no núme-

ro de empresas abertas, o valor
investido nos novos negócios
também aumentou. No primei-
ro semestre de 2021 o montan-
te registrado de capital social al-
cançou o valor de R$ 98,35 bi,
um aumento de R$ 35,66 bi, ou
seja, 56,88% em relação ao mes-
mo período do ano passado.
(Especial para O Hoje)

Procon-Goiás auxilia
famílias com dívidas
de até 20 salários
mínimos;
Conciliação de
dívidas deve atingir
famílias mais
vulneráveis

Procon é responsável por auxiliar na renegociação das dívidas de pessoas físicas; Demanda cresce com nova lei federal

O Procon de Goiás realizou
1.495 mil atendimentos no nú-
cleo de renegociação de dívidas
em 2020. O órgão se prepara
para receber uma demanda
ainda maior tendo em vista as
alterações na legislação. 

A iniciativa tem o intuito
principal de auxiliar as pessoas
mais vulneráveis e, por isso,
abrangerá dívidas de até 20 sa-
lários mínimos (R$ 22 mil). Os
consumidores que se encaixam
nesse perfil poderão registrar
uma reclamação no Procon Web
(proconweb.ssp.go.gov.br), ou
agendar o atendimento presen-
cial pela plataforma para o fu-
turo agendamento das audiên-
cias de conciliação com os for-
necedores envolvidos.

Para tal, o consumidor de-
verá reunir toda a documen-
tação que comprove as dívidas,
sua impossibilidade de arcar
com o atual montante devido e
sua documentação pessoal.
Após esse primeiro contato,
será aberto um processo in-
terno onde serão estudados os
juros e outros fatores da dívida.

Posteriormente, as empresas
serão intimadas e será marca-
da uma audiência de concilia-
ção entre as partes.

Caso não haja concordância
com os termos estabelecidos na
reunião de conciliação, o ca-
minho é a Justiça, que deve es-
tabelecer um técnico contábil
para a elaboração de um plano
de pagamento, tal qual acon-
tece com empresas endividadas
na recuperação judicial. 

Dívidas de até R$ 22
poderão ser renegociadas

Apesar da pandemia, cresce abertura de empresas

A iniciativa tem o
intuito principal de
auxiliar as pessoas
mais vulneráveis e,
por isso, abrangerá
dívidas de até 20
salários mínimos
(R$ 22 mil)

Endividamento sufoca consumo
básico das famílias brasileiras
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Coringa e ponte
Aliado há anos por ideologia, o primeiro no

Congresso Nacional a abraçar a incentivar a
candidatura presidencial de Jair Bolsonaro,
Onyx Lorenzoni terá sempre um prêmio de
confiança neste Governo. O novo cargo de mi-
nistro é a prova. Onyx é a porta para reen-
trada do PTB no Ministério do Trabalho. O
partido controlado por Roberto Jefferson,
que quase levou o comando da pasta no Go-
verno Temer, já tem nome.

Garimpando 
Bolsonaro pode surpreender e se filiar ao

Aliança 28 (ex-PRTB) ou ao Brasil 35 (ex-Par-
tido da Mulher Brasileira – que já teve um de-
putado como único parlamentar.

Representante 
O Governo perdeu boa oportunidade de

ser representado nos Jogos de Tóquio: o
vice-presidente General Mourão. Boa parte
dos atletas é forjada em bases militares.

Boa notícia
Uma notícia boa para DF e Entorno. Mais uma

Universidade pública. O governador Ibaneis Ro-
cha sancionou a lei que cria a UnDF, com inves-
timento inicial de R$ 200 milhões e criação de mais
de 3 mil empregos da área educacional.

A ‘Judicialização’
O Congresso não ajuda, o presidente ti-

tubeia sobre veto, e não podem reclamar de-
pois da ‘judicialização’ da política. Coube on-
tem à ministra Rosa Weber, do STF, enqua-
drar o Legislativo sobre a tentativa de tun-
ga de R$ 6 bilhões do fundo eleitoral. 

Expliquem essa
Ela concedeu 10 dias para o Congresso Na-

cional se manifestar numa resposta plausível.
Antes que o STF desça o malhete na cambada e
encerre a farra. 

Sem verticalização
Bolsonaro terá dificuldades re-

gionais dentro do Progressistas (ex-
PP) se quiser voltar ao partido. Em
Tocantins, quem preside a legenda é
a senadora Kátia Abreu, dilmista de
carteirinha e crítica do presidente.
Em Pernambuco, o deputado Eduar-
do da Fonte, outro crítico. No Piauí do
novo chefe da Casa Civil, a deputada
Margarete Coelho, que manda na le-
genda, tem cargos no Governo do pe-
tista Wellington Dias.

Sumiu do mapa
Da turma que recorreu à “falsa”

vacina numa garagem de ônibus em
Belo Horizonte, ninguém sofreu com
o Covid-19. E não mais se ouviu fa-
lar da sumida enfermeira e do in-
quérito na Polícia Federal.

Hein!?
No Dia do Agricultor, comemora-

do ontem, o Governo publicou no seu
portal de internet uma foto da si-
lhueta de um homem, no mato, se-
gurando uma espingarda, para sur-
presa de quem viu. 

Deu ruim
A Secom depois apagou, mas não es-

capou do sarcasmo do jornalista Mau-
rício Menezes, famoso criador do Plan-
tão de Notícias e showman de erros da
imprensa: “No dia do Caçador, vão pu-
blicar um soldado com uma enxada”.

Sobe e desce
O consumo das classes C e D no Bra-

sil recuou 5% em junho, depois de ter su-
bido 8% em maio. Os dados são da Pes-
quisa de Hábitos de Consumo da Su-
perdigital, fintech do Grupo Santan-
der, realizada mensalmente.

O governador Ronaldo
Caiado anunciou que vai via-
bilizar “o maior número de
promoções e de qualificação
dos nossos policiais” durante
participação, nesta quarta-
feira (28), na solenidade em
comemoração do aniversá-
rio de 163 anos da Polícia
Militar do Estado de Goiás
(PMGO) e da formatura de 46
alunos do 16º Curso de Habi-
litação de Oficiais Auxiliares
da PMGO (CHOA). Ele estava
acompanhado da presidente
de honra da Organização das
Voluntárias de Goiás (OVG) e
coordenadora do Gabinete
de Políticas Sociais (GPS), pri-
meira-dama Gracinha Caiado,
que recebeu homenagem du-
rante o evento. 

“No dia 21 de setembro, sa-
beremos fazer e dar atenção
merecida. Vamos viabilizar o
maior número de promoções
e de qualificação dos nossos
policiais”, afirmou Ronaldo
Caiado, ao reforçar que o Es-
tado tem “compromisso com a
segurança pública de Goiás”. 

Questionado sobre a reali-
zação de concurso para a cor-
poração, o governador asse-
gurou que o Estado consegui-
rá promover um novo certa-

me após liberação por parte
do Tesouro Nacional. “Esta-
mos trabalhando fortemente
para esse objetivo. Temos que
pagar dívidas acumuladas an-
teriormente. Até aí, o Tesouro
impede que a gente promova
concursos”, informou. 

A solenidade foi marcada
por homenagens aos policiais
militares, comandantes e au-
toridades. Durante discurso, o
governador ressaltou a atua-
ção da corporação como for-
madora de policiais de exce-
lência: “Temos a polícia mais
eficiente, capaz de trazer paz
e tranquilidade ao Estado”,
pontuou Caiado.   

Aos novos oficiais, forma-
dos pelo 16º Curso de Habili-
tação de Oficiais Auxiliares
(CHOA), turma batizada com o
nome de Gracinha Carvalho
Caiado, o governador desejou
sucesso. “Vocês estarão nas
ruas, em vários municípios de
Goiás. Desejo determinação e
coragem para proteger as pes-
soas de bem, aqueles que tra-
balham, que produzem e que
não podem ser sequestrados
pela bandidagem”, declarou. 

O evento contou ainda com
entrega da Ordem do Mérito Ti-
radentes, honraria criada para

reconhecer a atuação de auto-
ridades civis e militares em
prol da instituição. As meda-
lhas são concedidas anual-
mente, no dia 28 de julho, data
em que se celebra o aniversá-
rio da Polícia Militar em Goiás. 

Entre os homenageados
estavam a primeira-dama,
Gracinha Caiado. Ela reforçou
que o Governo de Goiás in-
veste cada vez mais na valo-
rização dos policiais, “em es-
trutura e equipamentos me-
lhores para que a ordem em
Goiás seja mantida”. A presi-
dente de honra da OVG de-
clarou: “Vocês fazem parte
da melhor Polícia do Brasil e
sei que o legado dessa insti-

tuição será levado de forma
gloriosa por todos”.

Na sequência, o secretário
de Segurança Pública do Es-
tado de Goiás (SSP-GO), Rod-
ney Miranda, ressaltou o ba-
lanço de produtividade das
forças de segurança. “Nos seis
primeiros meses do ano, nós
experimentamos, mais uma
vez, reduções históricas nos
índices de violência de Goiás.
Isso é fruto de muito traba-
lho”, pontuou. Para o secretá-
rio, a missão é “continuar tra-
balhando com seriedade e ho-
nestidade, para dar ainda
mais qualidade de vida e se-
gurança à população”. 

Comandante-geral da Polí-

cia Militar, coronel Renato
Brum classificou o trabalho
policial como “esperança e
força”. Ele agradeceu a con-
fiança de Caiado na corpora-
ção. “Nossa missão prioritária
é tratar bem a nossa história,
honrar e conduzir a PM ao en-
contro dos anseios da popu-
lação goiana”, garantiu.

Também presente no even-
to, o deputado estadual Coro-
nel Adailton parabenizou aos
“irmãos e irmãs” de farda.
“Quero devotar meu apreço a
todos os oficiais que se for-
mam hoje, que estão nas ruas
sempre ajudando a defender
e a promover a segurança da
nossa corporação”. 

Ao todo, 46 alunos se formam no 16º
Curso de Habilitação de Oficiais
Auxiliares da PMGO, turma batizada com
nome da primeira-dama Gracinha Caiado

Flávio Bolsonaro passa para suplente no colegiado

A solenidade foi marcada por homenagens aos policiais militares, comandantes e autoridades

A ida do senador Ciro Nogueira (PP-PI) para a chefia
da Casa Civil da Presidência da República, a convite de
Jair Bolsonaro, provoca mudanças na Comissão Parla-
mentar de Inquérito (CPI) da Pandemia. Ciro era um dos
membros titulares da comissão e um dos integrantes da
ala governista do colegiado. Com sua saída para integrar
o Executivo, sua vaga na CPI fica com o senador Luis Car-
los Heinze (PP-RS).

Heinze era suplente na CPI e bastante atuante du-
rante os depoimentos. O senador gaúcho também é de-
fensor do governo no colegiado e defende o tratamento
precoce da covid-19 com o uso de medicamentos sem
eficácia comprovada. Como Heinze deixa a suplência
para assumir uma cadeira de titular, a vaga de suplente
será preenchida pelo senador Flávio Bolsonaro (Pa-
triotas-RJ).

A CPI retomará os trabalhos em agosto, quando ter-
mina o recesso do Legislativo. Seu prazo de duração foi
prorrogado por mais 90 dias, pouco antes do início do re-
cesso. Até agora, o colegiado colheu 33 depoimentos.

Como Ciro teve que se licenciar do mandato para as-
sumir a chefia da Casa Civil, sua vaga no Senado será ocu-
pada pela suplente Eliane Nogueira (PP-PI), que é mãe do
parlamentar. Este será o primeiro mandato político de
Eliane e Silva Nogueira Lima. Ela tem 72 anos, é natural
de Teresina e empresária.

Heinze assume
vaga de titular
na CPI após
saída de Ciro 

Governador anuncia promoção
de policiais em aniversário da PM
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Felipe André

No primeiro duelo das oi-
tavas de final para Athletico
Paranaense e Atlético Goia-
niense, na Arena da Baixada,
a equipe mandante levou a
melhor. Em duelo que acon-
teceu na tarde de ontem, em
Curitiba-PR, o Furacão venceu
por 2 a 1, com dois gols de Te-
rans, enquanto Zé Roberto
descontou para o time goiano,
e abriram vantagem para a
decisão da próxima semana,
em Goiânia.

“Jogo muito difícil e equili-
brado. Na minha visão o Atlé-
tico-GO teve uma postura mui-
to boa desde o primeiro tempo,
um duelo muito estudado e
tático, sem dar chances e am-
bos tiveram um lance perigoso.
Sofremos um gol cedo no se-
gundo tempo, fizemos as mu-
danças para buscar o empate,
criamos diversas oportunida-
des, mas infelizmente sofre-
mos um gol. É um combate de
180 minutos e vamos precisar
reverter em Goiânia”, anali-
sou Barroca após a partida. 

O Atlético Goianiense não
contou com uma peça impor-
tante no meio-campo. Mar-
lon Freitas sofreu uma pan-
cada no pé esquerdo durante
a partida contra o Santos. O
atleta passou por exames pre-
liminares, em Curitiba, e ne-
nhuma lesão foi constatada. O
jogador ainda sente dores e
será reavaliado em Goiânia,
tendo em risco sua participa-
ção no fim de semana pela Sé-
rie A. Sem ele, Eduardo Bar-
roca voltou ao esquema com

quatro atacantes e colocou
Gabriel Baralhas ao lado de
Willian Maranhão.

Diferentemente do que
aconteceu no duelo entre as
duas equipes pela Série A, o
primeiro tempo mostrou dois
times preocupados em não so-
frer gols. Por ser apenas o pri-
meiro dos dois jogos pelas oi-
tavas de final, os clubes não se
arriscaram a ponto de deixar
muito espaço para o adversá-
rio e dentro de campo se viu
poucas oportunidades. Pelo
lado dos mandantes, a cabe-
çada de Renato Kayzer foi sal-
va por Fernando Miguel na
melhor chance, enquanto Art-
hur Gomes em uma finalização
para fora levou perigo a favor
dos visitantes.

Na volta do segundo tempo,
o Athletico Paranaense foi letal.
Com menos de 40 segundos,
Marcinho carregou pelo lado
direito e cruzou na grande
área, Terans apareceu comple-
tamente sozinho e cabeceou
no canto de Fernando Miguel,
que nem se mexeu. O Furacão

abriu o placar rapidamente na
segunda etapa, e então Barro-
ca decidiu mudar as duas peças
de velocidades do ataque do ru-
bro-negro goiano.

Atrás do placar, o time
goiano então tentou o que
não havia feito em todo o pri-
meiro tempo, o ataque. E teve
a chance mais clara nos pés de
Zé Roberto, que tomou a pior
decisão possível. Após lança-
mento de André Luis, Pedro
Henrique falhou feio e a bola
sobrou para o centroavante
do Atlético-GO, que comple-
tamente sozinho, tentou fina-
lizar de primeira e mandou
completamente torto para a li-
nha de fundo.

Mas o centroavante se redi-
miu ainda dentro do jogo. Art-
hur Gomes e André Luis tabe-
laram rápido e Natanael foi
acionado pelo lado esquerdo, o
lateral cruzou e Zé Roberto, de
canhota, mandou de primeira
na diagonal e a bola parou no
fundo da rede, empatando na
Arena da Baixada.

A partida ficou mais franca

após o gol de empate. O Atléti-
co-GO não se limitou a defen-
der e tentou manter a pressão,
enquanto o Athletico PR em
busca da vitória, se lançou
para o ataque e conseguiu vol-
tar a ficar a frente do placar.
Em uma inversão de bola, Ni-
kão fez o passe para trás, Mar-
cinho bateu cruzado e Terans,
novamente ele, desviou de pri-
meira para colocar os donos da

casa em vantagem.
O duelo de volta acontece

na próxima quarta-feira (4),
às 19h15 (horário de Brasília),
em Goiânia, no estádio Antônio
Accioly. Não tem mais o gol
qualificado, também conheci-
do como “gol fora de casa”, e
em caso de repetição do resul-
tado, a vaga será definida nas
cobranças de pênaltis. (Espe-
cial para O Hoje)

Athletico PR bate o
Atlético Goianiense
e sai na frente nas
oitavas de final da
Copa do Brasil;
decisão será na
próxima semana,
em Goiânia

O Atlético Goianiense saiu
atrás na disputa pelas oitavas
de final da Copa do Brasil. O
time goiano perdeu o jogo de
ida para o Athletico Para-
naense, na tarde de ontem, por
2 a 1. A decisão acontece ape-
nas na próxima semana, em
Goiânia, e o rubro-negro pre-
cisa vencer por um gol de di-
ferença para levar a definição
da vaga nos pênaltis, ou dois
para avançar direto. Em seis
dias, porém, Eduardo Barroca
tem outra prioridade.

Após enfrentar Cuiabá, San-
tos e Athletico Paranaense, to-
dos fora de casa, o Atlético
Goianiense retorna para Goiâ-
nia. O rubro-negro agora vai
ter dois confrontos consecuti-
vos como mandante, o primei-
ro será contra o América-MG,
neste domingo (1º), pela Série
A e depois o jogo de volta da
Copa do Brasil.

“Completamos três jogos
fora de casa, agora vamos
viajar de volta para Goiânia e
o tempo é muito pequeno
para treinar e recuperar os jo-
gadores. Estamos vivendo o
dia a dia, perdemos o Marlon
Freitas para esse duelo (con-
tra o Athletico PR), então va-
mos fazer toda a revisão mé-
dica. Eles já treinaram após o
jogo, vamos ter outra ativi-

dade e veremos quem está
nas melhores condições para
primeiro pensar no Améri-
ca-MG, que tem um treinador
muito bom que é o Vagner
Mancini, e precisamos de um
resultado positivo para de-
pois pensar no Athletico”, re-
velou Eduardo Barroca, trei-
nador do Atlético-GO.

Com a sequência de jogos e
a possibilidade de mudanças, já
que tudo depende da questão
física dos principais atletas,
Barroca elogiou duas de suas
mudanças contra o Athletico
PR. Logo após sofrer o primei-
ro gol, o treinador optou pelas
entradas de André Luis e Toró,
nas vagas de Ronald e Jander-

son, e aumentou o poder ofen-
sivo do time, que ainda buscou
o empate, mas sofreu a derro-
ta no fim dos 90 minutos.

“O André Luis e o Toró en-
traram muito bem no jogo, eu
tenho utilizado todo o grupo
com a sequência pesada de jo-
gos em um calendário aperta-
do. Todos os jogadores em al-
gum momento estão tendo
oportunidades, tenho muita
confiança neles para quando
precisar utilizar. Hoje eles en-
traram e contribuíram para
uma melhora coletiva da equi-
pe, então saio satisfeito com
esse cenário”, completou Bar-
roca. (Felipe André, especial
para O Hoje)

Assim como aconteceu na Série A, o Athletico PR venceu o Atlético-GO por 2 a 1 na Arena da Baixada

Treinador espera a avaliação médica após jogos fora de Goiânia

Após um início ruim no
Campeonato Brasileiro Sub-
20, o Atlético Goianiense
embalou na competição e
venceu sua segunda partida
seguida, dessa vez ao vencer
o Fortaleza por 1 a 0, no CT
Ribamar Bezerra, com gol
marcado por Jean Carlos.

Um primeiro tempo mui-
to disputado e movimentado
por ambos os lados. O Atlé-
tico Goianiense começou
marcando bem nos primei-
ros minutos Jonathan foi
responsável pelas primei-
ras faltas do Dragão na par-
tida. O Fortaleza respondeu
à altura com Wendel, Mat-
heus e João Henrique. A pri-
meira grande chance de gol
veio com Romário, aos de-
zesseis minutos. Em bela jo-
gada pela direita, o time ru-
bro-negro acertou o traves-
são com Daniel e no rebote,
livre Jean Carlos teve o tra-
balho só de empurrar para
as redes. Ainda depois do
gol, o Atlético queria mais
jogo e foi superior ao ad-
versário na primeira eta-
pa. Romário e Maurício Ga-
briel tiveram as melhores
chances. No lado do trico-
lor, Wendel foi quem mais
criou perigo para que o

time pudesse empatar.
Na volta do intervalo, o

Fortaleza voltou melhor e
ainda com Wendel, criou
as melhores oportunidades
para que a equipe empa-
tasse a partida, mas o go-
leiro Breno não permitiu
que a igualdade aconteces-
se. Autor do gol, Jean Carlos
teve duas oportunidades
seguidas de ampliar o mar-
cador e deixar que a vanta-
gem ficasse mais tranquila
no lado rubro-negro. O ren-
dimento do time mandante
caiu após as alterações, en-
quanto o Dragão tentou ain-
da com Romário e o za-
gueiro Breno, porém, o re-
sultado não alterou até o
apito final do juiz.

O Dragão venceu a se-
gunda partida na competição
e segunda seguida. Agora o
time rubro-negro chega a
sete pontos no Brasileirão
Sub-20 e encara no próximo
domingo, no CT do Dragão, a
equipe do América Mineiro,
às 15 horas. Já o Fortaleza, es-
tacionou com quatro pon-
tos até o momento e viaja até
São Paulo, onde enfrenta o
Palmeiras, no Allianz Par-
que. (Victor Pimenta, espe-
cial para O Hoje)

Atlético Goianiense
vence Fortaleza e
embala no campeonato

BRASILEIRÃO SUB-20

Barroca elogia substitutos, mas foca
na recuperação após sequência

ATLÉTICO-GO

José Tramontin/athletico.com.br

Data: 28 de julho, 2021; Horário: 16h30 (de Brasília); Local: Are-
na da Baixada, em Curitiba-Pr; Árbitro: Anderson Daronco
(Fifa/rS); Assistentes: rafael da Silva Alves (Fifa/rS) e Michael Sta-
nislau (rS); VAR: Carlos Eduardo nunes Braga (rJ); Gols: terans, duas
vezes (CAP) e Zé roberto (ACG)

tÉCniCA

Athletico PR: Bento; Marcinho
(Khellven), Pedro Henrique,
thiago Heleno e nicolas; ri-
chard (Erick), léo Cittadini
(Christian) e terans (Zé ivaldo);
nikão, renato Kayzer (Carlos
Eduardo) e vitinho. 
Técnico: António oliveira 

Atlético-GO: Fernando Miguel;
Dudu, oliveira, Éder e nata-
nael; Willian Maranhão, Ga-
briel Baralhas e Arthur Go-
mes (Arnaldo); ronald (toró),
Janderson (André luis) e Zé ro-
berto (lucão). 
Técnico: Eduardo Barroca

Athletico PR 2x1 Atlético-GO 
(Copa do Brasil)

t
FICHA

Vantagem para o Furacão

Bruno Corsino/ACG



DIVISÃO DE ACESSO

Em pouco mais de dois me-
ses se iniciará a Divisão de
Acesso. No dia 3 de outubro as
equipes dão inicio a competi-
ção que será disputada em for-
ma de pontos corridos, tendo
turno e returno, na qual duas
conquistam a promoção para a
elite do Goianão.

Com isso, a Anapolina já
deu um passo em sua pré-tem-
porada e na tarde desta quar-
ta-feira (28), apresentou o trei-
nador Lucas Oliveira, que co-
mandará a rubra que busca re-
tornar a elite do campeonato,
qual disputou a edição 2020, fi-
nalizada ainda neste ano.

“A responsabilidade é mui-
to grande pelo tamanho da
Anapolina, pela quantidade de
torcedores, por ter uma torci-
da apaixonante e apaixonada.
Por ser uma cidade grande
como Anápolis. É uma grande

responsabilidade, a gente sabe
dela, a gente a assume e vamos
trabalhar muito para isso”, dis-
se o novo comandante.

Vindo de dois trabalhos
excelentes nas últimas tem-
poradas, deixando o Jara-
guá na primeira colocação
da edição 2020 e salvando a
Jataiense e a colocando nas
quartas-de-final da edição
2021, o treinador já sabe a
data de estreia da rubra e o
que espera do seu primeiro
adversário.

“Nossa estreia contra o
Morrinhos, dia 3 de outubro,
fora de casa e será um jogo di-
fícil por ser estreia, por ser
fora e entendemos que a Di-
visão de Acesso terá uma com-
petitividade muito grande e
esperamos chegar prepara-
dos e prontos para estrear
bem, se possível com vitória”,

ressaltou Lucas Oliveira.
Conhecido no futebol goia-

no, o treinador retorna a trei-
nar uma equipe da Divisão de
Acesso após seis anos, quando
comandou na última oportu-
nidade o Goiânia. Ele falou so-
bre a montagem do elenco da
Anapolina.

“Alguns nomes já estão na
nossa lista, já estão sendo son-
dados e contactados e espera-
mos até o dia 10, dia 15 estar-
mos com todo mundo já acer-
tado, com pré-contratos já as-
sinados, para que aos poucos
podemos ir revelando o nome
desses atletas. A maioria já
passou pelo futebol goiano e
estão vindo para fortalecer
nosso grupo, e os que vem de
fora para abrirem mercado
para eles”, pontuou o técnico.
(Victor Pimenta, especial
para O Hoje)
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Treinador volta a comandar uma equipe da Divisão de Acesso após seis anos 

Dayane Viana / Comunicação Anapolina

Em meio à disputa das
Olimpíadas de Tóquio,
uma discussão virtual cha-
mou a atenção dos brasi-
leiros nesta quarta-feira
(28). Isso porque a goleira
Bárbara, titular da seleção
feminina de futebol, tro-
cou uma série de ofensas
com Andréa Pontes, atleta
paraolímpica da canoa-
gem, através do Instagram.

Tudo começou quando a
canoísta sugeriu que a ca-
misa 1, que vem sendo alvo
de críticas por conta de suas
atuações, fosse substituída
por Babi Arenhart, da sele-
ção de handebol. No co-
mentário, Andréa disse que,
desta maneira, ficaria tudo
resolvido e o Brasil seria
campeão, completando a
frase com risadas.

A crítica foi rebatida por
Bárbara, que perguntou à
Andréa, que não disputará as
Paralimpíadas por corte na
categoria que atua, por quê
ela mesmo não iria para os Jo-
gos Olímpicos em seu lugar,
além de questionar a com-
petência da atleta nas parti-
cipações em Paralimpíadas.
"Cada um com suas limita-
ções", escreveu Bárbara.

Bárbara disse ainda que
Andréa não é “ninguém na
vida” e que é “só mais uma
querendo chamar a aten-
ção”. A arqueira termina
seus comentários chaman-
do a canoísta de “incapaz” e
recomendando que Andréa
passe a treinar por uma ou-
tra categoria para tentar ir
às Paralimpíadas.

A briga entre as duas
foi parar nas mensagens
diretas, recebidas e divul-
gadas por Andréa. No print
divulgado pela canoísta,
Bárbara aparece fazendo
ofensas com caráter sexual
e perguntando à atleta pa-
raolímpica se ela "acha que
só porque é deficiente pode
falar o que quer".

A seleção brasileira vol-
ta a campo amanhã, às 5h
(de Brasília), em Miyagi.
Desta vez, o adversário será
o Canadá, pelas quartas de
finais do torneio. Quem ven-
cer, enfrentará na semifinal
o vencedor do confronto
entre Holanda e Estados
Unidos. (Breno Modesto,
especial para O Hoje)

Goleira da seleção
feminina troca ofensas
com atleta paraolímpica

OLIMPÍADAS

Breno Modesto

A quinta-feira (29) é de
comemoração para o torce-
dor colorado. Hoje, o Vila
Nova Futebol Clube com-
pleta 78 anos de fundação.
Porém, diferentemente de
como aconteceu no ano pas-
sado, quando o clube come-
morou o aniversário pro-
movendo uma live com a
presença de artistas que são
ilustres torcedores do Tigre,
como as duplas João Neto e
Frederico, e Bruno e Barre-
to, além do também cantor
Thiago Brava, nenhuma
ação deve ser promovida.

Desta vez, sem muita ba-
dalação, até por conta da fase
vivida na Série B, a única con-
firmação feita pelo Colorado
foi a de um show com o cantor
Lorenzo no bar Resenha Colo-
rada, que fica localizado den-
tro do Estádio Onésio Brasilei-
rao Alvarenga, a partir das
18h. Além da atração musi-
cal, haverão sorteios de cami-
sas autografadas pelo elenco
profissional e promoção no
valor de um dos chopps ofe-
recidos pelo estabelecimento.

Além disso, a assessoria
de imprensa vilanovense
confirma que o time deve
fazer o lançamento de novos
produtos a serem comercia-
lizados pela loja Nação Colo-

rada, que também está no
complexo do OBA.

Outra coisa que não deve
acontecer é a contratação de
um reforço de nome como
“presente” à torcida. No último
sábado (24), após o empate
diante do Cruzeiro, o presi-
dente da agremiação, Hugo
Jorge Bravo, falou a respeito
da atual situação financeira do
Vila Nova, que, segundo ele,
não é motivo de felicidade
para ninguém. 

“Hoje, estamos sem a pre-
sença da bilheteria, que é a nos-
sa principal fonte de arreca-
dação. O nosso sócio-torcedor
não é suficiente para pagarmos
a conta de energia. E a gente se-

gue. Sei que o torcedor está re-
voltado. Nós também não es-
tamos felizes com a situação,
mas estamos conscientes do
nosso atual momento”, disse
Hugo Jorge Bravo. 

Desfalque
Pelos próximos 40 dias, o

técnico Higo Magalhães terá
uma ausência importante em
seu elenco. Isso porque o vo-
lante Pedro Bambu, que tam-
bém atua na lateral-direita e
que vinha atuando regular-
mente nesta Série B, sofreu
uma lesão na derrota diante do
Brusque, no dia 21, quando o
atleta estava próximo à linha
lateral e caiu, pedindo atendi-

mento médico. O fato aconte-
ceu sem nenhuma disputa ou
choque contra os jogadores do
adversário.

De acordo com a assessoria
de imprensa do Colorado, o jo-
gador teve uma avulsão dos
tendões do músculo da coxa e
precisará ficar de “molho” nos
próximos dias. A tendência é
de que ele volte a atuar apenas
em setembro. Em contrapar-
tida, Higo Magalhães teve a
confirmação da chegada de
Moacir, que já teve seu nome
publicado no Boletim Infor-
mativo Diário (BID) da CBF e
está liberado para fazer sua
reestreia pelo clube. (Espe-
cial para O Hoje)

Vila Nova completa
78 anos de
fundação, mas, por
conta do atual
momento, prefere
não comemorar

Sem comemoraçõeS
Gustavo Aleixo/Cruzeiro EC

Anapolina apresenta novo
treinador: Lucas Oliveira

O Tigre celebra mais
um ano de vida
vindo de um
incômodo jejum de
quatro jogos sem
vitórias na Série B

Tudo começou
quando a
canoísta sugeriu
que a camisa 1,
que vem sendo
alvo de críticas
por conta de suas
atuações, fosse
substituída por
Babi Arenhart,
da seleção de
handebol
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João Paulo Alexandre 

Goiânia conta com cerca de
179 mil pontos de luz em toda
a cidade, mas, desse total, ape-
nas 5% é composto por lâm-
padas de LED. O que significa
que cerca de 9 mil pontos lu-
minosos na cidade contam
com essa inovação na área da
iluminação pública. Apesar
de parecer pouco, esse núme-
ro era ainda menor. Em abril
de 2019, por exemplo,  a cida-
de contava com apenas 6,5
mil pontos de com as conhe-
cidas lâmpadas brancas.

A Prefeitura da cidade ten-
ta, pela terceira vez em seis
anos, mudar e modernizar a
iluminação pública da Capital.
Para isso, tem realizado di-
versas audiências públicas
com moradores para explicar
o projeto, que tem como obje-
tivo colocar todos os pontos de
iluminação com essa tecnolo-
gia. A terceira audiência foi
realizada na última terça-fei-
ra (27) e a última será realiza-
da hoje (29), no Setor Jaó. 

Fausto Sarmento, secretá-
rio de Infraestrutura, destaca
que nestes encontros são ex-
plicados todos os pontos à po-
pulação que, por sua vez, tem
oportunidade de sanar as suas
dúvidas. “O projeto em si apre-
senta como é feita a troca das
luminárias, as licitações ne-
cessárias e o sistema de gestão
da iluminação. Essa foi deter-
minação que partiu direta-
mente do prefeito de Goiânia,
Rogério Cruz”, destaca.

O secretário explica que
essa mudança não consiste
apenas na troca de lâmpada.
Segundo ele, é necessária a
troca de todo o sistema que
envolve o encaixe da lâmpa-
da já que as lâmpadas de
mercúrio e vapor de sódio -

que estão em vigor hoje - são
completamente diferentes
das de LED e, consequente-
mente, ficam inutilizadas.

Além disso, Fausto reforça
que o objetivo é que a licita-
ção para os trabalhos seja di-
vidida em três lotes para aten-
der toda a cidade. Além dos
trabalhos de troca, será leva-
do em consideração a manu-
tenção e um sistema de gestão
que monitorará todo o siste-
ma de manutenção da Capital
através de uma sala de con-
trole. Com isso, até três em-
presas distintas podem ser
contratadas para realização
do serviço. 

Contrato 
O trabalho de manuten-

ção da iluminação pública em
Goiânia é terceirizado. Desde
2016, a Prefeitura de Goiânia
conta com o contrato com Ci-
téluz, que foi assinado du-
rante uma crise na iluminação
da Capital, que chegou a ter
30% dos pontos luminosos pú-
blicos apagados. O acordo vá-

lido era de até dois anos, mas,
desde então, o contrato foi
renovado por mais 12 meses. 

A Lei das Licitações
(8.666/93) destaca que só são
permitidos até cinco aditivos
contratuais. Porém, no último
dia 18 de junho, a Prefeitura as-
sinou o sexto termo com a Ci-
téluz. A justificativa é que hou-
ve uma excepcionalidade por
se tratar de um serviço essen-
cial para o município e que o
processo de discussão para a
nova licitação já estaria em
curso. Com isso, o novo acordo
vai até junho de 2022.

Serviço com mais
qualidade

Fausto Sarmento destaca
que a mudança das lâmpadas
gerará uma economia de cer-
ca de 40% na conta de luz, que
gira, anualmente, em cerca
de R$ 90 milhões. Além disso,
ele pontua que as lâmpadas de
mercúrio e vapor de sódio
têm vida útil de apenas dois
anos, enquanto a das LED têm
funcionalidade prevista de até

um década. Além disso, o pe-
ríodo de validade e garantia
deles é maior: cinco anos. 

O secretário admite que
os encontros têm mostrado
que o serviço de taxa de ilu-
minação pública, que é pago
pela população, poderia ter
uma melhor qualidade. Com a
nova empresa, há a possibili-
dade de um aumento nessa
taxa, mas, segundo Fausto, a
nossa taxa sairá ainda mais
barata como a de Salvador,
por exemplo. A Capital baiana
adota o mesmo sistema de
planejamento em Goiânia.

“É importante frisar que
uma iluminação pública de
qualidade contribui na segu-
rança pública, amplia o apro-
veitamento do espaço público,
com o adensamento de praças
pela noite, por exemplo, além
de deixar a cidade ainda mais
bonita. Uma boa iluminação
deixa as residências das cida-
des ainda mais valorizadas”,
pontua, lembrando que, caso
a licitação se torne um suces-
so, Goiânia pode se tornar a

primeira capital brasileira com
a iluminação toda em LED. A
expectativa é que após os en-
contros haja o levantamento
para lançar os editais ainda
este ano e a previsão para iní-
cio do serviço é em 2022. 

Encontros
O encontro da última terça-

feira (27) foi realizado no sa-
lão comunitário da Paróquia
Nossa Senhora da Terra, no
Jardim Curitiba III, região No-
roeste de Goiânia. Moradora
do Jardim Curitiba há mais de
duas décadas, a agente co-
munitária de saúde Maria Eu-
rípedes ressaltou o ganho em
segurança pública que a nova
iluminação poderá propiciar.
“Esse projeto vai mudar nos-
sa segurança. Em especial
para as pessoas que traba-
lham pela manhã e que pre-
cisam esperar o ônibus em um
ponto com baixa iluminação,
correndo o risco de assaltos”.

A auxiliar de secretaria
Seldi Rodrigues elogiou a ini-
ciativa da Prefeitura em dia-
logar com a comunidade.
“Esse contato com a socieda-
de é importante para darmos
nossa opinião em algo que
afetará nosso cotidiano". O
encontro também animou a
responsável pela pasta de Re-
lações Institucionais, Valéria
Pettersen,  que comemorou
os resultados obtidos no diá-
logo com a população. “Em
cada audiência nós temos
uma demanda nova e nosso
principal objetivo é acolher
as reivindicações da comu-
nidade. Então, é ouvindo as
pessoas e levando isso ao pre-
feito que nossa Goiânia vai
melhorar e, sem dúvida ne-
nhuma,muito em breve, será
uma cidade bem iluminada
em todos os bairros”.

O engenheiro eletricista Ro-
drigo Cintra Vieira explica que
a responsabilidade é da ilumi-
nação pública foi definida pela
Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel), de acordo com
a resolução 414, que afirma
que “a classe iluminação pú-
blica, de responsabilidade de
pessoa jurídica de direito pú-
blico ou por esta delegada me-
diante concessão ou autoriza-
ção, caracteriza-se pelo forne-
cimento para iluminação de
ruas, praças, avenidas, túneis,
passagens subterrâneas, jar-
dins, vias, estradas, passare-

las, abrigos de usuários de
transportes coletivos, logra-
douros de uso comum e livre
acesso, inclusive a iluminação
de monumentos, fachadas, fon-
tes luminosas e obras de arte de
valor histórico, cultural ou am-
biental, localizadas em áreas
públicas e definidas por meio
de legislação específica, exceto
o fornecimento de energia elé-
trica que tenha por objetivo
qualquer forma de propaganda
ou publicidade, ou para reali-
zação de atividades que visem
a interesses econômicos." 

Rodrigo pontua que, dessa

forma, ficou criada a Contri-
buição para Custeio do Serviço
de Iluminação Pública (CIP).”
Ela tem como propósito fo-
mentar e a execução desse ser-
viço. Onde estão inclusos ela-
boração de projeto, implanta-
ção, expansão, operação e ma-
nutenção das instalações de
iluminação pública”, pontua,
destacando que isso pode ser
da concessionária ou de um
ente municipal que tenha re-
cebido essa delegação. Isso já
aconteceu em Goiânia, quando
a Companhia de Urbanização
de Goiânia (Comurg) ficou res-

ponsável por isso”, pontua. 
O engenheiro destaca que é

muito importante discutir esses
assuntos com a população.
“Um assunto de extrema im-
portância para a otimização e
a eficiência do consumo de
energia elétrica em larga es-
cala, como no caso da ilumi-
nação pública, pois as lâmpa-
das de LED, via de regra, são
70% mais eficientes que as
lâmpadas de mercúrio. Isso
impacta na redução do consu-
mo energético dos sistemas de
iluminação pública.”

Além disso, Rodrigo com-

pleta: “A iluminação pública
possui diversos benefícios para
a vida da sociedade em que vi-
vemos, dentre elas podemos
destacar os aspectos de segu-
rança pública e o auxílio às ati-
vidades comerciais que fun-
cionam no período noturno.”
Além disso, ele destaca que a
lâmpada de LED é mais eco-
nômica “devido ao prolongado
tempo de vida útil chegando a
cerca de 20 anos e a sua efi-
ciência na geração de lumino-
sidade se comparada com os ti-
pos de lâmpadas que a ante-
cede.” (Especial para O Hoje)

Prefeitura faz audiências públicas para tentar rever essa situação ao modernizar a iluminação da Capital 

Iluminação pública é muito mais importante do que se pensa 

Lâmpadas de vapor de sódio e mercúrio são as que mais estão presentes da via pública de Goiânia

O trabalho de manutenção da iluminação pública pode ter início em 2022

Goiânia conta com apenas 5% dos
pontos de luz em lâmpadas de LED

Jota Eurípedes
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Sem previsão para receber a data-base, diveros sindi-
catos realizaram panelaço ontem (28) em frente ao Paço
para reivindicar os direitos. De acordo com o Sindicato dos
Trabalhadores do Sistema Único de Saúde de Goiás (Sind-
Saúde), os trabalhadores não receberam as datas-bases de
2020 e de 2021 e já acumulam prejuízo de 9,34% no salá-
rio. A situação tem se agravado com o aumento do gás, da
gasolina e dos itens da cesta básica.

O ato de ontem, de acordo com o presidente do Sind-
Saúde, Ricardo Manzi, teve como intuito “reivindicar
que o prefeito de Goiânia assuma o seu compromisso pú-
blico de pagar  essa recomposição das perdas inflacioná-
rias, considerando que os servidores municipais estão des-
de 2019 sem ter esse direito previsto na Constituição Fe-
deral e na Lei Orgânica do Município”, diz. 

As entidades reivindicam, ainda, mais transparência
com relação aos serviços públicos. Os representantes pe-
dem ações que sejam destinadas para a melhoria das con-
dições de trabalho e reabertura das unidades de saúde que
estão fechadas, além do abastecimento regular de insumos
e medicamentos. 

Na terça-feira (27), dirigentes sindicais do Sindsaúde e
de outras entidades que compõem o Fórum das Entidades
Sindicais do Município de Goiânia realizaram outro ato em
frente ao Ciams Pedro Ludovico, localizado no Setor Ma-
rista, em Goiânia. O objetivo das entidades foi protestar con-
tra o processo iniciado pela prefeitura de Goiânia para ter-
ceirizar a aplicação de doses da vacina contra a Covid-
19. Além disso, os sindicalistas reivindicam o pagamento
das datas-bases (reposição salarial) de 2020 e de 2021 para
o funcionalismo munici-
pal e a reabertura das
unidades de saúde que se
encontram fechadas.

Absurda
As entidades conside-

ram absurda e desneces-
sária a contratação mi-
lionária (cerca de 47 mi-
lhões) de determinada
empresa para terceirizar
um serviço que já é feito
costumeiramente pela
Rede Municipal de Saúde,
inclusive, reconhecida
por ser referência em garantir os programas de vacinação.
A possibilidade de desvio de doses é outra preocupação
apontada pelas entidades.

O presidente do Sindsaúde, Ricardo Manzi, lembra que
a terceirização não foi discutida no Conselho Municipal
de Saúde (CMS). “Era o mínimo que esperávamos da pre-
feitura. O Conselho é um órgão deliberativo e fiscalizador
da gestão municipal e dos interesses dos usuários dos ser-
viços de saúde”. 

Em nota, a Prefeitura de Goiânia informou que está tra-
balhando para atender a demanda solicitada pelos ser-
vidores. “O prefeito Rogério Cruz reconhece a legitimidade
do pedido dos servidores municipais e tem trabalhado em
estudos técnicos, junto à Secretaria de Finanças, para aten-
der o pleito. No entanto, é fundamental observar o real
impacto orçamentário das recomposições salariais e as-
segurar que se cumpra a Lei de Responsabilidade Fiscal
no que diz respeito ao limite para gastos com pessoal”, diz
o comunicado. 

Paralisação 
Em maio deste ano, os servidores da saúde de Apare-

cida de Goiânia paralisaram as atividades das 9 às 12 ho-
ras como forma de protesto para receber a data-base. Eles
alegaram que tiveram diversos direitos trabalhistas ne-
gados desde a gestão anterior.

O Sindicato reivindicou o pagamento do auxílio emer-
gencial aos trabalhadores credenciados que adoeceram de-
vido ao Covid-19. Além da reivindicação de direitos que de-
veriam ser cumpridos sem nenhum impedimento, o Sind-
saúde também reiterou a importância da realização de con-
curso público para suprir o déficit de profissionais no Mu-
nicípio. (Especial para O Hoje)

Trabalhadores não receberam as datas-bases de 2020 e de 2021 

Cerca de 168 mil goianos
ainda não retornaram aos pos-
tos de vacinação para tomar a
segunda dose da vacina contra
a Covid-19, revela a superin-
tendente de Vigilância em Saú-
de do Estado de Goiás, Flúvia
Amorim. Os dados preocupam,
uma vez que a circulação do ví-
rus e disseminação de novas
variantes ainda está em cres-
cimento no Estado. Recente-
mente, o Hoje mostrou que
quase 60% dos goianienses ap-
tos a tomarem o reforço da va-
cina contra a Covid também
não retornaram aos postos. 

Diante deste cenário, as
mortes pela doença podem au-
mentar, assim como a taxa de

ocupação nas Unidades de Te-
rapia Intensiva (UTIs). Até às 17
horas de ontem (27), a taxa de
ocupação da rede estadual
para leitos exclusivos de Covid-
19 girava em 84%. 

Para a superintendente, o
não retorno para a aplicação da
segunda dose causa um proble-
ma coletivo. “Primeiro, indivi-
dual para a própria pessoa, por-
que ela está deixando de se pro-
teger e está retardando a prote-
ção. Mas também, o problema
coletivo, porque quanto menos
pessoas imunizadas, maior é a
chance de aumento de casos
graves e de óbitos”, alerta. 

Estudos mostram que só
será possível ter um impacto

considerável na redução da
taxa de ocupação dos leitos e
óbitos se pelo menos 80% da
população estiver vacinada.
“Se essas pessoas vão deixando
de se vacinar, demora mais a
chegar nesse percentual de
80% e mais ainda a ter o im-
pacto esperado. Para todas as
vacinas, exceto a da Janssen -
que é dose única –, para se ter
imunidade, a proteção máxi-
ma, é preciso tomar as duas do-
ses. Uma só não resolve. E
aquela imunidade de rebanho
que são os 80% da população
vacinada, quando eu falo va-
cinada, é completamente vaci-
nada”, reforça. (Daniell Al-
ves, especial para O Hoje)

Quase 170 mil goianos não
retornaram para 2ª dose

Sindicatos
realizam panelaço
em frente ao Paço
para reivindicar
data-base 
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STJ define critério de aferição de renda
para a concessão auxílio reclusão

A Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) reafirmou a tese definida
no  Tema 896  dos recursos repetitivos, se-
gundo a qual, para a concessão do auxílio-
reclusão, o critério de renda do segurado de-
sempregado no momento de sua prisão é a
ausência de renda. O colegiado estabele-
ceu, porém, que esse entendimento se apli-
ca ao regime jurídico anterior à Medida
Provisória 871/2019, que alterou o critério de
aferição da renda. A proposta de reanálise do
tema foi apresentada pelo relator, ministro
Herman Benjamin. Segundo ele, após a fi-
xação da tese pelo STJ em recurso especial re-
petitivo, o recurso extraordinário interpos-
to na origem pelo Instituto Nacional do Se-
guro Social (INSS) foi provido em decisão mo-
nocrática do ministro do Supremo Tribunal
Federal (STF) Marco Aurélio, que aplicou o en-
tendimento – com repercussão geral – de que
a renda do segurado preso é a que deve ser

utilizada como parâmetro para a concessão
do benefício, e não a de seus dependentes.
Como consequência, apontou Herman Ben-
jamin, a Primeira Seção instaurou questão de
ordem para decidir se a tese do STJ teria sido
suplantada pela decisão do STF. Com a revi-
são, a Primeira Seção entendeu que o pre-
cedente qualificado firmado pelo colegiado
não contraria o entendimento do STF, cuja
decisão foi embasada no julgamento
do  Tema 89  da repercussão geral (RE
587.365), em que a controvérsia estava em
saber se a renda considerada deveria ser a
do segurado recluso ou a de seus depen-
dentes. O ministro observou também que,
posteriormente, ao examinar o Tema 1.017,
o plenário do STF decidiu que a controvér-
sia sobre os critérios legais de aferição da
renda do segurado, para efeito de auxílio-
reclusão, é infraconstitucional – portanto,
não tem repercussão geral.

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

Jurídica

A Terceira Turma do Tri-
bunal Superior do Trabalho
não admitiu o recurso de
uma técnica de enfermagem
que trabalhou para um hos-
pital em pedido de diferen-
ças salariais por acúmulo de
função. Segundo ela, além de
técnica de enfermagem, tam-

bém efetuava faxina no hos-
pital. O objetivo da profis-
sional era o reexame de ma-
téria. Contudo, o recurso não
pôde ser analisado pelo Tur-
ma sob a justificativa de que
se estaria revendo fatos e
provas, o que é vedado pela
Súmula 126 do TST.

Enfermeira sem 
acúmulo de função 

Critérios para
desapropriação de imóvel

O TRF1 firmou entendi-
mento de que “o critério
para a aferição da natureza
do imóvel — se urbano ou
rural —, para fins de desa-
propriação, é o de sua des-
tinação, e não o da sua lo-
calização”.  A relatora, de-
sembargadora federal Mô-
nica Sifuentes, observou

que a jurisprudência do
TRF1 é no sentido de que a
conceituação de imóvel ru-
ral trazida pelas Leis
4.504/1964 (Estatuto da Ter-
ra) e 8.629/1993 é no senti-
do de privilegiar o critério
de destinação, ainda que a
propriedade se situe em pe-
rímetro urbano. 

2 Fim do recesso – Supre-
mo Tribunal Federal retoma
julgamentos na próxima se-
gunda-feira (2).

2 Súmula 648, STJ – A su-
perveniência da sentença
condenatória prejudica o pe-
dido de trancamento da ação
penal por falta de justa cau-
sa feito em habeas corpus.

O juiz Jesseir Alcântara,
da 3ª Vara dos Crimes Dolo-
sos Contra a Vida e Tribunal
do Júri da comarca de Goiâ-
nia, presidiu julgamento no
qual fora condenado um mo-
torista que provocou a mor-
te de ex-companheira em
acidente de trânsito. A pena
foi de nove anos de prisão
em regime fechado.

Magistrado
retoma
julgamento
presencial 
pelo Tribunal 
do Júri em
Goiânia

CDH da Câmara debate
problemas migratórios 

A Comissão de Direitos
Humanos e Minorias da Câ-
mara dos Deputados deba-
terá na quarta-feira (4/8) a
regularização migratória e o
fechamento de fronteiras
no contexto da pandemia de
Covid-19. A audiência pú-
blica atende a requerimen-
to de diversas deputadas do
Psol. A deputada Sâmia
Bomfim (Psol-SP), uma das
requerentes do debate, des-
taca que, desde março de
2020, 30 portarias do go-
verno federal impuseram
determinações no sentido

de fechar fronteiras, “vio-
lando direitos básicos de
migrantes, promovendo de-
portações sumárias e cole-
tivas ilegais, inviabilizando
a regularização migratória
até mesmo de solicitantes de
refúgio e de acolhimento
humanitário, e promovendo
um flagrante aumento da
vulnerabilização e crimina-
lização da migração”. A reu-
nião está agendada para as
15h30, no plenário 13. O pú-
blico pode acompanhar e
participar do debate pelo e-
Democracia.

O objetivo das
entidades foi
protestar contra o
processo iniciado
para terceirizar a
aplicação de doses
da vacina contra a
Covid-19



A Prefeitura de Goiânia pre-
vê ampliar o Programa Renda
Família. Segundo dados da Se-
cretaria Municipal de Desen-
volvimento Humano e Social
(SEDHS), atualmente, na Capi-
tal, 12.052 pessoas recebem o
benefício. A meta, de acordo
com a pasta, é alcançar mais de
12 mil beneficiários. Para tan-
to, novos grupos deverão ser
atendidos pelo programa.

Em nota, a Prefeitura de
Goiânia afirmou que, confor-
me lei já publicada pelo pre-
feito Rogério Cruz, e segundo
o decreto que vigorará nos
próximos dias, o novo público-
alvo do Renda Família é com-
posto por beneficiários do Au-
xílio Emergencial do Governo
Federal e por Microempreen-
dedores Individuais (MEIs)
que residem em imóveis com
Valor Venal é de até R$ 100 mil
- seja próprio, alugado ou ce-
dido - e cuja família residente
não tenha renda formal, a
exemplo de carteira assina-
da, aposentadoria ou pensão.
“A adesão é restrita aos que
têm apenas um imóvel”, fina-
liza o comunicado.

Questionada sobre a verba
para ampliação do projeto, a
Prefeitura afirmou que o Mu-

nicípio tem reservado para o
projeto um valor total de R$
43,2 milhões. Desses, cerca de
R$ 21 milhões ainda estão dis-
poníveis para destinação.  

Aumento nas vendas
Segundo a Prefeitura,

desde o início do programa
de distribuição de renda,

vários pontos comerciais da
Capital tiveram aumento nas
vendas com o uso do cartão.
De acordo com Dados do
Município, até abril, o uso
do cartão com os R$ 300 de
créditos já havia movimen-
tado mais de R$ 600 mil no
comércio local, o que, se-
gundo a gestão municipal,

fez aumentar as vendas, ga-
rantindo emprego e renda
para centenas de pessoas.

O objetivo do programa,
antes de tudo, é auxiliar fi-
nanceiramente as famílias
impactadas pela pandemia e
as empresas que precisaram
fechar as portas devido às
medidas restritivas. Diversos

pontos comerciais, em bair-
ros como o Vera Cruz, Jardins
do Cerrado 3 e Capuava, re-
ceberam a maior quantidade
de transações com o cartão do
programa.

Bela Vista
Em Bela Vista de Goiás, a

Prefeitura Municipal entre-
gará 284 cartões do Auxílio
Municipal Emergencial para a
população bela-vistense ama-
nhã (30). Com a entrega, a
Prefeitura vai atingir o marco
de mil famílias beneficiadas
pelo Auxílio Municipal Emer-
gencial (AME), tendo em vista
que 716 famílias já vinham re-
cebendo o Auxílio. O valor só
pode ser gasto no comércio lo-
cal, o que representa uma in-
jeção de R$ 2 milhões na eco-
nomia do município.

Quem recebe o auxílio só
pode gastar o valor no comér-
cio local e precisa, obrigato-
riamente, fazer cursos profis-
sionalizantes gratuitos, que já
estão sendo realizados em par-
ceria com o Senar e o Sindica-
to Rural, para qualificar a mão
de obra e aumentar as chances
de emprego de quem recebe o
AME. (Maiara Dal Bosco, es-
pecial para O Hoje)
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Maiara Dal Bosco 

Diante dos dias mais frios
com previsão de assolar Goiás
e Goiânia nos próximos dias,
muitas pessoas e projetos se
mobilizam para auxiliar quem
vive em situação de vulnera-
bilidade social, seja nas ruas ou
em comunidades, com a doa-
ção de agasalhos, alimentos e
itens de primeira necessidade.
Exemplo disso é o projeto social
Invisível GO, que visa ser a
ponte entre pessoas em situa-
ção de rua e a sociedade. À
frente do projeto, que teve iní-
cio em janeiro de 2018, e que
conta com 110 voluntários e
não tem nenhum vínculo polí-
tico ou religioso, a publicitária
Ludymilla Lima explica que o
foco é a doação de kits de hi-
giene à essa população no de-
correr do ano. Entretanto, o In-
visível GO também realiza
ações pontuais compreenden-
do as necessidades que vão
surgindo. “No frio, como agora,
unimos esforços para arreca-
dar e doar agasalhos e cober-
tores. No calor, por exemplo, le-
vamos mais água para auxiliar
na hidratação, e durante a pan-
demia também distribuímos
máscaras”, conta.

“Nós procuramos os locais
em que essas pessoas possam
estar, e, em média, conseguimos
alcançar 40 pessoas por ação,
principalmente no Centro, em
Campinas, Setor Norte Ferro-
viário e em ações pontuais  rea-
lizadas em Aparecida de Goiâ-
nia. No próximo mês, voltare-
mos a funcionar normalmente,
já que, durante a pandemia,
nós não estávamos realizando

entrevistas, e sim realizando a
distribuição dos itens de uma
forma mais rápida e dinâmica”,
destaca Ludymilla. Além disso,
ela pontua que com a união de
esforços, é possível alcançar
mais pessoas em situação de
vulnerabilidade social. “É mui-
to importante a parceria entre
os projetos sociais. Na época do
frio levamos agasalhos e outros
projetos, como o Tio Cleobaldo,
que leva sopa, e a Cufa - Central
Única das Favelas -, que tem
foco em crianças, por exemplo.
Buscamos sempre entender
onde cada projeto estará para
conseguirmos atender, em con-
junto, mais pessoas”, afirma a
publicitária.

Segundo Ludymilla, é im-
portante que as pessoas lem-
brem que, quando é realizada
a entrega de cobertores, por
exemplo, quem está em situa-
ção de rua não tem onde guar-
dá-los, e que, com isso, na pró-
xima onda de frio, eles preci-
sarão novamente destas doa-
ções. Por isso são tratados como

produtos recorrentes. A publi-
citária deixa um pedido. “Que
toda a população possa colocar
um cobertor ou um agasalho
no carro, para que, ao encon-
trar alguém em situação de
rua, passando frio, possa rea-
lizar a doação. Por vezes, se tor-
na difícil encontrar pessoas
que estão sozinhas nas ruas,
também precisando de ajuda,
então se cada um fizer um
pouco, conseguimos auxiliar
mais pessoas”, finaliza.

Comunidades carentes
Os dias mais frios também

são mais difíceis para as famí-
lias que vivem em comunida-
des carentes na Capital. Juliete
Rodrigues, estudante de Direi-
to e escrevente, está à frente do
projeto social Ju Gotinhas de
Amor (@jugotinhasdeamor),
que, desde abril do ano passa-
do, auxilia famílias em situação
de vulnerabilidade social. Ela
conta a importância do proje-
to também no período em que
há queda das temperaturas.

“Muitas famílias acabam es-
quecidas neste período de dias
frios. Muitos têm casas de tábua,
mal acabadas, sem forro. Ven-
to e frio acabam adentrando as
casas. Assim como nas ruas,
há muita necessidade nessas co-
munidades”, afirma Juliete.
Com 25 voluntários e também
sem vínculos políticos ou reli-
giosos, o projeto está em pro-
cesso para virar ONG e vem rea-
lizando ações em diversas lo-
calidades de Goiânia e Região
Metropolitana, em comunida-
des como a localizada no Par-
que Santa Rita.

“Lá perto tem um campo,
uma reserva. Então, nesta épo-
ca faz muito mais frio ainda.
Levamos caldo, agasalhos e
cobertores. As crianças mesmo
pedem ‘Tia Ju, traz agasalho,
está frio’”, conta Juliete. Nas
mais de 300 famílias que são
atendidas pelo projeto, os ido-
sos também são foco das ações.
“Fomos à casa de uma senhora
que sequer tinha cama. São
pessoas que precisam muito

porque não têm estrutura para
receber o frio”, destaca, refor-
çando o pedido de doações.
“No momento o nosso foco são
as crianças. Precisamos de doa-
ções de leite e bolachas. Em um
mês, conseguimos auxiliar cer-
ca de 500 crianças com esses
alimentos”, pontua.

Para contribuir com os pro-
jetos, por meio de doações,
basta entrar em contato pelo
respectivo Instagram de cada
um: @invisivelgo e @jugoti-
nhasdeamor.

Em nota, a Prefeitura de
Goiânia afirmou que, devido à
nova frente fria que chega na ca-
pital pelos próximos dias, Equi-
pes da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Humano e So-
cial (SEDHS) estão nas ruas re-
forçando os serviços de apoio às
pessoas que vivem em situação
de vulnerabilidade social, dis-
tribuindo alimentos, máscaras,
moletons, cobertores e ofere-
cendo pernoites em hotel, com
jantar, café da manhã e almoço.
(Especial para O Hoje)

Iniciativa vem
devido às baixas
temperaturas
previstas para
Capital e todo o
Estado nos
próximos dias

O uso do cartão com os R$ 300 de créditos já havia movimentado mais de R$ 600 mil no comércio local

Projetos auxiliam população em
situação de vulnerabilidade social

MEIs e Beneficiários do Bolsa Família acessam programa
RENDA FAMÍLIA

Arrecadações ajudam famílias carentes nessa nova frente fria que chegará na capital pelos próximos dias
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Sede da Olimpíada, Tóquio
registrou 3.177 novos casos de
covid-19 nesta quarta-feira
(28), segundo as autoridades,
o segundo dia seguido com re-
cordes e um crescimento de
infecções que coloca pressão
sobre os hospitais.

O aumento intensificará
as preocupações em relação
aos Jogos, que estão sendo
realizados sob condições sem
precedentes, incluindo a proi-
bição de torcedores na maio-
ria dos locais de competição.

Esse crescimento é tam-
bém mais um problema para
o primeiro-ministro Yoshihide
Suga, cuja taxa de aprovação
está em seu menor patamar
desde que assumiu o poder no
último mês de setembro, an-
tes das eleições para a lide-
rança do partido governista e
eleições gerais este ano.

Governadores de três pre-
feituras perto de Tóquio pe-
dirão que o governo declare
estados de emergência em
suas regiões até quinta-feira,
afirmou o ministro da Eco-
nomia, Yasutoshi Nishimura,
que lidera a resposta do Japão
à covid-19, a um painel par-
lamentar.

Falando antes de os últi-
mos números serem anun-
ciados, ele disse que casos
devem subir nos próximos
dias porque a testagem pode
estar atrasada devido aos fe-
riados da última semana.

"Acho que entramos em
uma tendência de cresci-

mento agudo dos casos, que
era o que eu mais temia",
disse o governador de Ka-
nagawa, prefeitura perto de
Tóquio, Yuji Kuroiwa, a re-
pórteres. Kanagawa e as pre-
feituras próximas de Chiba e
Saitama estão vendo os ca-
sos saltarem.

"Meu coração dói"
Organizadores da Olim-

píada de Tóquio relataram
na quarta-feira 16 novos casos
de covid-19 relacionados aos
Jogos, chegando a um total de
169 desde 1º de julho. Atletas
olímpicos, funcionários e a
imprensa precisam seguir re-
gras rígidas que incluem tes-
tes frequentes.

"Como morador e também
como organizador, meu co-
ração dói que os números es-

tejam crescendo", disse o por-
ta-voz de Tóquio 2020 a uma
entrevista coletiva.

Ele afirmou que medidas
rígidas estavam em vigor den-
tro da "bolha olímpica". Mui-
tos japoneses estão preocu-
pados com a disseminação
de infecções de participantes
da Olimpíada.

Suga afirmou na terça-fei-
ra que as pessoas estavam se
locomovendo menos e pediu
que elas fiquem em casa o
máximo possível e vejam a
Olimpíada pela televisão. Afir-
mou que cancelar os Jogos
não era uma opção.

Mas o parlamentar de
oposição do Partido Consti-
tucional Democrático do Ja-
pão, Jun Azumi, disse que o
governo estava sendo oti-
mista demais na sua avalia-

ção da pandemia, o que po-
deria piorar as coisas no fu-
turo. "A menos que ele revi-
se sua visão da situação das
infecções, quando a Olim-
píada terminar, haverá uma
séria crise nacional afetando
as vidas das pessoas, come-
çando com o colapso do sis-
tema de saúde", teria dito se-
gundo a emissora pública
de televisão NHK.

Muitos japoneses estão
cansados das restrições no
geral voluntárias e alguns es-
pecialistas dizem que a deci-
são do governo de seguir em
frente com a Olimpíada en-
viou uma mensagem confusa
sobre a necessidade de ficar
em casa, o que seria um risco
maior do que qualquer dis-
seminação direta de partici-
pantes olímpicos. (ABr)

Aumento
intensificará as
preocupações em
relação aos Jogos,
que estão sendo
realizados sob
condições sem
precedentes

Tóquio tem recorde de 3.177
novos casos de covid-19

Com o compromisso de
uma nova Constituição para o
país, o socialista Pedro Castilho,
de 51 anos, assumiu nesta
quarta-feira (28) a presidência
do Peru. No início da tarde de
hoje, Castilho prestou jura-
mento diante do plenário do
Congresso unicameral, usando
seu chapéu de palha de aba lar-
ga, uma marca de toda a sua
campanha eleitoral. O acessó-
rio é típico de sua terra andina
e natal Cajamarca. "Juro pela
população do Peru, por um
país sem corrupção e por uma
nova Constituição", disse o
novo presidente.

A posse, marcada no dia do
bicentenário da Independên-
cia do Peru, contou com a pre-
sença de alguns presidentes da
América do Sul. O Brasil foi re-
presentado pelo vice-presi-
dente da República, Hamilton
Mourão que volta ainda hoje
para Brasília. Na última se-
gunda-feira (26), quando em-
barcou para o Peru, Mourão
disse pelo Twitter que iria le-
var “ao país amigo votos de fe-
licidades”. “Que prossigamos
na amizade e cooperação que
sempre uniu Brasil e Peru”,
acrescentou.

No último dia 20, o presi-

dente Jair Bolsonaro cumpri-
mentou Castillo pela vitória.
“Reafirmo a disposição do go-
verno brasileiro em trabalhar
com as autoridades peruanas
para reforçar os laços de ami-
zade e cooperação entre nossas
nações”, disse à época em uma
postagem no Twitter.

Desafios
Entre os maiores desafios

do novo presidente peruano es-
tão o controle do surto de co-
vid-19 mais letal do mundo
em relação à população, a rea-
tivação da economia e a recu-
peração da confiança em um
país marcado por constantes
crises políticas.

Perfil
Professor de escola pública

primária e filho de campone-

ses, o representante do parti-
do Peru Livre, de esquerda,
Castillo Terrones, também é lí-
der sindical. No pleito presi-
dencial realizado no último
dia 19 de julho, ele derrotou a
direitista, filha do ex-presi-
dente peruano, Alberto Fuji-
mori, Keiko Fujimori.

Eleições
O Escritório Nacional de

Processos Eleitorais do Peru
oficializou a vitória de Casti-
lho à presidência somente no
dia 19 de julho. O esquerdista
conquistou 50,126% dos votos
e a oponente, Keiko Fujimori,
do partido de extrema-direita
Fuerza Popular, teve 49.874%
dos votos. Diante da diferença
apertada entre eles, de pouco
mais de 44 mil votos, o pleito,
realizado em 6 de junho, teve
o resultado questionado por
Fujimori. A candidata entrou
com cinco recursos para anu-
lar os resultados nas cida-
des de Huancavelica, San Ro-
mán (Puno), Huamanga (Aya-
cucho), Chota e Cajamarca.
Castillo foi proclamado pre-
sidente eleito pelo júri elei-
toral, que levou um mês e
meio para analisar as con-
testações. (ABr)

Castilho assume e defende país sem corrupção
PERU

Suga pediu que as
pessoas fiquem em
casa o máximo
possível e vejam a
Olimpíada pela
televisão. 
Afirmou que
cancelar os Jogos
não era uma opção

Entre os desafios do
novo presidente
estão o controle do
covid-19, a
reativação da
economia e a
recuperação da
confiança 
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Elysia Cardoso 

A cantora e compositora Sarah Ab-
dala atualmente prepara seu novo ál-
bum enquanto revisita e transforma
suas músicas trazendo os elementos
que foram incorporados pela artista ao
longo principalmente dos discos ‘Oes-
te’ (2017) e ‘Pueblo’ (2020). ‘Aviso Que’,
do seu disco de estreia, foi recriada de
modo minimalista, calcada na viola
caipira e camadas de sintetizadores,
em uma espécie de folk latino do sé-
culo XXI. A versão de ‘Devolva o Meu
Amor’ está disponível em todos os ser-
viços de streaming de música.

Em entrevista ao Essência Sarah
fala sobre a sua redescoberta no gê-
nero folk. “Talvez o meu verdadeiro
gênero musical seja o folk, antes
mesmo de trabalhar esse gênero nas
minhas produções. Sempre gostei de
arranjos que priorizam a canção, do
formato voz e violão, que na maioria
das vezes é como nascem as minhas
composições. E é muito mágico, e de-
safiador, ter a canção como o ele-
mento principal. Respeitar o vazio
que esse tipo de produção impõe, de
não ter camadas e mais camadas de
instrumentos”, conta a artista. 

Se em seu debut ‘Futuro Imagi-
nário’ (2014), Sarah era existencia-
lista e no disco ‘Oeste’, refletia suas
raízes goianas, no seu último álbum
‘Pueblo’ ela dialoga com as múltiplas
diásporas latinas. Essa mudança de
olhar guia o projeto do novo EP da
artista com uma visão mais madura
para o projeto. 

Com participação de Tai Fonseca
nos backing vocals, o lançamento
evidencia o lado de produção musi-
cal de Sarah Abdala, que assina todos
os instrumentos e fases do processo.
“Desde o álbum "Oeste" a Tai Fonse-
ca vem trabalhando comigo. Ela é
uma cantora e compositora sensa-
cional, que me ajuda na tomada de
decisões, de repertório e gravações
dos discos. Então, foi natural dividir
mais um projeto, que são essas pro-
duções acústicas, com ela. A nossa
sintonia no palco é maravilhosa, e
nossas vozes harmonizam bem jun-
tas”, relembra Sarah sobre a parceria. 

Fundamentos da música 
Sarah conta que para o desenvol-

vimento do álbum ‘Oeste’ foram fei-
tas pesquisas culturais. “Eu acho que
essas buscas que fiz, desde o álbum

‘Oeste’, até os estudos sobre América
Latina para a produção do disco
‘Pueblo’, foram muito importantes
pro meu amadurecimento artístico,
não só como cantautora, mas como
produtora musical. Esse olhar pra
onde nasci, pra onde me entendi
como mulher latinoamericana, me
mostra caminhos que eu percorro to-
dos os dias até chegar no que
crio/produzo musicalmente”. 

A canção ‘Aviso Que’ surgiu da
vontade de Sarah em falar que nem
sempre ficar sozinho, se separar de
um amor, de um amigo, é ruim. “Às
vezes essa relação faz tão mal para
pessoas envolvidas, que é melhor se-
guir sozinho. Então, a inspiração
maior veio disso. De alertar, de avi-
sar que a solitude às vezes vai bem,
e que a solidão, o vazio que isso traz,
às vezes é preciso ter coragem de en-
carar”, explica. 

Devido ao sucesso pessoal e mu-
sical que o projeto trouxe, Sarah
pretende seguir nessas produções
acústicas do gênero folk nesse ano,
que vai virar um EP acústico. “Já es-
tou estudando repertório para o
meu próximo álbum, que quero
lançar ano que vem. E a proposta
pro meu próximo disco é ter a can-

ção como matéria prima principal,
sendo assim, pode ser que venham
alguns arranjos mais minimalistas
por aí”, adianta. 

Mais sobre a artista 
Sarah Abdala é uma cantautora

goiana, radicada no Rio de Janeiro.
Na efervescente cena de Goiânia, Sa-
rah integrou a banda iOye! (2008-
2011), com quem participou de fes-
tivais como Vaca Amarela e Kizom-
beat, na Argentina. Uma virada viria
ao lado do Theremin, projeto que a
levou à vitória do reality show mu-
sical Geléia do Rock, do canal Mul-
tishow/Globosat, em 2011. Desde en-
tão, a artista reside no Rio de Janei-
ro e soma parcerias ao lado de no-
mes como Gabriel Bubu, Ricardo
Dias Gomes, Gustavo Benjão, Lucas
Vasconcellos e Dado Villa-Lobos, que
marcam presença como convidados
especiais em ‘Futuro Imaginário’.
(Especial para O Hoje) 

Sarah Abdala revisita faixa trocando o rock por folk, faixa 'Aviso Que' que está
presente em seu primeiro disco fará parte de novo EP
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Música ‘Aviso Que’ ganha
uma nova roupagem em

um single que integrará o
novo EP da artista
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Malhação - sonhos 
Henrique impressiona os ju-

rados e ganha o papel de ro-
meu. rené e Dandara parabe-
nizam João pelo bom trabalho.
Bianca conta para Henrique que
reatou o namoro com Duca.
Gael apoia Duca, que está preo-
cupado com o futuro de seu re-
lacionamento depois dos en-
saios da peça. Jeff parte para Joa-
çaba para encontrar com Mari.
Heideguer comemora a rea-
proximação entre Henrique e
Bianca. Duca afirma que apoia-
rá a carreira de Bianca. 

Gênesis
lia é sincera com Jacó. Éder

tenta aconselhar Jacó. Esaú
perde a paciência com reuel.
Jacó age com frieza diante de
lia. Jacó se casa com raquel.
Ele fica entusiasmado com a
notícia dada por lia. Yarin se
surpreende com a presença
de Bila.labão tenta se entender
com Salma. raquel sente ciú-
mes do tratamento que Jacó
está dando à lia. raquel fica
chocada ao reconhecer Bila.
Jacó encontra nanum. Ele se
explica para o amigo de isaque. 

a Vida da Gente 
Júlia faz as fotos para a cam-

panha. nanda pede ajuda de
rodrigo para montar um bre-
chó infantil. Mariano apoia, e
Cecília volta a tomar estimu-
lantes. Cris pede para louren-
ço ficar com tiago até que ela
se organize. Matias conta para
lorena que foi mandado em-
bora porque foi flagrado bei-
jando Cris. Eva fica satisfeita ao
saber que Jonas foi traído. vivi
deixa Cris sozinha em um res-
taurante. Sofia tenta convencer
Ana a voltar a treinar. 

Coração indomável 
Dóris menospreza Maria

Alessandra e diz que ela não irá
a festa de Karim, pois irá im-
pedi-la. Dóris chama Maria
Alessandra de Mulher Fácil.
na Clinica, o cirurgião plástico
tira as vendas dos olhos de
teobaldo. no Cassino, Miguel
é entrevistado por Carol e ela
explica no que consistirá seu
trabalho, que ele deverá portar
uma arma e para isso ques-
tiona se ele sabe disparar. Dó-
ris diz a Maria Alessandra que
otávio é sua propriedade. 

império
Magnólia pensa em visitar

José Alfredo. Enrico dá um ce-
lular para um dos cozinheiros
da equipe de vicente. ismael
conta que José Alfredo está na
casa de Cora e Xana avisa a Cris-
tina. Cora faz uma nova pro-
posta para José Alfredo. Car-
doso observa a casa de Jairo.
orville convence Salvador a
deixá-lo vender seus quadros.
Maria Marta marca um encon-
tro com Maurílio. João lucas
mostra para Du a denúncia
que téo fez contra sua família.

RESUMO
t

DE novElAS

O Brasil se
despede do ícone
O ator, humorista e dublador
Orlando Drummond, uma das figuras
mais marcantes da TV, deixou um
legado de grandes personagens

Lanna Oliveira

Programas como ‘Esco-
linha do Professor Rai-
mundo’, Scooby-Doo’ e ‘Po-
peye’ marcaram gerações,
e sabe o que eles têm em
comum? O ator, humorista
e dublador Orlando Drum-
mond. Ele morreu está se-
mana aos 101 anos e dei-
xou um legado de perso-
nagens icônicos. O artista
ficou famoso ao interpretar
o personagem Seu Peru, e
além de ser uma das figu-
ras mais marcantes da TV
do Brasil, mesmo quando
não aparecia, sua voz dei-
xou memórias da infância
de milhões de brasileiros.

Orlando Drummond
deu voz a personagens
inesquecíveis ao longo da
carreira: Scooby Doo, Alf, o
ETeimoso, o marinheiro
Popeye e o Vingador da
‘Caverna do Dragão’, são
alguns deles. Ele começou
no rádio, e foi a experiên-
cia por lá que moldou sua
carreira e deu o tom do tra-
balho com as vozes. À Glo-
bonews em 2011, ele ex-
plicou o processo de cria-
ção das vozes de tantos
personagens. ‘Alf e Popeye,
eu me inspirei no origi-
nal. A do Scooby Doo eu
criei, foi um processo mui-
to divertido’, lembrou.

Essa e outras histórias
constam em ‘Orlando
Drummond, Versão Brasi-
leira’, biografia escrita pelo
jornalista Victor Gagliar-
do e lançada em 2020. O
autor contou como foi o
convite e o processo para o
artista viver Seu Peru. “O
Chico Anysio falou pra Ci-
ninha de Paula: ‘Chama o
Drummond que ele resol-
ve’. Aí, o Drummond pegou
o personagem. Tanto que o
personagem já tinha um
bordão que o próprio Chi-
co criou que era o ‘estou
porraqui’. E aí, o Drum-
mond pegou o persona-
gem para si, e criou tantos
outros bordões”, contou.

O amor da vida de Or-
lando Drummond, Glória,
de 86 anos, mereceu um
capítulo especial do livro.
“Muito amor, muita com-
preensão... Ele sempre foi
uma pessoa calma, cari-
nhosa, não tinha motivos
para ter uma vida ruim”,
disse Glória Drummond. A
lua de mel, em 1951, foi na
Ilha de Paquetá, e o pai da
noiva exigiu que o irmão
dela fosse junto com o casal,
mas nada que atrapalhasse.
A parceria do casal durou
69 anos. São dois filhos, cin-
co netos, quatro bisnetos e
histórias engraçadas.

A despedida
O corpo do ator Orlando

Drummond, foi velado e
cremado no Cemitério da
Penitência, no Caju, na Zona
Portuária do Rio de Janeiro.
Devido aos protocolos de se-
gurança durante a pande-
mia de Covid-19, a despe-
dida ao ator conta apenas
com um grupo reduzido de
familiares e amigos. Entre
os presentes estavam os fi-
lhos de Orlando, Orlando
Lima Cardoso e Helena Le-
nita Asseff, com o marido,
Michel Asseff, advogado do
Flamengo. Eles ampararam
a mãe, Glória Drummond,
com quem o humorista era
casado há 70 anos. 

O escritor Vitor Gagliar-
do, que escreveu a biografia
do artista também esteve no
velório. “Fica a certeza de
que ele vai encontrar fami-
liares e grandes amigos. Só
tenho a agradecer pela
oportunidade de contar a
sua história. Minha alegria
maior é saber que ele teve
todo o reconhecimento ain-
da em vida. Obrigado por
tudo. Palmas para um gê-
nio! Viva Drummond! A pa-
lavra mais próxima do
amor é o humor”, disse. Já
seu filho, Orlando Lima, dis-
se que a família está unida
nesse momento de dor.
(Lanna Oliveira é estagiá-
ria do jornal O Hoje)

Orlando Drummond deu voz ao Scooby Doo, Popeye, entre outros A coluna Estillo voltará a ser publicada neste espaço logo que atravessada a Pandemia do Coronavírus. 

NOTA AO LEITOR
t

Katherine Laura Leighton
traz uma escrita repleta de
lições sobre sentimentos e
traumas, o leitor conhece

a outra face da morte

LIVRARIA
t

Um amor com
destino trágico, per-
das, desencontros,
desavenças, seres
místicos e a habili-
dade de falar com
quem já partiu. Es-
tes são alguns ele-
mentos que circun-
dam a história dos
personagens da
obra ‘Um Coreano
em Minha Vida’, um
drama nacional es-
crito por Elizandra
Zanetti sob o pseu-
dônimo de Katheri-
ne Laura Leighton.

Baseado na Mi-
tologia do Ceifador
e na necromancia,
o romance trata
com leveza, por
meio da inocência
de uma criança, as
lendas comuns da
cultura coreana. A
autora também
desmistifica a mor-
te e a traz com uma visão hu-
manizada, simbolizando-a
na figura do ceifador Gael
que não usa foice e nem
roupas pretas.

‘Um Coreano em Minha
Vida’ marca a trajetória de El-
leanor, uma jovem paulistana
com uma habilidade inco-
mum: ver os mortos. O enre-
do envolve um segundo per-
sonagem, Park Jae Young, um
garoto coreano que passou
por perdas demais para a sua
pouca idade, e ainda precisa
se acostumar com uma cultu-
ra totalmente diferente ao se
mudar para o Brasil.

“Estamos acostumados a
falar da morte de outra pes-

soa, algo que parece distan-
te de nós e irreal, como se
nunca fosse nos acontecer e,
embora este seja o meu real
estado, continua tão factí-
vel, impossível! Ao menos
por enquanto.” (Um Coreano
em Minha Vida, p. 259) 

Com as vidas cruzadas ain-
da na infância, o casal cria um
forte laço de amizade e amor.
Mas uma série de conflitos faz
com que Park volte para a sua
cidade natal em Seul, capital
da Coreia do Sul. O reencontro
acontece depois de 23 anos,
quando ele retorna para aju-
dar o irmão, mas o que ele não
esperava era a volta da antiga
paixão entre ele e Elleanor. No

entanto, nada será
como antes. Um aci-
dente promete se-
parar para sempre
a vida dos protago-
nistas, mas será que
o amor pode ven-
cer a guerra contra
o destino? 

Com uma escri-
ta repleta de lições
sobre sentimentos
e traumas, o leitor
conhece a outra
face da morte. Aqui
o ceifador se co-
move com as emo-
ções humanas e
usa suas habilida-
des místicas para
ajudar a necro-
mante Elleanor
numa jornada pe-
rigosa. 

A autora
Katherine Lau-

ra Leighton é natu-
ral de São Paulo,

passou boa parte de sua vida
morando em cidades de Mato
Grosso do Sul e hoje vive
com o marido e o filho em Na-
tal, Rio Grande do Norte. For-
mada em Administração, pro-
fissão em que atuou por dez
anos, hoje dedica-se exclusi-
vamente a sua paixão por li-
vros, adotando o romance
romântico como seu gênero
de escrita, trazendo para suas
histórias seu fascínio pelo
poder do amor em todas as
suas formas, e a paixão pelo
universo fantástico através
da fantasia e do realismo má-
gico. É fã de doramas, ama
viajar e passar tempo com
seu filho e marido. 

Mitologia do Ceifador 
é desmistificada
Escrito por Katherine Laura, o romance ‘Um Coreano em
Minha Vida’ ultrapassa as barreiras da morte e apresenta a
necromancia de forma inusitada
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A Feira de Caruaru (PE) foi
revalidada como Patrimônio
Cultural do Brasil, nesta se-
mana. A decisão final para re-
validação do título do bem
cultural pernambucano acon-
teceu durante a 96ª Reunião
do Conselho Consultivo Pa-
trimônio Cultural do Institu-
to do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (Iphan). O
encontro contou com a parti-
cipação da presidente da au-
tarquia, Larissa Peixoto, do di-
retor do Departamento de
Patrimônio Imaterial (DPI),
Tassos Lycurgo, além de
membros do Conselho.

O Conselho Consultivo do
Patrimônio Cultural é o órgão
colegiado de decisão máxi-
ma do Iphan, autarquia fe-
deral vinculada à Secretaria
Especial da Cultura e ao Mi-
nistério do Turismo. O Con-
selho trata de questões rela-
tivas ao Patrimônio Cultural
brasileiro, tanto o material
quanto o imaterial. Consiste,
portanto, na instância deli-
berativa final na apreciação
dos processos de reavaliação
para revalidação do título dos

bens culturais registrados.
“Os principais critérios

para revalidação de um bem
imaterial são: se ele continua
sendo uma referência cultural
para aquela comunidade e
se há o consentimento dos
próprios detentores, ou seja,
dos possuidores e praticantes
daquele bem imaterial em
relação a revalidação do títu-
lo de Patrimônio Cultural”,
explicou a presidente do Ip-
han, Larissa Peixoto.

“Esses bens caracterizam-
se pelas práticas e domínios
da vida social como impor-
tantes elementos de sua iden-
tidade. São transmitidos de

geração a geração, criando
um sentimento de continui-
dade e contribuindo para pro-
moção do respeito à diversi-
dade cultural e à criatividade
humana”, completou.

Pelo menos a cada dez
anos, é feita uma nova ava-
liação de cada bem registrado
como Patrimônio Cultural,
fornecendo indicativos para
que se decida sobre a perma-
nência ou não do título con-
cedido, conforme estabelecido
pelo Decreto nº 3.551/2000. A
iniciativa tem como objetivo
tanto investigar sobre a atual
situação do bem cultural,
como levantar informações,

averiguar a efetividade das
ações de salvaguarda, verifi-
car mudanças nos sentidos e
significados atribuídos ao
bem, o interesse dos detento-
res na manutenção do título,
entre outras questões.

Antes da deliberação fi-
nal do Conselho Consultivo, o
processo de revalidação da
Feira de Caruaru passou por
consulta pública e os parece-
res de reavaliação foram
apreciados pela Câmara Se-
torial do Patrimônio Imate-
rial. Em todas as etapas do
processo de revalidação, os
detentores foram convoca-
dos a participar, contribuindo
com a elaboração do Parecer
de Reavaliação, disponibili-
zado por 30 dias para que
toda sociedade pudesse se
manifestar. 

Os outros três bens que es-
tavam previstos para serem
revalidados, também: Ofício
das Paneleiras de Goiabeiras,
o Tambor de Crioula do Ma-
ranhão e o Frevo (PE), serão
discutidos na próxima Reu-
nião do Conselho Consultivo
do Patrimônio Cultural.

Feira de Caruaru é revalidada como
Patrimônio Cultural do Brasil

entrevista
A compositora, cantora,

instrumentista, produtora
musical, performer, atriz e
poeta, iara renó, é, nesta
quinta-feira (29), a nova en-
trevistada de ‘um Certo Al-
guém’, no site do itaú Cultu-
ral www.itaucultural.org.br.
Ela conta, em uma das qua-
tro perguntas feitas pelos
jornalistas da organização,
que o contexto do último
ano mudou uma caracte-
rística dela: “nunca fui sau-
dosista, mas a pandemia
colocou essa máxima em
xeque, ainda mais estando
no Brasil.” Quando: Quinta-
feira (29). onde: itaucultu-
ral.org.br. 

espetáculo
Peça inglesa sobre violên-

cia doméstica, ‘Cascavel’ ga-
nha sua primeira montagem
brasileira, a partir desta quin-
ta-feira (29), com direção do
premiado Sérgio Ferrara. Es-
crito por Catrina McHugh,
em 2015, o espetáculo foi
originalmente desenvolvido

como parte de um programa
de treinamento para aumen-
tar a conscientização de poli-
ciais da cidade de Durham, no
nordeste da inglaterra, para
esse tipo de crime. As atrizes
Carol Cezar e Fernanda Heras
interpretam mulheres que
foram vítimas do mesmo
agressor, expondo os dife-
rentes tipos de abuso pre-
sentes em um relaciona-
mento. A peça é baseada em
histórias reais. Quando: Quin-
ta-feira (29). onde:
sympla.com.br/produtor/cas-
cavel. Horário: 19h30.

Cineasta
o canal Arte1 apresenta

uma entrevista exclusiva com
o cineasta Marcelo Machado
no ‘Encontra’ desta quinta-
feira (29). A série, que estreou
neste mês a segunda tempo-
rada, tem o objetivo de mos-
trar o processo criativo dos ar-
tistas das mais variadas áreas.
no episódio, a apresentadora
Gisele Kato visita Machado
em seu escritório em sua
casa. o diretor de ‘tropicália’
desabafou sobre o período di-
fícil do audiovisual no país,
mas diz acreditar na força de

resistência da arte. o entre-
vistado fala ainda da expe-
riência na publicidade e da es-
colha madura, enfim, pelo ci-
nema. Quando: Quinta-feira
(29). onde: arte1play.com.br.
Horário: 22h30.

sarau
Biah Carvalho, de 22 anos,

é a atração desta quinta-fei-
ra (29), do projeto de huma-
nização do Hospital Estadual
Alberto rassi – HGG, Sarau
virtual do HGG. o show é
apresentado nas tvs espa-
lhadas pelo hospital e tem
como objetivo levar descon-
tração para pacientes, acom-
panhantes e colaboradores
do hospital. Professora de
inglês e estudante de Mar-
keting Digital, Biah diz que a
música sempre esteve pre-
sente em sua vida. Desde
criança ela participava de co-
rais, tanto na escola quanto
na igreja, seus pais sempre te
influenciaram muito por se-
rem músicos. Quando: Quin-
ta-feira (29). onde: Av. Anhan-
guera, nº 6479, Setor oeste
– Goiânia. Horário: 17h.

Biah Carvalho é a atração desta quinta do Sarau Virtual do HGG

Feira de Caruaru permanece como referência de identidade cultural 
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ex-mulher de Pyong Lee faz
post sobre força com músi-
ca 'indestrutível'

Sammy lee pode não estar
bem, mas garante que em
breve ficará. A ex-mulher de
Pyong usou as redes sociais
para falar sobre força na ma-
nhã desta quarta-feira (28).
Após desabafar sobre ainda
ser vista com o ilusionista em
público, e explicar que deve
continuar saindo com o pai de
seu filho por causa do peque-
no Jake, a influencer escreveu
que o futuro será melhor.
Com palavras que poderiam
ser direcionadas aos segui-
dores ou mesmo a ela própria,
a mãe de primeira viagem co-
mentou: "Bom dia. vai ficar
tudo bem, tá? Eu agradeço a
Deus todos os dias pela sua
vida. você é incríve!". (igraín-
ne Marques, Purepeople)

Virgínia Fonseca comenta
reação do pai, intubado em
uTi: 'ele chorou'

o pai de virgínia Fonse-
ca deu entrada em um hos-
pital de Goiânia há 10 dias
com pneumonia aguda. Em

pouco tempo Mário Serrão
precisou ser intubado e,
muito abalada, a influen-
cer pediu orações a seus
mais de 23 milhões de se-
guidores.logo que voltou
de mais uma visita, a mãe
de virgínia contou que ao
conversar com o marido,
viu duas lágrimas em seus
olhos. "Disse minha mãe
que foi lá falar com meu pai
e aí ela falou de mim, do Zé,
da Maria Alice e aí saíram
duas lágrimas. Aí ele cho-

rou", contou a mulher de Zé
Felipe. (Carmen Moreira,
Purepeople)

sasha monta arraiá com
marido, Xuxa e amigos ao
festejar 23 anos

Sasha Meneghel organi-
zou uma festa julina para co-
memorar os seus 23 anos, ce-
lebrados nesta quarta-feira
(28), com declaração do pai,
luciano Szafir. Casada com
João Figueiredo desde maio,
a designer de moda recebeu

em seu arraiá, montado na
casa da mãe, Xuxa, em Angra
dos reis (rJ), o marido, a
apresentadora e o namorado
dela, Junno Andrade, e as
amigas luma Antunes e isa-
dora Mira. várias imagens fo-
ram compartilhadas pelos
convidados nas redes sociais.
Eles não dispensaram os tra-
jes típicos (blusa xadrez e jar-
dineira jeans), as pintinhas
no rosto e a maria-chiquinha
no cabelo. (Guilherme Gui-
dorizzi, Purepeople)

CELEBRIDADES

Biah Rodrigues ainda nem deu à luz ao segundo fi-
lho, dessa vez uma menina, mas já está respondendo
perguntas de seguidores sobre um possível terceiro her-
deiro. Isso porque a influencer abriu uma caixinha de
perguntas nos stories do Instagram. Biah explicou: "A
gente (ela e o marido, o cantor Sorocaba) tinha com-
binado o seguinte: que se viesse outro menino, a gen-
te ia tentar mais uma vez. Mas como já veio uma me-
nina, eu acho que a gente fechou a fábrica agora. Mas
não sei", disse, acrescentando uma risada na legenda.
(Igraínne Marques, Purepeople)

Biah Rodrigues admite que conversa 
com Sorocaba sobre terceiro filho

ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

toda a facilidade de ontem
pode não se repetir hoje. É um dia
em que você precisará ter bas-
tante força de vontade para reali-
zar suas ideias. o desafio vai ser
buscar a flexibilidade e o diálogo
antes de impor a sua vontade.
Caso não consiga, poderá se in-
dispor com as pessoas.

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

Hoje o dia te desafia a realizar
suas tarefas das mais simples às
mais complexas. A primeira coisa
a superar pode ser a preguiça. o
dia está impondo a necessidade
de amadurecimento e crescimen-
to. Pode ser preciso se responsa-
bilizar por suas atitudes.

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

Hoje o dia te desafia a acredi-
tar em si e te ajuda a abandonar
dúvidas contraditórias. É impor-
tante, porém, não se manter ar-
rogante sobre seu ponto de vista,
buscar ser flexível e compreender
novas ideias. Esses são os desafios
impostos por Saturno.

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

Hoje o dia te desafia a manter
a simplicidade e a humildade a res-
peito das situações. você poderá
aprender muito a partir da simples
observação. Hoje, Saturno pede
cuidado com suas finanças, então
mantenha-se mais econômico e
busque pensar três vezes antes de
gastar seu dinheiro.

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

Hoje o dia te desafia a literal-
mente ter paciência, principal-
mente com seus relacionamentos.
tente manter o equilíbrio. Se con-
seguir fazer isso, poderá ter seu
poder de liderança preservado e
as pessoas continuarão a te ouvir
e te respeitar. o dia também fa-
vorece contratos.

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

Hoje o dia desafia a manter
sua confiança e a acreditar no
poder do seu trabalho. você po-
derá estar com um olhar de lince
sobre coisas que precisam ser
mudadas e melhoradas. Para
quem trabalha com revisões, o dia
está perfeito. Hoje é importante
buscar ser metódico. 

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

Hoje o dia te desafia a aban-
donar a necessidade de ganhar, de
vencer e de competir... Hoje o dia
te traz amadurecimento e, por-
tanto, poderá ser preciso lidar
com alguma frustração ou perda.
É importante colocar foco em seus
projetos pessoais e ter perseve-
rança para não desistir.

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

Hoje o dia te desafia a acalmar
as emoções e a oferecer conforto
e proteção às pessoas do seu con-
vívio. É importante se nutrir bem
tanto física quanto emocional-
mente para poder ser um farol
para os outros, senão será um dia
cheio de mal-entendidos, então
você nada poderá oferecer.

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

Hoje o dia te desafia a repen-
sar suas escolhas e você poderá
mudar de opinião. isso será im-
portante para conseguir avançar
rumo ao que deseja. É importan-
te usar sua sabedoria interna,
acessar conhecimentos e tam-
bém ouvir as pessoas à sua volta..

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

Hoje o dia te desafia a manter
sua autoestima e seu autovalor
elevados, mas pode ser difícil fazer
isso. você poderá sentir que o
excesso de trabalho ou a falta
dele te traz angústia e um certo
medo. tanto para quem está pas-
sando por dificuldades quanto
para quem está cansado.

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

Hoje o dia traz a necessidade
de ser firme perante os desafios.
você poderá ser muito duro com
seus pares, cobrando e sendo crí-
tico em demasia. Perceba que ser
firme é importante, mas ser cruel
nem tanto, porque pode acabar
magoando as pessoas. Cuidado
com as inseguranças emocionais.

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

Hoje o dia te desafia a ajudar
as pessoas, ser generoso e usar
sua sabedoria interna. Sua saúde
também pode estar precisando de
um olhar de algum especialista;
busque cuidar melhor de si. o dia
pode trazer uma renovação na ro-
tina e mais necessidade de orga-
nizar o seu trabalho.



ohoje.com
GOIÂNIA, QUINTA-FEIRA, 29 DE JULHO DE 202116 n Essência

Em um domingo recebo um tele-
fonema de um amigo judeu ortodo-
xo de São Paulo, mas está tempora-
riamente morando em Goiânia a ne-
gócios. Roberto queria muito que eu
fosse almo çar com sua família. Es-
tava preguiçosa e me esquivei do
convite. Dois minutos depois, ele
me liga novamente e diz que era de-
selegante recusar o convite de uma
família judaica.

Convite aceito, assim que che-
guei, fui rece bida pelo seu pai, ale-
gre, festi vo e eu mal conseguia en-
tender o que o sr Ezequias dizia, ti-
nha uma longa barba, falava sem pa-
rar, estava tocando uma música lin-
da que eu desconhe cia. Ele e sua es-
posa foram dan çando comigo até a
mesa da varanda onde estavam toda
a família cantando e pareciam fes-
tivos. Me senti to talmente em casa,
e iluminada de amor.

A vida familiar da família ju daica,
tão importante no juda ísmo, gira
em torno do Shabat, das festas e re-
feições familia res. Isto inclui apren-
der, cantar e conversar. A comida
casher e a separação de carne e do
leite são traços importantes da ma-
 neira judaica de viver.

Segundo Roberto, os princí pios do
comportamento de uma família ju-
daica incluem: honrar os pais, ajudar
aqueles que têm menos possibilidades,
respei tar os mais velhos, dar hospi -
talidade aos estrangeiros, visi tar os
doentes e não fazer fofoca ou mentir
sobre outras pesso as. A educação ju-
daica começa em casa. As crianças
aprendem pelo exemplo a praticar os
rituais judaicos desde a infância. 

O sr Ezequias sabendo que sou
apaixonada por vinho, chegou com
uma gar rafa de vinho Kosher à mesa
e começou a falar sobre a bebida. Ele
serviu vinhos Hagaon,  Kosher argen-
tino, produzi do sob os preceitos ju dai-
cos na Província de Mendoza, em
Agrelo, na Argentina, nas ver sões Mal-
bec, Merlot e Cabernet Sauvignon.

A produção dos vi nhos Hagaon é
feita sob a estrita supervisão do rabi-
no D.Y. Levy, com a certificação Kos-
her Gran Rabinato de Agudath Is rael
– Rabi Yosef Liber sohn, “Organized
Kashrus La boratories”. Está de acor-
do com os rigorosos critérios de pro-
du ção estabelecidos, tornando-se as-
sim adequado para o consu mo por ju-
deus ortodoxos. Pode ser identificado
pelo símbolo “K” dentro de um círcu-
lo impresso em sua embalagem.

VINHO KOSHER – O vinho Kosher,
é produzido exclusivamente por ju-
deus. Tem mais particu laridades: uma
vez a uva verti da em vinho, nenhuma
máqui na pode entrar em contato com
o líquido e também ninguém que não
seja judeu. Inusitado, não é mesmo? O
sistema Kosher é definido pelo Torá,
a bíblia ju daica, e estabelece toda a ín-
ti ma ligação entre a alimentação e a
religião judaica, que é muito insti-
gante de conhecer. Para os judeus, co-

mer e beber alimen tos não-casher
diminui sua sen sibilidade espiritual e
reduz sua capacidade de absorver os
con ceitos do Torá e Mitzvot (man -
damentos). O pro cesso de fabricação
dos vi nhos Kosher acontecem de for-
ma semelhante aos demais vinhos. En-
tretanto, os crité rios são realmente
bem rígi dos. Algumas das condições a
serem obedecidas são que o vinhedo
deve ter a idade mí nima de quatro
anos; a vindi ma tem que ser manual,
sele tiva e escrupulosa, aceitando so-
mente uvas saudáveis, in teiras e em
estado ótimo de maturação; somente
o rabino pode realizar a manipulação
e o prensado, a vinificação so mente
pode ser realizada em tanques de
aço inoxidável. As garrafas têm que
ser novas e de fabricação supervisio-
na da, que o rabino marcará com o ca-
rimbo Kosher que certifi ca sua ela-
boração.

A questão fundamental é que a
partir do momento que as uvas são
entregues para a vinificação, a ma-
nipulação de todos os ingredientes e
ferra mentas só pode ser feita por ju-
deus. Apenas eles podem to car, ex-
perimentar e acima de tudo, coman-
dar os processos. Mesmo depois de
pronto para o engarrafamento não é
per mitido o contato de um não -judeu
com o vinho. Após o término do en-
garrafamento, o vinho é selado e au-
tenticado como um vinho Kosher e
qual quer um poderá tocá-lo, porém
somente será aberto e servi do por um
judeu. Mesmo com toda essa rigi-

dez, acredita -se que o vinho Kosher
alegra a alma das pessoas e por isso
ele é consumido nas principais cele-
brações judaicas. O siste ma Kosher é
uma parte des sa determinação, onde
Kosher significa aquilo que é bom, ou
de confiança. Devido a isso, é através
do sistema Kosher, es tabelecido pelo
Torah, que os alimentos são permiti-
dos para consumo são determina -
dos, estabelecendo um altíssi mo pa-
drão de qualidade.

Percebi que por mais dis tantes
que estejam de seus lugares de ori-
gem, ambos também teimam em não
abandonar velhos costumes, tradi-
ções e comidas típicas. Tudo isso para
se manterem perto de onde nunca de-
ve riam ter saído ou para onde pre-
tendem constantemente retornar:
suas res pectivas terras no Estado de
Israel, a Ter ra Prometida dos judeus. 

o Que VesTiR? – Resolvi usar uma
saia lápis, uma camisa de manga lon-
 ga e um turbante preto. Quando che-
guei, no almoço, fui muito elogiada pe-
las mulheres judias que disseram es-
tar bem vestida adequadamente e
ele gante. Resolvi cobrir a clavícula, co-
tovelos e jo elhos, porém fiquei sa-
bendo que é uma regra opcional. Per-
guntei para as mulheres sobre as co-
res. Elas me disseram que depende do
gru po judaico ao qual pertença. Al-
guns permitem cores vivas, outras
cores neutras e outros dão preferên-
cia a cores escuras. Estampas? Mesma
regra das cores. E apesar de toda in-
formalidade a etiqueta num almoço
judaico, é essencial. 

A forma pela qual os povos prepa-
ram os alimentos e bebidas, conta um
pouco da sua história. A maneira de
cozinhar dos judeus narra a sua tra-
jetória e se mantém unido por suas
tradições. O meu domingo começou
alegre, ficou delicioso, fiz novos ami-
gos e me apeguei àquela fa mília. É no
prazer da amizade, que faze mos da
vida uma canção sim ples de ser toca-
da e aprendida facilmente pelos acor-
des dos dias! A dança dos rabinos me
conduziu pela sala, foram momentos
inesquecíveis que juntos pintamos
na tela da vida e o tempo emoldura na
minha mente, a certeza da sincerida -
de daque la família judaica. (Espe-
cial para O Hoje)
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João Gabriel Palhares

O Marketing, como qual-
quer outro processo das em-
presas, vem evoluindo ao
longo do tempo. Em um pas-
sado já remoto, ter o melhor
produto era suficiente para
que as pessoas valorizassem
as marcas. Depois, o maior
benefício passou a ser visto
nos produtos e serviços que
melhor se adaptassem às ne-
cessidades e desejos de gru-
pos específicos de pessoas.
Isso funcionou bem por um
certo tempo, mas a sociedade
- e as empresas - evoluíram e,
assim, atuar em nichos tam-
bém deixou de ser suficiente
para se atingir o sucesso.
Aconteceu mais uma trans-
formação, de acordo com Al-
tair Camargo doutor em ad-
ministração, chegamos no
período que estamos vivendo
hoje ‘os consumidores pas-
saram a valorizar não apenas
o que as empresas vendem a
eles, mas o que as empresas
oferecem em troca para a so-
ciedade’.

“As novas gerações de con-
sumidores estão mais preocu-
padas com o fato de os recursos
dos planetas serem escassos
e, também, com uma socieda-
de mais justa e igualitária”,
aponta. Uma pesquisa da Enso
Agency feita em 2017 mostrou
que 68% dos millenials afir-
mam que “têm vontade de mu-
dar o mundo” e que confiam
em marcas que querem mudar
o mundo junto com eles. 

De acordo com o doutor, as
marcas, de olho nessa mu-
dança de comportamento e
com a consciência de que uma
sociedade desenvolvida faz a
economia se movimentar ain-
da mais, estão passando a
buscar sua diferenciação não
apenas por meio da criação
dos melhores produtos ou dos

produtos mais adequados
para seus segmentos de clien-
tes, mas também por meio de
mostrar, com ações, seus va-
lores para a sociedade.

A crise econômica e social
causada pela COVID-19 foi um
gatilho para que diversas em-
presas mostrassem seus valores
e o que podem oferecer à so-
ciedade, o que reforça positi-
vamente a imagem de suas
marcas. No Brasil, indo ao en-
contro de que 75% das pes-
soas querem ver mais as mar-
cas ajudando as comunidades
durante a pandemia da Covid-

19. Segundo pesquisa da Kantar
Brasil,  uma marca de bebidas
tem feito diversas ações para
auxiliar tanto seus parceiros
quanto a comunidade em geral. 

Segundo Altair, algumas
dessas ações foram, por exem-
plo, o direcionamento do eta-
nol de suas cervejarias para a
produção de álcool em gel,
que foi distribuído a hospitais
públicos; a produção de más-
caras do tipo face shield a
partir do PET, material utili-
zado na produção de garrafas;
e, ainda, direcionou impres-
soras 3D de suas fábricas para

a produção de equipamentos
médicos que auxiliam na in-
tubação de pacientes vítimas
da COVID-19. 

Fora das fábricas, essa mes-
ma empresa tem realizado
ações para apoiar seus parcei-
ros, desde hotéis e restauran-
tes até vendedores ambulan-
tes. Com o intuito de movi-
mentar a economia, há proje-
tos em que a fabricante de be-
bidas paga para os estabeleci-
mentos parte do valor consu-
mido pelos clientes (em uma
espécie de "dividir a conta").
Assim, tanto os consumidores

quanto os comerciantes e a
marca saem ganhando.

Ações assim reforçam a
imagem das marcas porque as
pessoas veem nas empresas
uma amplificação de suas vo-
zes, pontua Altair. “É como se
pensassem: ‘eu, sozinho, não
consigo transmitir a mensa-
gem que quero para o mundo,
mas uma empresa, com seu
poder econômico e de comu-
nicação, consegue. Então vou
apoiá-la para isso’, analisa.

Uma pesquisa feita pela
Edelman em 2018 mostrou
que duas em cada três pessoas
comprariam pela primeira vez
de uma marca exclusivamen-
te porque concordam com ele
em um assunto controverso.
Em outras palavras, empresa
seria como um caminho para
que o cliente possa mostrar o
seu posicionamento para o
mundo: talvez o cliente, sozi-
nho, não seria ouvido, mas
ao comprar de uma empresa
que é conhecida e defende os
mesmos valores que ele, esse
cliente se sente representado
na sociedade. 

“A crise causada pela CO-
VID-19 mostrou que as pes-
soas não valorizam as em-
presas focadas somente no
lucro e aquelas que não de-
volver algo à sociedade, de
forma prática, tendem a de-
saparecer do mercado”, fina-
liza. (Especial para O Hoje)
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Negócios

Doutor em Admi-
nistração explica
como atual situa-
ção fez com que
empresas trans-
parecessem seus
valores 

Com a pandemia, empresas vêm
apostando em marketing consciente

Os
consumidores
passaram a
valorizar não
apenas o que
as empresas
vendem a eles,
mas o que as
empresas
oferecem 
em troca 
para a
sociedade,
explica Altair








