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Atualmente, a Capital conta com apenas 4.169 profissionais de limpeza entre varredores, coletores, motoris-
tas e outros - incluindo os afastados pela pandemia, licença prêmio e afastamento pelo INSS. Cidades 9

Goiânia tem 1 gari para cada 360 habitantes

Renda das famílias acumula 
perdas de R$ 50 bi em 12 meses
Em meio a elevação dos custos dos custos
com alimentação, energia elétrica e do
gás de cozinha o trabalhador brasileiro
sofreu   com a queda de todos os rendi-
mentos. Em valores reais, a massa sala-

rial efetiva caiu de R$ 264,498 bilhões
para R$ 213,90 bilhões, numa queda de
19,1%. A queda nos rendimentos e o de-
sempenho sofrível do mercado de traba-
lho, diante de dificuldades evidentes para

a retomada de fato das contratações,
aliado à suspensão do auxílio emergen-
cial entre janeiro e abril deste ano, expli-
cam a forte retração ainda acumulada
pela renda das famílias. Economia 4

as tendências que vão gerar
impactos nos negócios para

os próximos anos

CarlOs Baptista

Opinião 3

Nathan Sampaio

Prefeitura adia
para setembro
venda da folha 
Instituto BR TEC pode ser remu-
nerado em até R$ 10 milhões
com venda de ativos.
Política 2

Privatização da
Celg T será em
14 de outubro 
A Celg T é resultado da cisão de
ativos da Celg Geração e Trans-
missão (Celg GT).
Política 2

Parte dos
municípios não
optaram pelas
aulas presenciais
Com parte dos trabalhadores da
educação vacinados somente
com a primeira dose contra a Co-
vid-19, alguns municípios opta-
ram por não retornar às aulas
presenciais ainda neste mês. Na
Capital, as instituições abrem as
salas de aula em um modelo hí-
brido com 50% de capacidade.
Cidades 10

Capital descarta
testagem na
área de Educação
Mesmo com o retorno das aulas
presenciais marcados para a
próxima segunda (2), a Secreta-
ria Municipal de Saúde (SMS) de
Goiânia descarta realizar uma
testagem em massa nos profes-
sores que vão retornas às salas
de aula. A testagem também não
será obrigatória.
Cidades 10

�
Leia nas CoLunas

Xadrez: Deputado bolsona-
rista recusa Coronavac e vai
para final da fila. 
Política 2

Jurídica: Entram em vigor
novas regras sobre Lei Geral
de proteção de dados.
Cidades 10

Livraria: Ex-repórter inves-
tiga por conta própria as-
sassinato de professora.
Essência 14

Comércio aposta
em vendas para 
o dia dos Pais
O comércio goianiense acumula
expectativa alta para o aumento
das vendas para o dia dos Pais.
Pesquisa de mercado indica que
59% dos entrevistados afirmaram
que irão presentear o familiar.
Negócio 17

Goiás vence
Operário e volta ao G-4

momentaneamente
Após primeiro tempo ruim, equi-
pe esmeraldina acorda para o
jogo e volante Rezende faz o úni-
co gol da partida. Com o resultado,
o Goiás retorna ao G-4. Esportes 7

Desemprego e elevação dos custos básicos reduz poder de compra das famílias

Diego e Arnaldo apresenta seu novo
projeto, o DVD ‘Junto e Misturado’ Essência 13

O olhar fashion da maior
competição esportiva
Essência 16

'8º Mostra de Cinema de
Gostoso' abre inscrições
Essência 14

Essência
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A CelgPAR, empresa pela qual o governo de Goiás con-
trola a elétrica Celg Transmissão (Celg T), publicou nesta
sexta-feira (30) o edital do leilão de privatização da com-
panhia, indicando que o certame ocorrerá em 14 de ou-
tubro, às 14h, na sede da B3, em São Paulo. 

A empresa reiterou que o valor mínimo para arre-
matação da Celg T será de 1,097 bilhão de reais. A entre-
ga dos documentos pelos participantes, por sua vez, está
agendada para o dia 7 de outubro deste ano. O edital está
disponível neste link. 

A Celg T é resultado da cisão de ativos da Celg Geração
e Transmissão (Celg GT), anunciada pelo Estado de Goiás
no início deste mês. Antes da cisão, havia expectativa de
que a Celg GT fosse privatizada no último mês de maio, mas
o certame acabou adiado para o segundo semestre. 

A Celg GT terminou o ano de 2020 com lucro líquido de
R$ 165,6 milhões, parte por efeito contábil não recorren-
te, porém 133% acima do registrado em 2020. O Ebitda fi-
cou em R$ 244,7 milhões e a Receita Operacional Líquida
em R$ 278,4 milhões. Mesmo diante da pandemia de co-
ronavírus, onde as necessidades de trabalho foram mo-
dificadas, a companhia conseguiu manter a disponibilidade
de seus ativos de transmissão acima da média nacional, al-
cançando o patamar de 99,98%.

Empresa retirou valor mínimo para arrematação

Leilão de
privatização 
da Celg T é
marcado para
14 de outubro

Samuel Straioto 

A Prefeitura de Goiânia pre-
para negociação da venda da
folha de pagamento do funcio-
nalismo público. O contrato
atual é com a Caixa Econômica
Federal, e foi assinado em 25 de
fevereiro de 2016. Houve a as-
sinatura de um aditivo que é
válido até o mês de setembro. O
Instituto Brasileiro de Tecno-
logia, Empreendedorismo e
Gestão – BR TEC, foi contratado
pelo Município, por um perío-
do de até seis meses por R$ 49
mil para preparar todos os pro-
cedimentos necessários para a
escolha de instituição finan-
ceira que fará a gestão dos ati-
vos municipais. De acordo com
o contrato, o instituto também
pode ser remunerado em até
R$ 10 milhões. 

O BR TEC terá a responsabi-
lidade de promover estudo de
viabilidade econômico finan-
ceira para estimar o melhor
valor a ser considerado para o
serviço de gestão bancária da
folha de pagamento dos fun-
cionários e servidores ativos,
inativos e pensionistas, paga-
mentos a fornecedores e arre-
cadação de tributos. Outra res-
ponsabilidade contratual é de a

promover assessoramento na
elaboração de minuta de edital,
termo de referência e outros
instrumentos, para a realização
de um processo licitatório/ne-
gociação que escolherá a insti-
tuição financeira que terá a
conta da administração para fa-
zer a gestão destes ativos mu-
nicipais. A empresa funciona
em Belo Horizonte (MG). A re-
portagem buscou contato com
representantes do instituto, po-
rém sem sucesso. 

Além dos R$ 49 mil, a BR
TEC também receberá R$ 0,13
para cada real vendido acima
de R$ 100 milhões, ou seja,
13% do valor. Por exemplo,
caso a folha seja vendida por
R$ 110 milhões, a BR TEC deve
receber R$ 1,3 milhão. Vale
ressaltar que o valor repassa-
do para a instituição está li-
mitado a R$ 10 milhões. O ato
de declaração de inexibilidade
de licitação foi publicado no
dia 16 de julho. O extrato foi as-
sinado no último dia 23 e pu-
blicado na segunda-feira, dia
26 de julho, no Diário Oficial do
Município.  “O fato é que a gen-
te precisa efetivamente opor-
tunizar ao mercado a partici-
pação nisso, porque interessa
ao cidadão goianiense. Inte-

ressa a gente conseguir arre-
cadar o máximo possível. En-
tão se a Caixa ofereceu R$ 100
milhões e a gente tem a opor-
tunidade de receber R$ 150,
200 milhões, a gente precisa fa-
zer isso, até para saber quan-
to vale a nossa folha”, disse o
secretário de Governo, Arthur
Bernardes, numa entrevista
concedida à Rádio Sagres nes-
ta sexta-feira (30). 

Contrato atual
O contrato atual é com a

Caixa Econômica Federal, e
foi assinado em 25 de feve-
reiro de 2016. A época a ven-
da da folha foi firmada na or-
dem de R$ 81 milhões. Em
2016 quando o contrato foi fir-
mado, foi informado que os
servidores municipais teriam

vantagens, tais como: isen-
ção de manutenção de conta
corrente e de anuidade de
cartão de crédito durante o
primeiro ano de vigência. 

Outros serviços, como por-
tabilidade, emissão de talão de
cheques e fornecimento de
cartão magnético também não
seriam cobrados, assim como
os quatro primeiros saques
do mês. As taxas de financia-
mento para os servidores que
mantiverem conta corrente,
recebimento de salário, che-
que especial e cartão de cré-
dito desbloqueado na Caixa
também seriam diferencia-
das. As vantagens serão váli-
das tanto para quem financiar
imóveis e veículos e também
para o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS).

Aplicação dos recursos
Em junho, quando a Prefei-

tura de Goiânia decidiu não re-
novar contrato de empréstimo
com a Caixa Econômica Federal
no valor de R$ 780 milhões, al-
gumas perspectivas de uso dos
recursos foi indicada pela ad-
ministração municipal. Parte
do valor a ser obtido na venda
da folha deve ser aplicado no
custeio de obras públicas na ci-
dade. Segundo a prefeitura,
havia uma perspectiva de au-
mento de juros e que por este
motivo, o melhor caminho na
avaliação do Município seria o
uso de recursos próprios ao in-
vés dos valores do empréstimo.
O contrato é do programa Fi-
nanciamento à Infraestrutura
e ao Saneamento (Finisa). (Es-
pecial para O Hoje)

Arthur Bernardes diz que prefeitura tem interesse em arrecadar ao máximo com a medida

Instituto BR TEC pode ser 
remunerado em até R$ 10 milhões
com venda de ativos

Deputado bolsonarista recusa
Coronavac e vai para final da fila 

Por ter recusado a se vacinar com a Coronavac, ale-
gando falta de eficácia, o deputa-
do estadual Humberto Teó-
filo (PSL), que é delegado
de Polícia, vai para o final
da fila, conforme decreto
da Prefeitura de Goiânia.
Ao chegar ao posto de va-
cinação, ele quis saber
qual o imunizante que
estava sendo aplicado.
Como se negou a vacinar,
teve que assinar um termo
de opção e recusa.
“Qualquer outra eu to-
maria, mas a
C o r o n a -
vac, não”,
susten-
tou o par-
lamentar
bolsonarista, que á au-
tor da lei aprovada na
Alego e sancionada pelo Exe-
cutivo, que veda a vacinação ob-
rigatória em Goiás con-
ta a Covid19. 

Dois pesos 
Na Alego, com suas posições contrárias às medidas de

prevenção contra o coronavírus, como se vê no caso de
vacinas, Humberto Teófilo propôs criar memorial em ho-
menagem às vítimas da Covid-19. 

Sem prova 
Sobre Jair Bolsonaro enfim, admitir não ter provas de

fraudes contra a urna eletrônica, o deputado Lucas Ca-
lil (PSD) ironiza. Diz que uma pessoa ganha a eleição e con-
testa as urnas. “É a mesma turma que contesta o uso de
máscaras”. 

Tem em Goiás 
Relatório do Tribunal de Contas da União aponta para

o recebimento indevido do auxílio emergencial residual
de 747 mil beneficiários, totalizando R$ 437 milhões, mi-
lhares deles em Goiás.  

Contumaz 
Irregularidades e fraudes em

contratos na antiga Agetop, na
gestão do PSDB, não param de
parecer. Agora, o Ministério Pú-
blico descobriu mais uma organi-
zação criminosa que atuava no ór-
gão, com desvio de cerca de R$ 400
milhões, pagos a empreiteiras.  

Ares palacianos 
Depois de se dizer oposição a

Ronaldo Caiado, o deputado Hen-
rique Arantes (MDB), parece mes-
mo familiarizado com o ambiente
palaciano. Rasgou elogios ao go-
vernador no lançamento do pro-
grama Aprendiz do Futuro. Já é
considerado membro da base alia-
da na Alego. 

Nome aos bois 
Os nomes dos padrinhos polí-

ticos ao lado dos nomes dos servi-
dores comissionados deverão ser
divulgados pela Controladoria Ge-
ral da União. Aí o eleitor vai saber
direitinho quem são cabos eleito-
rais em cargos na estrutura do go-
verno federal. 

Contra  
Contra tributar mais ainda o

contribuinte, o prefeito Rogério Cruz
quer parecer jurídico da OAB para
saber se a prefeitura pode abdicar da
taxa de lixo, embora lei federal pre-
vê punição ao município que não im-
plantar esse tributo. 

2 Pela operação que culmi-
nou no desfecho do caso de Lá-
zaro Barbosa, o secretário de
Segurança Pública, Rodney Mi-
randa, foi a Coronel Fabriciano
receber moção de aplauso da
Câmara Municipal local. 

CURTAS
t

Venceslau Pimentel | xadrez@ohoje.com.br

Xadrez

Venda da folha de pagamento
deve ocorrer até setembro 
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As tendências que vão gerar
impactos nos negócios 

João Guilherme Sabino Ometto

O risco de racionamento de eletricidade de-
corrente da falta de chuvas este ano, fator agra-
vante da crise provocada pela Covid-19, alerta para
a necessidade de ampliar a diversificação da ma-
triz energética nacional, reduzindo a dependência
das usinas hidrelétricas. Nesse sentido, é relevan-
te a contribuição do setor sucroalcooleiro, cujas fon-
tes têm grande potencial, são renováveis e apre-
sentam baixos índices de emissão de carbono, com
reconhecidos ganhos ambientais.

A bioeletricidade produzida a partir do bagaço e
da palha da cana-de-açúcar, uma das vertentes da
contribuição do setor, já representa 62% do total de
18,5 gigawatts (GW) da cogeração existente no País
de capacidade instalada em operação comercial. Essa
possibilidade viabilizou-se pela mecanização da co-
lheita e do plantio, da qual resultaram níveis de sus-
tentabilidade incomparáveis em todo o mundo e que
incluiu a capacitação de profissionais para operar
equipamentos com alto índice de tecnologia em-
barcada. O gás natural responde por 17% e o licor ne-
gro, 14%. Este é um fluido resultante do processo pro-
dutivo da indústria papeleira.

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

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

Cabe lembrar que o etanol de cana-de-açúcar é
praticamente neutro em emissões de carbono e re-
novável, além de gerar renda, empregos e ingres-
so de dólares resultantes da exportação. Somente
no primeiro bimestre deste ano, na comparação
com igual período de 2020, as vendas externas cres-
ceram 50,9%, alcançando 343,31 milhões de litros,
e a receita aumentou 22%, somando US$ 158,22 mi-
lhões (fonte: Secex/Ministério da Economia).

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

Carlos Baptista

As dificuldades impostas pela pandemia fizeram
com que a transformação digital acelerasse cada
vez mais nas organizações, como uma maneira de
se adaptar a uma nova realidade. Foi uma forma
das empresas se adequarem às mudanças de pro-
cessos de trabalho e também ao novo jeito de abor-
dar seus consumidores, motivado pela necessida-
de do isolamento social. Consequentemente, as cor-
porações estão mais atentas ao avanço dessa ver-
dadeira revolução ficando mais antenadas com a
chegada de novas tendências capazes de gerar im-
pactos nos negócios.

E essa atenção por parte das organizações em
relação à transformação se encontra cada vez mais
evidente. Prova deste cenário é a pesquisa divul-
gada recentemente pelo Gartner, que mostra um
avanço da pretensão dos investimentos em recursos
digitais ainda neste ano. De acordo com o estudo,
82% dos CFOs das grandes corporações pretendem
aumentar o investimento em transformação digi-
tal, se comparado com 2020.

Realizado entre os meses de julho e dezembro
do ano passado, o levantamento revela ainda
uma trajetória de avanço da digitalização desde en-
tão. Segundo esta avaliação , 70% dos entrevista-
dos já planejavam ampliar os gastos com tecnolo-
gia em 2020 para atenderem às novas necessida-
des geradas pela pandemia.

O fato é que o avanço dessa revolução já trou-
xe reflexos na sociedade ao longo dos últimos
anos. As pessoas passaram a ter mais acesso à tec-
nologia e às novas plataformas. Consequentemen-
te, conseguiram obter uma gama maior de infor-
mações sobre uma determinada empresa ou ser-
viço, informações essas que influenciam a decisão
do consumidor final.

Esse contexto traz como primeiro impacto o au-
mento da concorrência. As organizações passam a
levar mais em conta a experiência do consumidor
e a proposta de valor entregue como variável para
a definição da estratégia, se comparadas ao perío-
do antes da pandemia. Outro reflexo é a presença
ainda maior das empresas nas redes sociais. Antes
da Covid-19, muitas delas não tinham perfis nessas
mídias nem consideravam estas plataformas como
canais de relacionamento com o cliente. Além dis-
so, os clientes passaram a analisar a decisão de ou-
tros consumidores para tomar a própria decisão de
comprar um produto ou serviço.

É importante lembrar que a transformação di-
gital deve sempre ser focada no ser humano como
o centro da transformação. Em meio a essa pon-
deração fica uma questão: Tudo vai voltar ao nor-
mal com o fim da Covid-19? Ninguém tem a certe-
za do que vai acontecer, mas é possível afirmar que
nada será como antes.

O mundo dos negócios está passando por no-

vas necessidades e exigências e para se manter
nessa nova realidade, as organizações devem fi-
car atentas a algumas tendências que impactam
nos modelos de negócio e modo de atuar nesse
novo mercado. Abaixo, algumas tendências que
vão gerar impactos:

Haverá um novo modelo de profissionais nas or-
ganizações. A tecnologia permitiu que os colabo-
radores consigam trabalhar remotamente de qual-
quer lugar do mundo. Com isso, também surgiu a
possibilidade de novas vagas em qualquer local do
país e até do planeta.

Esta possibilidade irá gerar novas necessidades
de educação. O profissional precisa desenvolver no-
vas habilidades, técnicas e não técnicas para aten-
der às necessidades do mercado. Por exemplo, é in-
teressante o estudo de novos idiomas que permitam
atender a uma vaga fora do Brasil.

Outro aspecto que deve ser levado em conta é
a pressão psicológica que o modelo de Home Offi-
ce gerou. Embora tenha sido confortável sair dos es-
critórios para trabalhar em casa, os profissionais
sentiram muito o impacto psicológico de estarem
confinados e do seu espaço privado passar a ser
compartilhado com todos. Por esse motivo, uma das
tendências é a utilização de novos espaços de tra-
balho, que não estarão na nossa casa, nem nas em-
presas, mas em espaços alternativos como cafés, es-
paços de coworking ou outros locais que sejam uma
alternativa confortável mas não sejam invasivos
como a nossa casa.

As empresas vão investir ainda mais em tecno-
logia, ganharão mais eficiência e reduzirão custos.
Por meio dela, haverá canais de acesso aos clientes
ainda mais customizados e personalizados que vão
ajudar na experiência dos consumidores.

Os profissionais devem ficar atentos porque tam-
bém surgirão novas carreiras com essas novas tec-
nologias. Isso será possível diante do uso cada vez
maior de tecnologia como Inteligência Artificial,
computação quântica, big data, blockchain, etc. As
lideranças precisam estar abertas para essas novas
carreiras incentivando a inclusão e desenvolvi-
mento das mesmas.

As organizações serão mais flexíveis e adaptá-
veis para que possam se modelar facilmente as no-
vas necessidades que
serão constantes. A
adoção da agilidade
como mindset vai per-
mitir mais eficácia e di-
recionamento dos re-
cursos. O mundo pas-
sará por dificuldades
econômicas no pós-
pandemia, por isso ter
um foco maior no re-
sultado será crucial
para as organizações.

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO

Carlos Baptista é profes-
sor e coordenador no Nú-
cleo de Seleção de Alunos
do MBA da FIAP

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

Mais fiscalização
Tenho visto muitas cenas absurdas desde a li-

beração dos comércios de bares e restaurantes em
Goiânia. É muito fácil e está ao acesso de todos. Bas-
ta dar uma volta na cidade, principalmente aos fi-
nais de semana, para se deparar com diversas re-
gras sanitárias sendo desobedecidas. Fico me per-
guntando a razão de existir um decreto se não há
uma fiscalização adequada. É óbvio que ambos pre-
cisam andar na mesma linha, pois se não for assim,
não faz sentido medidas serem estabelecidas. Da
mesma forma, a população precisa se conscienti-
zar, e entender de uma vez por todas que o vírus
ainda está aí, as mortes continuam imensas e os ca-
sos registrados também. Somente com uma cola-
boração conjunta entre as pessoas e o governo que
um resultado satisfatório virá. 

Stefany Matos
Goiânia

Estigmas
A pandemia veio reforçar esses estigmas histo-

ricamente construídos e afirmados por gerações. Se-
gundo Nara Carvalho, vice coordenadora do Cen-
tro de Referência em Direitos Humanos e profes-
sora do departamento de Direito da UFJF-GV, pela
divisão sexual do trabalho, há funções tidas como
femininas, especialmente relacionadas a afazeres
domésticos (por vezes sequer percebidos social-
mente como pertencentes à categoria trabalho), e
a profissões voltadas ao cuidado com o outro
(num desdobramento das funções supostamente na-
turais de esposa, mãe e dona de casa).

Deisily Quadros
Goianira

{
“Resgatamos toda esta

classe que sofreu

duramente, ficaram sem

público e sem perspectiva

de tê-la. Tenho orgulho em

iniciar a retomada. Não

se governa com esperteza,

mas com qualidade 

de gestão, transparência 

e eficiência

Ronaldo Caiado lançou em evento no
Teatro Goiânia o Programa Reto-
mada Cultural que contempla ações
em apoio ao segmento, um dos mais
afetados pela pandemia de Covid-19. 

Energia limpa para a
recuperação econômica @jornalohoje

“O duro do Brasil é isto os caras roubam, pa-
gamos para fazer estes elefantes brancos, en-
chem de picaretas ,não devolvem ,e
gastamos com investigações, prisões, tudo
prejuízo, aí o país tem milhões pessoas pas-
sando fome ,uma coisa leva a outra que leva
a outra”, comenta o internauta indignado
com a operação deflagrada pela Gaeco en-
volvendo esquemas na antiga agetop.

Ricardo Simões

@ohoje
“Nossa já já está pronta. Já tem um tempinho
que começaram”, comentou o internauta
sobre a obra na avenida parque Cidade cria
novo eixo de fluxo de trânsito em Goiânia.

Luiz José

@jornalohoje
Não houve vítimas no incêndio no galpão
de acervo da Cinemateca, mas "provavel-
mente nada foi preservado", disse a capitã
Karina Moreira, do Corpo de Bombeiros
que atuou no local. O galpão de acervo na
capital paulista que pegou fogo na noite
desta quinta-feira tem cerca de 2 mil có-
pias de filmes e 4 toneladas de documen-
tos históricos, como o acervo pessoal do
cineasta Glauber rocha, Embrafilme e do
Canal 100, entre outros.
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Em meio à elevação dos custos dos ali-
mentos, da energia elétrica e do gás de cozi-
nha, que acumulavam altas de 15,3%, 16,95%
e 26,3% em 12 meses até a primeira quinze-
na de junho, desregulamentação do merca-
do de trabalho e uma sequência de reformas
que reduziu valores e alongou os prazos para
aposentadoria do trabalhador comum, a
renda das famílias sequer chegou a retomar
níveis anteriores ao começo da pandemia. Se-
gundo a edição mais recente da Pesquisa Na-
cional por Amostra de Domicílios Contínua
(PNADC), realizada pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE), a soma de
todos os rendimentos efetivamente recebidos
pelas pessoas ocupadas registrava ainda
perdas de R$ 50,598 bilhões entre o trimes-
tre finalizado em janeiro do ano passado e o
trimestre terminado em maio deste ano, já
descontada a inflação.

Em valores reais, a massa salarial efetiva
caiu de R$ 264,498 bilhões para R$ 213,90 bi-
lhões, numa queda de 19,1%. A queda nos
rendimentos e o desempenho sofrível do
mercado de trabalho, diante de dificuldades
evidentes para a retomada de fato das con-
tratações, aliado à suspensão do auxílio
emergencial entre janeiro e abril deste ano,
explicam a forte retração ainda acumulada
pela renda das famílias, o que tende a criar
dificuldades adicionais para uma reativação
real e duradoura da demanda. A volta do au-
xílio, embora possa representar algum alívio,
deverá ter efeitos limitados sobre o consumo,
diante da redução da população favorecida
e dos cortes nos valores médios pagos por fa-
mília beneficiada.

Os dados mais recentes da Secretaria do
Tesouro Nacional (STN), divulgados na sex-
ta-feira, dia 30, mostram uma queda vertical
nos valores desembolsados para cobrir o au-

xílio emergencial na primeira metade deste
ano, mesmo em termos nominais (ou seja,
sem atualização com base na inflação do pe-
ríodo). Nos seis meses iniciais de 2020, o Te-
souro destinou R$ 121,54 bilhões para o au-
xílio às famílias mais necessitadas, valor que
desabou para apenas R$ 27,355 bilhões, em
números arredondados, na primeira meta-
de deste ano, o que significou um corte de R$
94,185 bilhões, num tombo de 77,5%.

Desemprego recorde
A PNADC referente ao trimestre de mar-

ço a maio deste ano, conforme o IBGE,
mostra a abertura de 809,0 mil ocupações
frente ao trimestre imediatamente anterior,
encerrado em fevereiro deste ano, já que a
população ocupada avançou de 85,899 mi-
lhões para 86,708 milhões, numa variação
de 0,9%. Como 1,818 milhão de pessoas a
mais passaram a procurar emprego no pe-
ríodo, o desemprego continuou avançando,
somando mais 372,0 mil desocupados, em
alta de 2,6% para o nível mais alto de toda
a série histórica, iniciada em 2012. A pes-
quisa registrou 14,795 milhões de desem-
pregados, diante de 14,423 milhões no tri-
mestre anterior, com a taxa de desocupação
subindo de 14,4% para 14,6% (tristemente
recorde também). A tendência é basica-
mente a mesma quando se toma o mesmo
trimestre de 2020 como base. O número de
trabalhadores na força de trabalho cresceu
2,9% frente a março-maio do ano passado,
representando a entrada de mais 2,856 mi-
lhões de pessoas no mercado de trabalho. A
questão é que apenas 27,0% delas, ou 772,0
mil pessoas, conseguiram uma colocação.
Outras 2,085 milhões reforçaram as fileiras
do desemprego, significando um salto de
16,4% para o total de desocupados.

2 A deterioração nas con-
dições do emprego está es-
cancarada no perfil das novas
ocupações geradas nos pe-
ríodos analisados. Entre fe-
vereiro e maio deste ano,
sempre considerando perío-
dos trimestrais encerrados
naqueles meses, trabalhado-
res por conta própria res-
ponderam por 89,0% das
809,0 mil ocupações criadas
nos três meses considerados.
Além disso, perto de 88,3%
desses novos trabalhadores
por conta própria não tinham
registro no Cadastro Nacional
de Pessoa Jurídica (CNPJ).

2 Os números da pesquisa
apontam que o total de ocu-
pados por conta própria, ge-
ralmente em bicos temporá-
rios ou trabalhando como
ambulantes em banquinhas
espalhadas pelos centros ur-
banos do País, cresceu 3,0%
entre os dois trimestres, sain-
do de 23,653 milhões para
24,373 milhões de pessoas,
representando 28,1% do total
de empregados. Os trabalha-
dores por conta própria sem

CNPJ, por sua vez, avançaram
3,6%, de 17,904 milhões para
18,540 milhões.

2 Em um ano, o número de
pessoas atuando por sua pró-
pria conta e risco aumentou
8,7%, representando 1,958
milhão de trabalhadores a
mais (dos quais, 82,7% não ti-
nham CNPJ e qualquer direi-
to). Para comparação, o nú-
mero total de pessoas ocupa-
das entre os trimestres ter-
minados em maio de 2020 e
no mesmo mês deste ano au-
mentou muito menos (772,0
mil a mais, como já anotado)
– o que significa dizer que to-
das as demais categorias de
ocupados fecharam 1,186 mi-
lhão de vagas no período.

2 Fica um pouco pior quan-
do se analisam os dados esti-
mados pelo IBGE para o con-
tingente de informais no mer-
cado, trabalhadores sem di-
reito a férias, 13º salário, sem
Previdência e sem o Fundo de
Garantia do Tempo de Servi-
ço (FGTS). No cálculo do ins-
tituto, que considera traba-

lhadores do setor privado e
empregados domésticos sem
carteira, ocupados sem CNPJ
(incluindo empregadores) e
trabalhadores familiares não
remunerados, haviam 34,712
milhões de informais na eco-
nomia no trimestre março-
maio deste ano, representan-
do 40,0% do total de ocupa-
dos. Em um trimestre, o nú-
mero avançou 2,1%, passan-
do de 34,014 milhões para
34,712 milhões (698,0 mil a
mais, equivalendo a 86,3%
de todas as novas ocupações
abertas no período).

2Frente ao mesmo trimestre
de 2020, quando a informali-
dade atingia 37,6% dos ocupa-
dos, o total de informais cres-
ceu praticamente 7,5%, com a
entrada neste segmento de
mais 2,415 milhões de traba-
lhadores. Supondo-se que todo
o restante dos ocupados esti-
vessem formalizados, esse nú-
mero encolheu em torno de
3,1% em 12 meses, saindo de
53,639 milhões para 51,996
milhões, com fechamento de
1,643 milhão de vagas.

Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

Renda efetiva das famílias ainda
acumula perdas de R$ 50,6 bilhões 

A taxa de informalidade no mercado de trabalho do
país subiu para 40% da população ocupada no trimes-
tre finalizado em maio deste ano. O dado, da Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, foi
divulgado nesta sexta-feira (30) pelo Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística (IBGE).

Segundo o IBGE, entre os 86,7 milhões de pessoas
ocupadas no Brasil, 34,7 milhões eram trabalhadores
sem carteira assinada, pessoas que trabalham por con-
ta própria sem CNPJ e aqueles que trabalham auxi-
liando a família.

A taxa de informalidade de maio é superior aos 39,6%
do trimestre imediatamente anterior (encerrado em fe-
vereiro deste ano) e aos 37,6% do trimestre findo em
maio de 2020.

O número de empregados com carteira de trabalho
assinada no setor privado foi de 29,8 milhões de pessoas,
uma queda de 4,2% (menos 1,3 milhão de pessoas) fren-
te ao mesmo período de 2020.

Já os empregados sem carteira assinada no setor
privado somaram 9,8 milhões de pessoas, contingente
6,4% maior (mais 586 mil pessoas) ante a igual tri-
mestre de 2020.

Os trabalhadores por conta própria chegaram a 24,4
milhões, 3% acima do frente ao trimestre anterior
(mais 720 mil pessoas) e 8,7% superior (mais 2 milhões
de pessoas) ao trimestre findo em maio de 2020.

Subutilização
A população subutilizada, isto é, os desempregados,

aqueles que trabalham menos do que poderiam e as pes-
soas que poderiam trabalhar mas não procuram em-
prego, chegou a 32,9 milhões de pessoas, estável em re-
lação a fevereiro deste ano mas 8,5% superior a maio de
2020 (mais 2,6 milhões de pessoas).

A taxa de subutilização ficou em 29,3% em maio des-
te ano, estável em relação a fevereiro deste ano e su-
perior aos 27,5% de maio de 2020.

A população subocupada por insuficiência de horas
trabalhadas (7,36 milhões de pessoas) foi recorde da sé-
rie histórica iniciada em 2012, com altas de 6,8% (mais
469 mil pessoas) ante fevereiro deste ano e de 27,2%
(mais 1,6 milhão de pessoas) na comparação com maio
de 2020.(ABr)

Entre 86,7 mi de pessoas ocupadas, 34,7 mi eram informais

Taxa de desemprego fica em 14,6%
no trimestre encerrado em maio

BALANÇO

Econômica
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Taxa de
informalidade
no mercado
sobe para 
40%, diz IBGE

A taxa de desemprego no
país ficou em 14,6% no tri-
mestre encerrado em maio
deste ano, segundo dados di-
vulgados nesta sexta-feira (30)
pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).
O índice é estável, em termos
estatísticos, em relação ao tri-
mestre imediatamente ante-
rior (encerrado em fevereiro
deste ano): 14,4%.

De acordo com os dados da
Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios (Pnad) Contínua,

houve uma alta, no entanto, na
comparação com o trimestre
findo em maio de 2020, quan-
do a taxa era de 12,9%.

A população desocupada
no trimestre encerrado em
maio deste ano, chegou a 14,8
milhões, ou seja, manteve-se
estável em relação ao trimes-
tre anterior mas cresceu
16,4% na comparação com o
trimestre encerrado em maio
do ano passado (mais 2,1 mi-
lhões de desempregados).

A população ocupada (86,7

milhões de pessoas) cresceu
0,9% em comparação com o tri-
mestre anterior (mais 809 mil
pessoas empregadas) e ficou es-
tável ante o trimestre encer-
rado em maio de 2020.

O nível da ocupação, que é
o percentual de pessoas ocu-
padas na população em idade
de trabalhar, chegou a 48,9%,
ficando estável frente ao tri-
mestre móvel anterior (48,6%)
e caindo ante o trimestre fi-
nalizado em maio de 2020
(49,5%). (ABr)

Incerteza da economia
recua 3 pontos 
em julho, diz FGV

O Indicador de Incerte-
za da Economia brasileira,
calculado pela Fundação
Getulio Vargas (FGV), re-
cuou 3 pontos de junho
para julho deste ano. Com
isso, o indicador chegou a
119,3 pontos, retornando
ao nível de maio de 2021.

Os dois componentes
do índice apresentaram
queda. O componente de
Mídia, baseado na fre-
quência de notícias com
menção à incerteza na im-
prensa, recuou 2,8 pontos,
para 118,9 pontos.

O componente de Ex-
pectativas, que mede a pre-
visão de analistas econô-
micos para os 12 meses se-
guintes, recuou pela quar-

ta vez consecutiva. A que-
da foi de 2,5 pontos e levou
a expectativa para 113,2
pontos, menor nível desde
janeiro de 2020 (112,5).

“A melhora dos núme-
ros da pandemia no Brasil
e a recuperação gradual
da atividade econômica
motivaram a redução do
nível de incerteza no mês”,
disse a economista da FGV
Anna Carolina Gouveia.
“Para um recuo mais ex-
pressivo das incertezas
neste segundo semestre de
2021, é preciso que os fa-
tores que motivaram a que-
da do indicador em julho
continuem melhorando de
forma sustentável nos pró-
ximos meses”. (ABr)
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Dayrel Godinho

Com 41 deputados eleitos
nas eleições de 2018, os par-
lamentares da Assembleia Le-
gislativa de Goiás (Alego) já
registraram oito mudanças
de sigla desde 2019, quando
tomaram posse, e devem in-
tensificar as filiações a novas
siglas nos próximos meses,
até o mês de abril de 2022,
quando será aberta a janela
partidária para as eleições
do ano que vem, sem que os
parlamentares corram risco
de perder o mandato.

Já mudaram de partido os
deputados Major Araújo (tro-
cou o PRP pelo PSL); Tião Ca-
roço (trocou o PSDB pelo De-
mocratas); Alysson Lima (tro-
cou o Republicanos pelo Soli-
dariedade); Rafael Gouveia
(trocou o DC pelo Progressis-
tas); Delegado Eduardo Prado
(trocou o PV pelo DC); Henri-
que Arantes (trocou o PTB pelo
MDB); Wagner Neto (trocou o
Patriotas pelo Pros) e o prefei-
to de Luziânia, Diego Sorgatto,
ainda em mandato na Alego.
Sorgatto deixou o PSDB para ir
para o Democratas, do gover-
nador Ronaldo Caiado, onde
teve respaldo para concorrer
às eleições municipais.

Outros parlamentares de-
vem seguir o mesmo destino.
É o caso do líder do governa-
dor na Alego, Bruno Peixoto
(hoje no MDB), que já confir-
mou a intenção de se filiar du-
rante a janela partidária, e
também pode ser o caso do
presidente da Casa, Lissauer
Vieira (hoje no PSB), e tam-
bém do primeiro suplente do
PSDB, Francisco Oliveira, que
assumiu o mandato após Sor-
gatto deixar o Legislativo
rumo ao Executivo.

Apesar das conversas, o
presidente do Diretório Me-
tropolitano do Democratas,
Lyvio Luciano, diz que o en-
foque ainda não é na filiação
de deputados e que vão aguar-
dar para intensificar conver-
sas que surgirem próximo à
janela partidária, que abre e
fecha no mês de março.

“Neste período estamos fi-
liando os prefeitos que estão
demonstrando interesse em
estar no DEM, mas no caso
dos deputados é bastante di-
ferente, porque os deputados
mandatários estão em man-
dato e não vão tomar nenhu-
ma decisão por agora ainda
que a gente tenha feito con-
vites”, destaca o presidente.

Movimentação
ainda deve se
intensificar nos
próximos meses,
até a abertura da
janela partidária

Oito deputados eleitos já
mudaram de sigla na Alego

Ruber Couto

Dança Das siglas

DeputaDo partiDo pelo qual partiDo ao qual 
foi eleito está filiaDo hoje

henrique César psC psC
jeferson rodrigues republicanos republicanos
Diego sorgatto psDB Democratas*
paulo César Martins MDB MDB
adriana accorsi pt pt
helio de sousa psDB psDB
júnio alves araújo prp psl
lissauer Vieira psB psB
Chico KGl DeM Democratas
antônio Gomide pt pt
Dr. antônio DeM Democratas
Claudio Meirelles ptC ptC
talles Barreto psDB psDB
lêda Borges psDB psDB
Bruno peixoto MDB MDB
**humberto aidar MDB MDB
tião Caroço psDB Democratas
alysson francisco de lima republicanos solidariedade
Virmondes Cruvinel filho pps Cidadania
Wilde Cambão psD psD
Gustavo sebba psDB psDB
rubens Marques pros pros
humberto teófilo psl psl
iso Moreira DeM Democratas
amauri ribeiro prp patriota
lucas Calil psD psD
álvaro Guimarães DeM Democratas
rafael Gouveia DC progressistas
Delegado eduardo prado pV DC
henrique arantes ptB MDB
Zé Carapô DC DC
Charles Bento prtB prtB
Cairo salim pros pros
Vinicius Cirqueira pros pros
paulo trabalho psl psl
amilton filho sD sD
Karlos Cabral pDt pDt
thiago albernaz sD sD
Wagner Neto patri pros
julio pina prtB prtB
Coronel adailton pp progressistas

supleNte partiDo pelo qual partiDo ao qual 
fiCou Na suplêNCia está filiaDo hoje

Maycllyn Carreiro prtB prtB
francisco oliveira psDB psDB

Presidente da Alego também deve mudar de sigla na janela partidária

O primeiro parlamentar a
manifestar a intenção de mu-
dar de sigla foi o deputado
Bruno Peixoto. Ele quer se-
guir o governador no Demo-
cratas, no entanto enfrenta as
negociações do MDB com o
partido de Caiado e isso pode
mudar a sua situação que
“será definida em conjunto
com o governador”. “Vamos
dar tempo ao tempo”, co-
mentou o emedebista.

Outros parlamentares po-
dem mudar de sigla no mês de
março do ano que vem. É o
caso de Talles Barreto (PSDB),
que estaria se aproximando
da base do governo estadual e
pode aderir a alguma sigla que
faça parte do grupo aliado, as-
sim como o primeiro suplente
da sigla, o deputado Francisco
Oliveira (PSDB), que foi criti-
cado por algumas votações di-

vergentes com a posição do
partido e poderia enfrentar
um processo de expulsão do
partido, como aconteceu com o
deputado Tião Caroço.

Além dos tucanos, o depu-
tado Humberto Teófilo (PSL)
pode sair do partido com o
mesmo destino do presidente
da República, Jair Bolsonaro
(sem partido). O parlamentar
já se manifestou acerca desta
possibilidade.

O presidente da Casa, Lis-
sauer Vieira (PSB), também
pode mudar de sigla. Já recebeu
convites do PSD e também tem
proximidade com o Democra-
tas, do governador. Ele aguarda
as definições dos partidos, in-
clusive, para se manter no PSB,
no entanto a condição é que o
PSB apoie a candidatura do go-
vernador Ronaldo Caiado. (Es-
pecial para O Hoje)

Quem pode sair

Conceito 
Freemium

Distribuição dirigida com alto conteúdo editorial

Hellenn Reis
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Raphael Bezerra

A discussão em torno do
voto impresso aqueceu o poder
político em Brasília após a de-
fesa da medida feita pelo pre-
sidente Jair Bolsonaro na noi-
te da última quinta-feira (29).
No meio político, as declara-
ções do presidente, entre elas
a de que não teria provas da
fraude nas eleições, não re-
percutiu bem e pode dificultar
a aprovação da matéria na
Comissão em que tramita e
esvaziar as manifestações mar-
cadas para domingo (1) e que
também ocorrem em Goiânia.

A chegada de Ciro Noguei-
ra (PP) ao comando da Casa Ci-
vil, no entanto, pode auxiliar
na articulação com parla-
mentares em busca de apoio
às mudanças ainda para as
eleições do próximo ano. O re-
lator da proposta na Câmara,
deputado Filipe Barros (PSL),
aposta que a nova composição
no ministério pode trazer no-
vos defensores à mesa.

Entretanto, a base de Bol-
sonaro deve enfrentar muita
resistência com o tema no
parlamento. Arthur Lira (PP),
presidente da Câmara, disse
na sexta-feira (30) que a im-
plementação do voto impres-
so tem chance mínima de
aprovação. Uma das suges-
tões no Congresso é a utiliza-
ção do sistema em pelo menos
2% das urnas. 

A matéria é discutida na
Comissão do voto impresso e
uma nova reunião marcada
para a próxima quinta-feira
(5) prevê a apreciação de
um substitutivo apresentado
pelo relator.

Em live com o ministro do
Supremo Tribunal Federal
(STF) Gilmar Mendes, Lira de-
fendeu que “a questão do voto
impresso está tramitando na
comissão especial, o resultado
da comissão impactará se esse
assunto vem ao plenário ou
não''. Na minha visão, tudo in-

dica que não”. Ao dizer que
confia no sistema eleitoral, o
presidente da Câmara eleito
com o apoio de Bolsonaro,
diz não ver problema em dar
mais transparência ao pro-
cesso.  “Onde não há proble-
ma, a gente precisa deixar
ainda mais claro”, defendeu.

Gilmar Mendes criticou a
discussão do voto impresso e
disse que o debate não tem boa
intenção. “Me parece que aqui
nós temos talvez uma falsa
questão. Me parece que essa
ideia de que sem voto impres-
so não podemos ter eleição, ou
não vamos ter eleições confiá-
veis, na verdade esconde tal-
vez algum tipo de intenção
subjacente, uma intenção que
não é boa”, alegou.

Eleito presidente da
Câmara com o apoio
de Bolsonaro, Lira
não vê apoio
suficiente para
implementação do
voto impresso para o
ano que vem

“Voto impresso tem chance
mínima”, diz Arthur Lira

Marcelo Camargo/ABr

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE),
responsável pela organização das vo-
tações brasileiras, refuta as acusações
de vulnerabilidade do sistema eletrô-
nico. Em nota, diz que utiliza o que há
de mais moderno em tecnologia para
garantir “a integridade, a confiabilida-
de, a transparência e a autenticidade do
processo eleitoral”.

“Desde que foi adotada, em 1996, a
urna eletrônica já contabiliza 13 eleições
gerais e municipais, além de um grande
número de consultas populares e pleitos
comunitários, sempre de forma bem-su-
cedida, sem qualquer vestígio ou com-
provação de fraude”, afirma o TSE.

Live para apresentar a fraude
Durante transmissão realizada pelas

redes sociais, e que teve, entre outros, a

participação do Ministro da Justiça e Se-
gurança Pública, Anderson Torres, foram
apresentados vídeos de eleitores que fo-
ram às urnas em eleições anteriores
apontando supostos indícios de fraudes
na utilização da urna eletrônica.

“Voto impresso auditável e contagem
pública dos votos é um instrumento de
cidadania e paz social, garantia de paz
e prosperidade, de harmonia entre os Po-
deres. Nenhum Poder é absoluto, todos
nós temos limites. O que o povo quer, e
nós devemos atendê-lo, é exatamente
um sistema de votação onde se possa ter
a garantia de quem se votou, o voto vai
para aquela pessoa. Assim, nós conse-
guiremos, com toda certeza, uma paz no
Brasil, conseguiremos antecipar possí-
veis problemas e nós partiremos para a
normalidade”, afirmou. 

Bolsonaro desafiou aqueles que co-
bram que ele apresente provas de que há
fraude na urna eletrônica a mostrarem
que o sistema não pode ser fraudado.
“Será que se fazer eleições é seguro, é
blindado? Os que me acusam de não
apresentar provas, eu devolvo a acusa-
ção. Me apresente provas [de que a
urna eletrônica] não é fraudável”.(Es-
pecial para O Hoje)

TSE refuta fraudes 
nas eleições

Presidente da

Câmara

comentou sobre

articulação do

voto impresso 

Presidente fez live para
apresentar provas de
fraudes nas eleições

Fora disso, pode ocorrer improbidade 
administrativa para mandatários públicos.

Publicidade 

legal 

Depto comercial: (062) 3095-8700       e-mail: comercial1@ohoje.com.br

Somente os Diários Oficiais têm validade para comprovantes digitais.
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Breno Modesto

O Goiás está de volta ao G-
4, mas momentaneamente. O
time esmeraldino voltou a ven-
cer no estádio Haile Pinheiro,
dessa vez ao ganhar do Ope-
rário Ferroviário por 1 a 0. O
único gol da partida foi mar-
cado no segundo tempo, pelo
volante Rezende.

Primeiro Tempo
Um primeiro tempo bem

morno, apesar do sol das 16
horas que deixava o clima
mais quente. Porém, em cam-
po o futebol foi abaixo do es-
perado. O Operário criou mais
chances e ainda teve a grande
chance de marcar em penali-
dade cometida por David
Duarte em cima de Leandri-
nho. Na cobrança, Ricardo
Bueno isolou. Após isso o Goiás
reagiu na partida e na se-
quência com Alef Manga que
finalizou e o goleiro espalmou
ainda batendo no travessão.

O time esmeraldino come-
çou ir para o ataque e ainda
sofreu uma falta próxima a
área que o árbitro mandou se-
guir. Alef Manga teve outra
grande chance de fazer 1 a 0,
mas novamente parou no go-
leiro. O Goiás seguiu pressio-
nando o adversário e de ca-

beça Figueira teve grande
chance de balançar as redes,
mas o jogo ficou só nisso e en-
caminhou com um 0 a 0 para
o intervalo.

Segundo Tempo
Mais ligados no jogo, o

Goiás voltou a campo dis-
posto a vencer a partida e
com quatro minutos saiu na
frente do placar. Cobrança
de escanteio e a bola sobrou
para Rezende que finalizou e
desviou antes de balançar
as redes. O time esmeraldino
foi bem superior não dei-

xando o time alvinegro che-
gar com perigo na defesa.

Em compensação o ataque
teve uma disputa particular
entre o atacante Alef Manga e
o goleiro Simão. Foram quatro
chances do jogador esmeraldi-
no marcar, mas parou nas ex-
celentes defesas do arqueiro.
Quando superou o goleiro, o za-
gueiro do Operário impediu
que a bola entrasse.

Com o resultado, o Goiás re-
torna momentaneamente ao
G-4, já que seus adversários
completam a rodada neste do-
mingo. (Especial para O Hoje)

Com gol de
volante, Goiás
vence o Operário-
PR na Serrinha

Após vencer o Santos fora
de casa e ser derrotado no
jogo de ida das oitavas da
Copa do Brasil, o Atlético
Goianiense volta para Goiânia
para entrar em campo. O ru-
bro-negro recebe o América-
MG, comandado pelo velho
conhecido Vagner Mancini,
que dirigiu o time em 2020,
neste domingo (1/8), às 20h30
(horário de Brasília), o duelo
acontece no estádio Antônio
Accioly pela 14ª rodada do
Campeonato Brasileiro.

Eduardo Barroca é o ter-
ceiro treinador no Atlético
Goianiense desde a saída de
Vagner Mancini. O comandan-
te que começou a Série A pelo
Dragão em 2020 deixou o clu-
be para assumir o Corinthians,
foi demitido nesta temporada
e então assumiu o América-
MG. O zagueiro Éder, titular
com ambos, não vê muitas di-
ferenças entre os trabalhos
apresentados no time goiano.

“Eu vejo uma semelhança
bacana entre os dois times
(do Barroca e do Mancini). É
claro que a forma de como
cada um lida com o elenco tem
suas diferenças, mas a forma
de jogar, buscar o resultado o
tempo todo, de ficar com a
bola no pé e incomodar o ad-
versário são semelhantes. Co-
meçamos o campeonato mui-
to bem esse ano e por mais
que na temporada passada a
gente não tenha conseguido os
resultados, o desempenho foi
tão bom quanto atualmente.
São dois treinadores com es-
tilos de jogos muito modernos,
bacana de jogar, não apenas os
titulares e os reservas se sen-
tem importantes no time”,
analisou o zagueiro Éder.

Para essa partida, o treina-
dor Eduardo Barroca vai ter
um desfalque no gol. Fernan-
do Miguel recebeu o terceiro

amarelo diante do Santos e é
ausência confirmada. Koz-
linski deve ser o titular, porém
Luan Polli, recém-contratado,
chega com status de reserva
imediato ao experiente ar-
queiro e aumenta a disputa na
posição. Na zaga uma dúvida,
com Wanderson e Oliveira à
disposição, o treinador preci-
sa optar pelo parceiro de Éder
no sistema defensivo, já que
nos três últimos jogos as peças
foram alteradas por ausên-
cias em cada ocasião.

No meio-campo, Marlon
Freitas segue de fora. O atleta
sofreu uma pancada no jogo
contra o Santos, reclamou de
dores e não enfrentou o Athle-
tico PR pela Copa do Brasil, ao

chegar em Goiânia e passar por
exames, ficou constatado que
ele teve um edema ósseo no pé
esquerdo e vai ficar no depar-
tamento médico em tratamen-
to com redução de carga. Sem
ele, Gabriel Baralhas deve ser
o substituto e atuar ao lado de
Willian Maranhão.

No ataque, as boas atua-
ções recentes de André Luis
pode colocar o jogador na rota
da titularidade. Sem dizer mui-
to sobre possíveis mudanças,
Eduardo Barroca destacou que
a condição física dos atletas iria
dizer muito sobre a escalação,
vide a sequência de três parti-
das longe de Goiânia, com pou-
co tempo de treino. (Felipe
André, especial para O Hoje)

Sem Fernando Miguel, Kozlinski deve assumir titularidade

Sem vencer há quatro
rodadas, o Vila Nova volta
a atuar como visitante na
Série B do Campeonato
Brasileiro. Depois de dois
jogos seguidos como man-
dante, onde somou apenas
um ponto, o time coman-
dado pelo técnico interino
Higo Magalhães encara o
Guarani, em Campinas.

Dono do pior ataque
da competição, com ape-
nas sete gols marcados
em 14 partidas realizadas,
o Tigre terá pela frente
quem está na outra ponta
da estatística. No mesmo
número de jogos, o Bugre
anotou 23 bolas nas re-
des adversárias. Mais que
o triplo do Colorado.

Diante dessa situação, o
comandante vilanovense
acredita que os campinei-
ros tentarão jogar “sufo-
cando” sua equipe em seu
campo de defesa. Assim,
Higo acredita que, quando
surgirem as brechas, seus
comandados devem apro-
veitar as oportunidades e
concluir bem ao gol.

“Vai ser um grande
jogo. Nós temos a respon-
sabilidade de voltar a ven-

cer o quanto antes. Com
isso, vamos duelar muito
forte. O adversário, é ló-
gico, vai tentar nos em-
purrar pro nosso campo
defensivo, e tentar nos en-
curralar. Mas estamos
cientes quanto a isso. Po-
rém, ao mesmo tempo que
eles vão tentar nos em-
purrar para o nosso cam-
po de defesa, em algum
momento, eles vão ficar
expostos. Então, temos
que aproveitar essas bre-
chas e ter a oportunidade
de concluir bem no gol”,
disse Higo Magalhães.

Histórico
Esta será a 24ª vez na

história que Guarani e
Vila Nova se enfrentarão.
Nas anteriores, o Bugre
foi quem mais venceu.
Nove vitórias campinei-
ras contra seis goianas.
Além disso, as equipes
empataram em outras
oito oportunidades. O úl-
timo encontro aconteceu
pela Série B de 2019,
quando os clubes ficaram
no 1 a 1, no Serra Doura-
da. (Breno Modesto, es-
pecial para O Hoje)

Fora de casa, Tigre 
tenta voltar a vencer

VILA NOVA

No reencontro com Mancini, Atlético-
GO recebe o América-MG no Accioly

SÉRIE A

Afonso Cardoso

Data: 31 de julho de 2021. Horário: 11h. Local: Estádio Brin-
co de Ouro, em Campinas (sp). Árbitro: Vinicius Gomes do
amaral (rs). Assistentes: lúcio Beiersdorf Flor (rs) e luiza
Naujorks reis (rs)

tÉCNiCa

Guarani: Gabriel Mesquita;
pablo, thales, ronaldo alves
e Bidu; Bruno silva, rodrigo
andrade e régis; Bruno sá-
vio, Matheus souza e lucão
do Break.
Técnico: Daniel paulista

Vila Nova: Georgemy; Xan-
dão, renato e rafael Dona-
to; lucas Mazetti, Dudu, art-
hur rezende, renan Mota e
Willian Formiga; Henan e
alesson.
Técnico: Higo Magalhães

Guarani x Vila Nova

t
FICHA

Data: 1 de agosto, 2021; Horário: 20h30 (de Brasília); Local: Estádio
antônio accioly, em Goiânia-GO; Árbitro: Douglas Marques das Flo-
res (sp); Assistentes: anderson José de Moraes Coelho (sp) e luiz al-
berto andrini Nogueira (sp); VAR: Jose Cláudio rocha Filho (Fifa/sp)

tÉCNiCa

Atlético-GO: Kozlinski; Dudu,
Oliveira (Wanderson), Éder e
Natanael; Willian Maranhão,
Gabriel Baralhas e arthur Go-
mes; Janderson, ronald (an-
dré luis) e Zé roberto. 
Técnico: Eduardo Barroca

América-MG: Matheus Cavi-
chioli; Diego, Eduardo, poti-
guar, José Vitor e alan ruschel;
Juninho, Juninho Valoura e Fe-
lipe azevedo; Chrigor e Fabrí-
cio Daniel. 
Técnico: Vagner Mancini

Atlético-GO x América-MG

t
FICHA

Data: 30 de julho de 2021. Horário e local: 16 horas, estádio Hailé pi-
nheiro. Arbitragem: salim Fende Chavez (sp); assistentes: Fabio ro-
gério Baesteiro (sp) e Hermel Bruni Vani (sp); quarto árbitro: rubens
paulo rodrigues dos santos (GO). Gol: rezende 4’2t (Goiás)

tÉCNiCa

Goiás: tadeu; Diego, David
Duarte, reynaldo, artur; re-
zende, Caio Vinícius, Miguel
Figueira (luan Dias), Élvis
(iago Mendonça); alef Manga
(Dada Belmonte) e Bruno Me-
zenga (Nicolas). 

Técnico: Marcelo Cabo.

Operário Ferroviário: simão;
alex silva (rodolfo Filemon),
Fábio alemão, reniê e Fabiano;
Marcelo santos, rafael Chorão
(schumacher) e leandrinho (ti-
bagi); rodrigo pimpão (rafael
Oller), ricardo Bueno e Felipe
Garcia (Felipe Garcia). 
Técnico: leandro Niehues.

Goiás 1×0 Operário Ferroviário

t
FICHA

operou o adversário

Bruno Corsino/ACG

Esmeraldino emplaca a segunda vitória consecutiva na competição e seca adversários para se manter no G4
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Nathan Sampaio

Goiânia conta com apenas
um servidor de limpeza para
cada 360 pessoas para atuar na
cidade que tem mais de 1,5 mi-
lhão de pessoas, segundo esti-
mativa do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE
. Atualmente, a Capital conta
com apenas 4.169 profissio-
nais de limpeza entre varre-
dores, coletores, motoristas e
outros - incluindo os afastados
pela pandemia, licença prê-
mio e afastamento pelo INSS,
de acordo com dados da Com-
panhia de Urbanização de
Goiânia (Comurg). 

Uma delas é Guiomar Ro-
drigues Hilário, de 43 anos. Ela
e seu marido acordam todos os
dias antes das 5 horas da ma-
nhã, tomam o café, arrumam
suas marmitas e percorrem, de
moto, 16 quilômetros, do Setor
Maysa, em Trindade, até um
dos Pontos de Apoio da Com-
panhia De Urbanização de Goiâ-
nia (Comurg), no Jardim Amé-
rica, em Goiânia. O casal, ambos
varredores de rua da capital há
mais de 10 anos, passam seus
dias limpando as ruas dessa
região da cidade.

Diabética, Guiomar já tem
três filhos, um de 22, outra de 23
e outro de 26. Segundo ela, os fi-
lhos foram criados com o es-
forço do trabalho que ela reali-
za hoje, o mesmo foi dito para
o sonho que ela realizou: com-
prar a casa própria. “Tinha o so-
nho de ter minha casa e parar
de depender dos outros, porque
boa parte da minha vida e da in-
fância dos meu meninos foi
sempre na casa da sogra. Eu
também tenho a minha moto”,
diz ela satisfeita. 

Conversando com Guiomar
e com diversos outros profis-
sionais da limpeza urbana, a
reportagem do O Hoje notou
que há muitas coisas em co-
mum: uma gratidão pelo tra-
balho e pelas realizações atri-

buídas a ele. Da mesma forma,
há descontentamento genera-
lizado em dois quesitos: a re-
dução de profissionais e a fal-
ta de colaboração dos cida-
dãos para com o lixo.

“Não é porque existe varre-
dor que a gente é obrigado a fa-
zer tudo, então tem que se cons-
cientizar para a limpeza na sua
própria porta, porque se facili-
tar pra gente não teríamos Goiâ-
nia tão suja quanto hoje. Então
eu acho que a responsabilidade
é tanto do governo como da so-
ciedade, não é só de um, porque
se os dois não trabalharem jun-
tos, não tem como mudar nada.
E é a saúde, a limpeza, a edu-
cação, a segurança, é tudo”,
manifestou Guiomar. 

Além disso, a varredora aler-
tou para o número de profis-
sionais que vem diminuindo.
“Diminuiu o número de cola-
boradores. Muitos nós perde-
mos para a Covid, entendeu? Al-
guns se aposentaram, outros
se afastaram, mas as pessoas
continuam cobrando muito e
não veem que nosso pessoal re-
duziu e não houve mais con-
curso. Eu mesma já tive vários
problemas por causa dos mo-
vimentos repetitivos e eu ad-

quiri a diabetes durantes esses
anos, então as pessoas não estão
saudáveis, o que também difi-
culta o trabalho, não é a mesma
força de antes e ainda bem que
eu já vacinei com aquela dose
única”, conclui a profissional.

Os servidores possuem car-
ga horária de 8 horas diárias,
220 mensais, sendo escalados
em sábados de forma alternada,
e aos domingos de acordo com
escala, com folga durante a se-
mana. A carga horária noturna
é de 6 horas sendo escalados em
sábados de forma alternada
(exceto coleta orgânica), com
carga horária 12x36 em algu-
mas áreas sendo elas varrição
de feiras, roçagem e pintura
de meio fio, poda, extirpação ou
aterro sanitário.

A média de lixo domiciliar re-
colhida por dia é cerca de 1,2 to-
neladas, chegando a uma média
mensal de 35 mil toneladas.

Coleta diária
Seguindo a linha de profis-

sionais entrevistados, a repor-
tagem também falou com Sa-
muel Ferreira Santos, de 35
anos. Formado em administra-
ção de empresas e em gestão
em segurança pública, Samuel

é coletor há mais de 10 anos. Ele
explica que o trabalho de um
coletor é acompanhar o cami-
nhão em alguma região da ci-
dade e recolher o lixo das lixei-
ras de casas e alguns estabele-
cimentos comerciais.

“Minha rota faz a parte mais
periférica da cidade, a parte Su-
doeste. Lá temos 12 trechos e
cada dia vai alternando um, um
dia faz um setor e o outro dia faz
o outro, para poder atender
todo mundo. Sempre são três co-
letores e o motorista, aí é desse
jeito aí e já fazem 10 anos que es-
tou aqui”, explica ele.

Samuel, que tem uma filha
de 7 anos, é casado com uma
professora e possui sua casa
própria, apesar de ser satisfei-
to com seu trabalho como cole-
tor, ainda possui o sonho de ser
policial. “Eu fiz diversos con-
cursos, mas como aqui me cha-
maram primeiro, vim traba-
lhar aqui. Mas eu pretendo sim
crescer, fazer algo melhor. Por-
que eu estudei, eu fiz até o en-
sino superior. Quero ser policial
civil, é um sonho meu”, revelou
para a reportagem.

O coletor também alerta e
pede mais conscientização ao
goianiense. “O que eu espero

da população é o seguinte:
que todo mundo tenha um
senso bem comum e que pen-
se no próximo, porque colocar
o lixo da melhor forma tam-
bém é pensar no próximo,
sabe? Muita gente coloca o
lixo de qualquer jeito, com
vidro quebrado, lâmpadas
quebradas, não está nem ai
com quem vai pegar, quem
vai juntar. Eu sei que nós te-
mos a função de limpar a ci-
dade, mas cada um tem a fun-
ção de organizar o seu próprio
lixo e, às vezes, as pessoas
colocam o lixo solto na lixeira.
Cada um tem que pegar seu
lixo e arrumar direitinho, se-
parar o vidro, separar o lixo
reciclável do orgânico e tudo
isso falta a conscientização
da sociedade”, pede Samuel.

Outro profissional da lim-
peza, Willian Couto dos Santos,
de 41 anos, é motorista de ca-
minhão de lixo há 13 anos. Ca-
sado e com uma filha de 5
anos, Willian também começa
às 7 horas e passa o dia com os
coletores pela cidade. Ele re-
força a importância do profis-
sional de limpeza. “Nós como
motoristas devemos, além de
transportar o lixo, se dobrar na
segurança dos meninos lá atrás,
do trânsito”, diz ele.

Willian conta que seu gos-
to pela profissão foi herança de
seu pai. “Meu pai que me en-
sinou tudo. Ele também tra-
balhava na companhia, mas
infelizmente já nos deixou.
Teve um infarto fulminante
há 12 anos. Nós começamos a
trabalhar aqui praticamente
juntos, mas logo em seguida
ele infartou, mas foi uma pro-
fissão que ele me deixou de he-
rança, foi me ensinando desde
criança”, contou o motorista. O
profissional que também con-
seguiu sua casa própria relata
que, apesar dos seus pais não
terem tido condição de ajudá-
lo na vida, ele garante que faz
de tudo pela sua filha.

Visando intensificar a cons-
cientização sobre a importân-
cia da coleta seletiva, a Prefei-
tura de Goiânia vai promover,
em conjunto com suas secre-
tarias, ações para disseminar
informações sobre a coleta se-
letiva e estimular a prática da
mesma. A primeira pasta a re-
ceber o projeto será a Compa-
nhia de Urbanização de Goiâ-
nia (Comurg), com iniciativas

na sede principal e nos 47 pon-
tos de apoio da companhia.

De acordo com a prefeitura,
haverá um treinamento de
uma equipe multiplicadora so-
bre o funcionamento do Pro-
jeto de Coleta Seletiva e essa
equipe fará posteriormente o
trabalho de educação ambien-
tal com os todos os servidores
da Comurg, sejam eles da sede
administrativa, sejam eles dos

vários Pontos de Apoio espa-
lhados pela cidade. 

No trabalho de educação
ambiental serão utilizados di-
versos tipos de materiais grá-
ficos, como: cartazes, folhetos
explicativos, banners e adesi-
vos. O objetivo é que o colabo-
rador aprenda a separar o re-
síduo orgânico do reciclável
em sua casa e a dissemine as
informações em sua comuni-

dade. A ideia é que cada servi-
dor seja um multiplicador e
ajude a propagar a necessida-
de de separação e destinação
correta dos resíduos.

Somado a isso, a comunida-
de, que já participa da coleta se-
letiva separando seus resíduos,
que são recolhidos em dias es-
pecíficos, passará a contar com
pontos de apoio espalhados pela
cidade, facilitando o descarte

correto do lixo. Serão 46 pontos
de entrega voluntária (PEV) com
instruções para separar e des-
cartar o resíduo. O material ar-
recadado será destinado às coo-
perativas e associações de cata-
dores vinculadas ao Programa
Goiânia Coleta Seletiva (PGCS),
que envolve cerca de 200 famí-
lias que sobrevivem desta renda.
(Colaboraram Victoria Lacer-
da e Giovana Andrade)

O Hoje conversou com profissionais da limpeza em Goiânia sobre o dia a dia nas ruas 

Ações para intensificar coleta seletiva

Servidores pedem que população se conscientize sobre o lixo e façam seu papel para colaborar com a limpeza da cidade

Samuel é formado administração e se diz satisfeito com o trabalho, mas sonha em ser policial civil

Goiânia tem 1 servidor de
limpeza para cada 360 pessoas

Fotos: Nathan Sampaio



Neste primeiro momento,
a Secretaria Municipal de Saú-
de (SMS) de Goiânia descarta
uma testagem em massa dos
trabalhadores da educação,
mesmo com o retorno pre-
sencial previsto para o próxi-
mo mês. De acordo com o su-
perintendente de vigilância
em saúde, Yves Mauro Ternes,
não haverá obrigatoriedade e
nem será realizada uma tes-
tagem em massa, mesmo com
a incidência de alta nos casos
na Capital e em Goiás. 

Ele informa que as pastas
de saúde e educação traba-
lham em conjunto para defi-
nir a melhor forma possível
de aplicação dos testes. “Não
é uma exigência, mas estamos
articulando uma testagem
voltada para estes trabalha-
dores para que eles possam
voltar com segurança, prin-
cipalmente aqueles trabalha-
dores que tenham um risco
maior de transmissão do Co-
ronavírus”, afirma. 

Após o retorno das aulas
presenciais, ele frisa que o
controle deve ser efetivo nas

escolas e realizado pelos ges-
tores. “Casos positivos serão
afastados e acompanhados
de profissionais e alunos. Esse
controle a possíveis casos sus-
peitos será feito pelo gestor da
unidade. Todas as medidas
vão ser adotadas para que

qualquer caso suspeito seja
identificado de forma preco-
ce. A secretaria tem prioriza-
do a vacinação dos profissio-
nais da educação”, diz. 

Ensino remoto
As aulas na Rede Munici-

pal de Ensino (RME) estão
suspensas desde o dia 16 mar-
ço de 2020. Desde então, a
SME disponibilizou ativida-
des pedagógicas aos alunos de
todas as modalidades e criou
novas formas de cuidar da co-
munidade escolar com a dis-

ponibilização de kits de ali-
mentação aos 108 mil alunos
e a realização de atividades e
formações on-line. Na rede
privada, as aulas presenciais
retornaram em outubro do
ano passado. Mesmo com a
autorização do Centro de Ope-
rações de Emergência (COE)
de Goiânia, a SME decidiu
adiar o retorno e aguardar a
imunização dos profissionais
de Educação. 

Agora, com a vacinação dos
profissionais e a implantação
de rígidos protocolos de segu-
rança, a SME está pronta para
dar boas-vindas aos profissio-
nais e aos educandos. “Vamos
retomar a aprendizagem e
avançar para que esse perío-
do de ausência das aulas pre-
senciais seja reposto. O com-
promisso da gestão do prefei-
to Rogério Cruz é garantir um
ensino público de qualidade,
priorizar a segurança de todos
e modernizar a estrutura edu-
cacional de Goiânia”, informa
o titular da SME, Wellington
Bessa. (Daniell Alves, espe-
cial para O Hoje)

Daniell Alves

Com parte dos trabalhado-
res da educação vacinados so-
mente com a primeira dose
contra a Covid-19, alguns mu-
nicípios optaram por não re-
tornar às aulas presenciais ain-
da neste mês, como acontece-
rá em Goiânia, por exemplo.
Em Trindade, o segundo se-
mestre será iniciado com o en-
sino remoto, conforme adian-
ta o secretário de educação do
município, Sérgio Sanches.

Segundo ele, a vacinação
completa dos professores só
deve ocorrer no dia 20 de agos-
to. “Percebendo aumento nos
casos, vamos ter esse cuidado.
Pensamos que em setembro
poderemos voltar com as aulas
presenciais, com entre 30% e
50% dos alunos”, informa. O ce-
nário se repete nos municí-
pios do Entorno do Distrito Fe-
deral (DF), como Luziânia e
Águas Lindas de Goiás.

No município de Aparecida
de Goiânia, a retomada ocor-
re com turmas de até 30% dos
estudantes. São cerca de 46 mil
alunos matriculados em 115
escolas. Anápolis terá 50% da
capacidade de alunos no re-
torno. Em Itumbiara, o retor-
no das aulas será com 50% dos
alunos nas unidades escolares
e que as turmas irão se reve-
zar a cada semana. “Estamos
já nos preparando e organi-
zando o retorno”, diz a secre-
tária de educação da cidade,
Silvana Fernandes. Já na ci-
dade de Caldas Novas, o re-
torno estava previsto para se-
gunda-feira (2), mas a decisão
foi suspensa após o aumento
de casos de Covid-19.

Capital
Em Goiânia, as instituições

abrem as salas de aula em um
modelo híbrido com 50% de ca-

pacidade. Embora o retorno
das aulas presenciais na rede
estadual esteja prevista para o
dia 2 de agosto, mas podendo
ser revista devido às altas ocu-
pações de leitos de UTI para tra-
tamento da Covid-19, a volta às
aulas na rede municipal só
deve acontecer no dia 16 de
agosto com rígidos protocolos
de segurança. Durante este.pe-
ríodo, a Secretaria Municipal
de Educação (SME) vai realizar
a sanitização de todas as 372
unidades de ensino, abrir no-
vas vagas em Centros Munici-
pais de Educação Infantil
(Cmeis) e acompanhar a con-
clusão do ciclo de vacinação
contra a Covid-19 em profis-
sionais da pasta. E

O secretário municipal de
Educação da capital, Welling-
ton Bessa, explica que a Pre-
feitura de Goiânia definiu ri-
gorosos parâmetros para a vol-
ta às aulas e que implantou, no

último semestre, protocolos de
biossegurança em todas as ins-
tituições de ensino. “As escolas
e os Cmeis estão preparados
para receber os nossos alunos
e os servidores. Essa foi a de-
terminação do prefeito Rogério
Cruz, por isso todas as unida-
des receberam equipamentos
de proteção e serão acompa-
nhadas de perto pela SME. Os
pais e responsáveis podem fi-
car tranquilos, pois elabora-
mos um Plano de Retomada
que garante a segurança de
toda a comunidade escolar e
recupera o tempo perdido du-
rante a pandemia”, reforça. 

Cmeis
Antes integrais, os Cmeis

funcionarão nos turnos ma-
tutino e vespertino. Já os alu-
nos do 1º ao 5º ano farão re-
vezamento diário. Já no ensi-
no fundamental o reveza-
mento será semanal. Nos três

níveis, o retorno se dará com
aulas presenciais e com o en-
vio de atividades para casa e
a utilização do sistema digital
de aprendizagem. Os pais e
responsáveis terão a opção
de escolher também apenas
pelo ensino remoto.

Além da capacidade re-
duzida de atendimento, da
entrega de kits de higieniza-
ção para todas as unidades e
dos protocolos de biossegu-
rança que incluem marca-
ções e distanciamento e es-
paçamento seguro entre os
educandos. Dentre os itens
que estão sendo adquiridos
pelos gestores das institui-
ções, estão calçados, óculos
de proteção, luvas de látex,
térmica e descartáveis, más-
caras descartáveis (PFF-1),
aventais de PVC, toucas, ta-
petes sanitizantes, termô-
metros digitais e viseiras.
(Especial para O Hoje)

A vacinação
completa dos
professores só deve
ocorrer no dia 20
de agosto

Após o retorno das aulas presenciais, ele frisa que o controle deve ser realizado pelos gestores

Parte dos municípios não
adere ao retorno presencial

SMS descarta testagem em massa antes da retomada 
EDUCAÇÃO
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Com o período de seca e in-
cidências de queimadas nos
entornos da Capital, a prefei-
tura de Goiânia tem tido mais
trabalho com a remoção de
abelhas, que migram para re-
sidências e locais públicos
nesta época. Em média, estão
sendo recolhidos de seis a
oito enxames por dia. A pre-
feitura, por meio do Departa-
mento de Zoonoses da Secre-
taria de Saúde (SMS), dispo-
nibiliza o serviço de recolhi-
mento nos domicílios e em ór-
gãos públicos da cidade, fa-
zendo o manejo da abelha
europeia africanizada e en-
caminhando a locais seguros.

Ao O Hoje, o Gerente de
Controle de Animais Sinan-
trópicos, Welington Tristão da
Rocha, explicou que não é po-
lítica da prefeitura eliminar as
abelhas removidas. “Apenas
retiramos de locais que podem
ter risco e encaminhamos para

a Universidade Federal de
Goiás, com a qual temos con-
vênio já há oito anos. A UFG
tem uma área apropriada –
um apiário, para receber essas
abelhas. Posteriormente, elas
são encaminhadas para api-
cultores locais”, afirma.

Segundo ele, as ações de
recolhimento estão sendo rea-
lizadas em todas as regiões da
Capital. “Estamos tendo casos
em todas as regiões. As abelhas
europeias africanizadas, com o
desmatamento, migram para
as áreas urbanas. Ao realizar
essa migração, elas apresentam
riscos porque ficam estressa-
das com o barulho e movi-
mentação e, por isso, acabam
atacando”, explica Welington.

O serviço é realizado de
segunda a sexta-feira, das 13h
às 21h, e é executado por seis
servidores capacitados para
o trabalho, devidamente equi-
pados. Para abrir uma solici-

tação, basta ligar em um dos
números: (62) 3524-3131, 3524-
3124 ou 3524-3125, que a equi-
pe fará a remoção o mais bre-
ve possível. Em média são rea-
lizadas 800 remoções por ano.
Segundo a prefeitura, a de-
manda deve continuar alta
até o início das chuvas, em
meados de novembro.

Alerta
O Gerente de Controle de

Animais Sinantrópicos faz
um alerta. “Recomendamos
à população que, ao se de-
parar com esses insetos, não
os manuseie. Temos equi-
pes preparadas para ir ao lo-
cal e fazer a remoção dos en-
xames. É importante lem-

brar ainda, que a toxina das
abelhas é bastante forte
para alguns organismos, po-
dendo inclusive causar cho-
que anafilático, tanto em se-
res humanos como em ani-
mais domésticos, como cães
e gatos”, destaca.

A SMS alerta ainda em re-
lação aos acidentes por abe-
lhas que podem gerar um
quadro de envenenamento
decorrente da inoculação de
toxinas por meio do ferrão. As
manifestações após uma fer-
roada variam individual-
mente conforme a quantida-
de de veneno inoculada na
pessoa. Em caso de contato e
reação grave à picada, a pes-
soa deve procurar uma uni-
dade de atendimento de for-
ma imediata. O quadro clíni-
co pode variar de uma infla-
mação local até choque ana-
filático e óbito. (Maiara Dal
Bosco, Especial para O Hoje)
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Maiara Dal Bosco

Embora mais amenas, as
baixas temperaturas devem
seguir pelos próximos dias na
Capital. Com isso, também
permanece o sofrimento de
quem se encontra em situação
de rua. Sem abrigo, e por mui-
tas vezes também sem ali-
mento, sobreviver ao relento
de madrugadas frias e de ven-
to é mais um entre os inúme-
ros desafios diários que mui-
tas pessoas em vulnerabili-
dade social enfrentam. Por
isso, na tentativa de amenizar
o frio destas pessoas, entida-
des e paróquias têm se mobi-
lizado para acolher morado-
ras e moradores em situação
de rua e arrecadar donativos
na Campanha denominada
“Quem tem frio tem pressa!”.

A iniciativa comunitária é
da Comissão Dominicana de
Justiça e Paz, Comitê Goiano de
Direitos Humanos Dom Tomás
Balduíno e paróquias São Judas
Tadeu, Ateneu Dom Bosco e Sa-
grado Coração de Jesus. Além
dessas igrejas receberem pes-
soas em situação de rua com
colchões, agasalhos, sopa e café
da manhã, a campanha sensi-
biliza para a necessidade de
empatia da população em geral
para esta triste realidade, esti-
mulando a doação de coberto-
res, alimentação e kits de hi-
giene pessoal.

"O arcebispo de Goiânia,
Dom Washington Cruz, está
preocupado com a população
de rua de nossa Capital e
considera muito importante
a disponibilização de alguns
dos nossos salões paroquiais
para acolher essas pessoas.
Desta forma, as pessoas que
no momento não contam
com o apoio de nenhuma po-
lítica pública poderão ser
acolhidas em nossos espa-
ços", afirma Frei José Fer-
nandes, da Comissão Domi-
nicana de Justiça e Paz. 

Ele explica que três igrejas
receberão nos próximos qua-
tro dias doações de coberto-
res, alimentos e kits de higie-
ne pessoal que serão entre-

gues às pessoas em situação
de rua que se abrigarão nes-
ses lugares durante a noite.
"Estes espaços oferecerão,
além da possibilidade de dor-
mir, uma sopa à noite e o
café na manhã seguinte",
completa. As igrejas que ofe-
recerão acolhida são a Igreja
São Judas Tadeu, localizada
no Setor Coimbra, Igreja Ate-
neu Dom Bosco, localizada
no Setor Oeste e Igreja Sagra-
do Coração de Jesus, na Vila
Nova. Além destas, a Cate-
dral Metropolitana de Goiâ-
nia, no Setor Central, tam-
bém está recebendo doações.

Frio deve continuar
De acordo com o Centro

de Informações Meteorológi-
cas e Hidrológicas de Goiás (Ci-
mehgo), a previsão para hoje
(31) é de tempo estável e com
sol em todo o Estado. O desta-
que fica para as manhãs com
temperaturas baixas na parte
Centro Sul de Goiás. Em Goiâ-
nia, a mínima pode chegar a
13°C e, em Anápolis, a 12°C. Ja-
taí pode registrar a menor
temperatura do Estado, com
9°C. A umidade relativa do ar
ficará abaixo de 20%.

No domingo, é previsto tem-
po estável e com sol em todo

Estado. De acordo com André
Amorim, gerente do Cimehgo,
a massa de ar frio de origem
polar perde  gradativamente
intensidade. “Com isso as tem-
peraturas voltam a se elevar”,
afirma. Amanhã (01), Goiânia
pode registrar até 14°C. Aná-
polis e Jataí podem chegar a
12ºC, também com umidade re-
lativa do ar abaixo de 20%.

Projetos Sociais
Diante dos dias mais frios

com previsão de assolar Goiás
e Goiânia nos próximos dias,
projetos sociais também se
mobilizam para auxiliar quem
vive em situação de vulnera-
bilidade social. Exemplo disso
é o projeto social Invisível
GO, que visa ser a ponte entre
pessoas em situação de rua e
a sociedade. À frente do pro-
jeto, que teve início em janei-
ro de 2018, e que conta com
110 voluntários e não tem ne-
nhum vínculo político ou re-
ligioso, a publicitária Ludy-
milla Lima explica que o foco
é a doação de kits de higiene
à essa população no decorrer
do ano. Entretanto, o Invisível
GO também realiza ações pon-
tuais compreendendo as ne-
cessidades que vão surgindo.
“No frio, como agora, unimos
esforços para arrecadar e
doar agasalhos e cobertores.
No calor, por exemplo, leva-
mos mais água para auxiliar
na hidratação, e durante a
pandemia também distribuí-
mos máscaras”, conta.

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
publicitária deixa um pedido.
“Que toda a população possa
colocar um cobertor ou um
agasalho no carro, para que, ao
encontrar alguém em situa-
ção de rua, passando frio, pos-
sa realizar a doação. Por vezes,
se torna difícil encontrar pes-
soas que estão sozinhas nas
ruas, também precisando de
ajuda, então se cada um fizer
um pouco, conseguimos auxi-
liar mais pessoas”, finaliza.
(Especial para O Hoje)

Frio deve continuar
nos próximos dias
na Capital   

Ações de recolhimento estão sendo realizadas em todas as regiões 

Igrejas abrigam goianienses em
situação de vulnerabilidade social

Tempo seco faz aumentar captura de enxames de abelhas 
GOIÂNIA
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O Diário Oficial da União
traz a Lei 14.188/2021, que
prevê que agressores sejam
afastados imediatamente do
lar ou do local de convivência
com a mulher em casos de
risco atual ou iminente à
vida ou à integridade física
da vítima ou de seus depen-
dentes, ou se verificado o ris-
co da existência de violência
psicológica.

O texto que entra em vi-
gor hoje modifica trechos
do Código Penal, na Lei de
Crimes Hediondos (Lei nº
8.072/90) e na Lei Maria da
Penha (Lei nº 11.340/2006). A
norma prevê pena de reclu-
são de um a quatro anos
para o crime de lesão cor-
poral cometido contra a mu-
lher "por razões da condição
do sexo feminino" e a deter-
minação do afastamento do
lar do agressor quando há
risco, atual ou iminente, à
vida ou à integridade física
ou psicológica da mulher.

“O Brasil quando aprova a
criminalização da violência
psicológica se coloca à frente de
várias nações desenvolvidas.
Com ações como essas, vamos
debelar esse mal endêmico no
nosso país”, avalia da presi-
dente da Associação de Ma-

gistrados do Brasil (AMB), Re-
nata Gil. A entidade foi autora
da sugestão ao Congresso que
deu origem a Lei. A proposta
foi entregue em março deste
ano aos parlamentares.

A nova lei foi sancionada
ontem pelo presidente Jair Bol-
sonaro, em solenidade no Pa-
lácio do Planalto. 

X vermelho
A lei estasbelece ainda o

programa de cooperação Si-
nal Vermelho, com a adoção do
X vermelho na palma das

mãos, como um sinal silencio-
so de alerta de agressão contra
a mulher. A ideia é que, ao per-
ceber esse sinal na mão de
uma mulher, qualquer pessoa
possa procurar a polícia para
identificar o agressor.

A nova legislação prevê ain-
da a integração entre os Pode-
res Executivo e Judiciário, o Mi-
nistério Público, a Defensoria
Pública, os órgãos de Seguran-
ça Pública e entidades e em-
presas privadas para a pro-
moção e a realização das ati-
vidades previstas, que deverão

empreender campanhas in-
formativas "a fim de viabilizar
a assistência às vítimas", além
de possibilitar a capacitação
permanente dos profissionais
envolvidos.

Dados
Desde o início da pande-

mia da covid-19, os índices de
feminicídio cresceram 22,2%
em comparação com os meses
de março e abril de 2019. Os da-
dos foram publicados em maio
de 2021 pelo Fórum Brasileiro
de Segurança Pública. (ABr)

Lei foi publicada
no Diário Oficial
da União e entra
hoje em vigor

Legislação contra violência doméstica
fica mais severa para agressores

O estado do Rio de Janeiro
teve uma  redução de 27% no
número de óbitos provoca-
dos pela covid-19. As inter-
nações por síndrome respi-
ratória aguda grave (SRAG),
que atualmente é causada
predominantemente pela co-
vid-19, caíram 18% na com-
paração entre as semanas epi-
demiológicas 28 (de 11 a 17 de
julho) com a 26 (27 de junho
a 03 de julho) de 2021. 

As taxas de ocupação de
leitos para covid-19 no estado
estão em patamares estáveis:
56% para leitos de UTI e 38%
para leitos de enfermaria.
Com os indicadores reduzi-
dos, o estado segue, pela ter-
ceira semana consecutiva,
com a classificação de ban-
deira amarela, ou seja, de bai-
xo risco de contrair a doença.

Os dados são da 41ª. edi-
ção do Mapa de Risco da Co-
vid-19, divulgado sexta-feira
(30) pela Secretaria de Esta-
do de Saúde (SES).

De acordo com o secretário
estadual de Saúde, Alexandre
Chieppe, “apesar de um bom
resultado neste levantamento
técnico, é importante que todos
mantenham os cuidados já co-
nhecidos, como distanciamen-
to social, uso de máscara e de
álcool gel. Com o avanço da va-
cinação, conseguiremos mini-
mizar os impactos causados
pela covid”, analisou.

Segundo o mapa, das nove
regiões do estado, sete estão
em bandeira amarela. Ape-
nas a Metropolitana I e a No-
roeste permanecem com ban-

deira laranja (risco moderado
de transmissão). As demais --
Médio Paraíba, Serrana, Bai-
xada Litorânea, Norte, Centro-
Sul, Baía da Ilha Grande e
Metropolitana II -- estão com
bandeira amarela.

Cada bandeira representa
um nível de risco e um con-
junto de recomendações de
isolamento social, que variam
entre as cores roxa (risco mui-
to alto), vermelha (risco alto),
laranja (risco moderado), ama-
rela (risco baixo) e verde (ris-
co muito baixo).

A secretaria informou ain-
da que “os resultados apura-
dos para os indicadores apre-
sentados devem auxiliar na to-
mada de decisão, além de in-
formar a necessidade de ado-
ção de medidas restritivas,
conforme o nível de risco de
cada região”.

Em seis meses de vacinação,
o estado do Rio ultrapassou a
marca de 10 milhões de doses
aplicadas contra a covid-19.
Mais de 50% da população
adulta do estado recebeu a pri-
meira dose contra o novo co-
ronavírus e pouco mais de 20%
receberam a segunda dose ou
a dose única. (ABr)

Rio tem queda de 27% 
no número de mortos 

COVID-19

Das nove regiões do

estado, sete estão

com baixo risco de

transmissão
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Lanna Oliveira

Em meio a milhões de vi-
sualizações no YouTube e de
plays nas plataformas digi-
tais em apenas duas semanas,
a dupla Diego e Arnaldo inicia
o lançamento do próximo
projeto. O DVD ‘Junto e Mis-
turado’ traz pela primeira vez
no cenário musical um regis-
tro audiovisual que mistura
sertanejo, piseiro e forró. Com
doze faixas e seis participa-
ções, a produção já ocupa o
lugar de uma das mais im-
portantes da carreira da du-
pla. Em entrevista ao Essên-
cia, Arnaldo revela como tem
sido o processo deste trabalho
e já avisa que dia 5 de agosto
tem lançamento de mais duas
músicas inéditas.

Lançadas recentemente, as
músicas 'Amor no Pelo' e 'Per-
ceptível' foram o primeiro
bundle do projeto ‘Junto e Mis-
turado’. 'Perceptível' apresen-
ta a junção de Diego e Arnaldo
com a dupla Diego e Victor
Hugo, que de acordo com Ar-
naldo, aconteceu natural-
mente. “Antes de mais nada so-
mos amigos e viemos da mes-
ma safra. Quando o composi-
tor Pancadinha me mandou
essa música, imediatamente
eu a quis. Logo que gravamos
a guia, eu e o Diego nos arre-
piamos, e o Victor Hugo tam-
bém, quando ouviu por coin-
cidência. Ali, como coisa de
momento, decidimos que se-
ríamos nós quatro”, conta.

Após o sucesso das primei-
ras músicas do DVD, Arnaldo
revela que na próxima sema-
na, dia 5 de agosto, tem lança-
mento. Chega às plataformas
digitais as músicas ‘Suquinho
da Confusão’ e ‘Gosta Dele Mas
Me Ama‘ com a participação do
cantor pernambucano Vitor
Fernandes. O artista já adianta
também que, duas músicas se-
rão lançadas nos meses de se-
tembro, outubro e novembro e

em dezembro sai o álbum com-
pleto. Além das participações
mencionadas, ‘Junto e Mistu-
rado’ ainda conta com parce-
rias com os Barões da Pisadi-
nha, Rionegro e Solimões, Tar-
císio do Acordeon e a dupla Is-
rael e Rodolfo.

Com participações tão di-
versificadas, Diego e Arnaldo
mantiveram o DNA da dupla
com muitas composições pró-
prias e souberam agregar os di-
ferentes gêneros em um re-
pertório com a cara deles. “Nós
baseamos o repertório na ver-
dade do Diego e Arnaldo, mas
agregando as características
dos feats. Com o Tarcísio, can-
tamos um forró, com o Israel e
Rodolffo fizemos uma home-
nagem às mulheres com a le-
vada da vaneira”, revela Ar-
naldo. Ele ainda conta que esse
processo de escolha das parti-
cipações aconteceu de forma
natural, um trabalho feito em
conjunto para preservar a es-
sência de cada artista. 

Mais do que está por vir
Descobertos na cena musi-

cal de Ribeirão Preto (SP), a his-
tória da dupla Diego e Arnaldo
começou em 2015 quando fi-
zeram seu primeiro show. Des-
de então, com álbuns, clipes e
shows por todo o Brasil, eles
constroem uma carreira de su-
cesso. O DVD ‘Junto e Mistura-
do’ vem para consolidar o
nome dos cantores entre os
principais da cena do sertane-
jo. “O nome desse projeto não
poderia ser outro. É o encontro
de diversas culturas populares
do nosso Brasil. A música une
todas as regiões e não há fron-
teira para a felicidade”, co-
menta Diego. “O título reflete a
união de todos os artistas que
despontaram em 2020 e os me-
dalhões do sertanejo”, com-
pleta Arnaldo.

De acordo com Arnaldo, o
processo criativo do DVD teve
início com a escolha do re-
pertório. “Desde quando de-
cidimos gravar o DVD foca-
mos no repertório, foi um tra-
balho de cinco meses de sele-
ção. Mas até um dia antes da
gravação eu estava compon-
do, e deu certo, porque é a

música que gravamos com o
Vitor Fernandes”, relembra. O
conceito grandioso desse tra-
balho partiu de Diego, que
sentiu a necessidade de fazer
algo diferente do que eles já ti-
nham feito. “O palco que
montamos era para shows de
20 mil pessoas. E foi pela fal-
ta do público que surgiu a
ideia de colocar dançarinas e
pessoas no palco, para dar
movimento e ser dinâmico”. 

A produção executiva fica
por conta de Manolo Boaven-
tura e André Caverna assina a
direção de vídeo. “É sempre
uma honra fazer parte de um
projeto pioneiro e que reúna
tantos bons músicos. Com cer-
teza o que captei aqui é algo
único e inovador”, detalha Ca-
verna. Blener Maycom é o res-
ponsável pela direção musical.
“Diego e Arnaldo são moder-
nos e estão sempre na van-
guarda da música. Essa mis-
tura de estilos ficou muito in-
teressante porque nenhum
gênero envolvido no projeto
perdeu a essência, seja o ser-
tanejo, forró ou a pisadinha”,
analisa o produtor. 

“Eu quero que nossas mú-
sicas toquem nas resenhas.
Quando sua música toca em
meio a de outros artistas, quan-
do você vê as pessoas cantan-
do, é gratificante. É isso que
paga todo trabalho. Nosso tra-
balho é levar alegria para as
pessoas e quando elas acredi-
tam na sua ideia, o objetivo
maior é alcançado.  Um exem-
plo disso é 20 mil pessoas can-
tando quando a banda para de
tocar, como já aconteceu, é o
momento que pensamos, ob-
rigado Deus”, finaliza Arnaldo.
Mesmo em meio a pandemia,
os cantores reforçam que não
ficaram parados, que o traba-
lho de produção continua e os
fãs podem aguardar os próxi-
mos lançamentos. (Lanna Oli-
veira e Luan Monteiro são es-
tagiários do jornal O Hoje)

Misturando sertanejo, piseiro e forró, Diego e Arnaldo apresenta seu novo projeto, o DVD ‘Junto e Misturado’

Não há fronteiras na música

O cantor Vitor

Fernandes faz

parte da

próximo

lançamento de

Diego e Arnaldo,

no dia 5 de

agosto, a música

‘Gosta Dele Mas

Me Ama‘

Fotos: Thiago Duran
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Cinema
brasileiro
'8ª Mostra de Cinema de Gostoso'
abre inscrições para longas e curtas-
metragens nacionais, finalizados a
partir de 2020

Elysia Cardoso

Já estão abertas as ins-
crições de filmes para a '8º
Mostra de Cinema de Gosto-
so', uma realização da Heco
Produções e do CDHEC – Co-
letivo de Direitos Humanos,
Ecologia, Cultura e Cidada-
nia, direção geral e curado-
ria de Eugenio Puppo e Mat-
heus Sundfeld. As inscrições
devem ser feitas no site do
festival: (www.mostradeci-
nemadegostoso.com.br) até
26 de setembro. Poderão ser
inscritos longas e curtas-me-
tragens brasileiros de todos
os gêneros (ficção, docu-
mentário e animação) desde
que tenham sido finaliza-
dos a partir de 2020.

A equipe de organiza-
ção pretende retomar o for-
mato presencial com a 8ª
Mostra de Cinema de Gos-
toso, de 26 a 30 de novem-
bro, trazendo de volta a ex-
periência única das exibi-
ções ao ar livre na Praia do
Maceió e outras atividades
e vivências do evento, com
ampla participação da co-
munidade local. Caso seja
possível a realização pre-
sencial, serão tomadas todas
as medidas de segurança
para adequação às restri-
ções sanitárias vigentes de-
vido a pandemia da COVID-
19. Em caso de impossibili-
dade de realização presen-
cial, o evento será online.

O palco principal da
mostra é a sala ao ar livre
montada na Praia do Ma-
ceió, onde acontecem as ses-
sões da Mostra Competitiva.
Com 600 cadeiras espregui-
çadeiras, tela de 12m x 6,5m,
projeção com resolução 2K
e som 5.1, a sala propicia
uma experiência imersiva
como a de uma sala de ci-
nema de alta tecnologia.

Ao longo de cinco dias, o
público poderá assistir aos
mais recentes lançamentos
cinematográficos brasilei-
ros. Serão exibidos filmes de
todo o país, entre as mostras
Competitiva, Panorama, In-
fantil e Sessões Especiais. Os
filmes da Mostra Competi-
tiva concorrem ao Troféu

Cascudo, em homenagem
ao folclorista potiguar Luís
da Câmara Cascudo, conce-
dido pelo voto popular ao
melhor curta e longa-me-
tragem. Também será con-
cedido o Troféu da Crítica, a
partir da votação de jorna-
listas e críticos de cinema
presentes à Mostra.

Anualmente são realiza-
dos debates com produto-
res, diretores e atores dos fil-
mes exibidos e um seminá-
rio sobre o mercado audio-
visual. Toda a programa-
ção é gratuita. Também será
realizada a 3ª edição do
Gostoso Lab, laboratório
para projetos de longa-me-
tragem da região Nordeste
em fase de desenvolvimen-
to. Uma parceria entre a
Mostra de Cinema de Gos-
toso e o BrLab.

A Mostra de Cinema de
Gostoso mobiliza os mora-
dores da cidade, que parti-
cipam ativamente do even-
to e que passaram a ter um
contato mais próximo com
a produção cultural de ou-
tras regiões do país. Com
esse conjunto de ações, a
Mostra de Cinema de Gos-
toso conquistou um espaço
significativo no calendário
cultural do Nordeste como
uma importante referência
de difusão audiovisual.

Cursos de Formação
Antes do início da Mos-

tra, serão oferecidos cursos
de formação técnica e au-
diovisual para jovens de
São Miguel do Gostoso. Des-
de 2013 foram ministra-
das 47 oficinas e produzi-
dos 20 curtas-metragens,
todos exibidos nas edições
da Mostra de Cinema de
Gostoso e em diversos fes-
tivais no país e no exterior.

Como resultado dessa ex-
periência, o grupo de alunos
criou em 2015 o Coletivo
Nós do Audiovisual, com o
objetivo de ampliar as pos-
sibilidades de realização de
novos projetos, de forma
autônoma, apontando para
a profissionalização no setor
audiovisual do Estado. (Es-
pecial para O Hoje)

Poderão ser inscritos longas e curtas-metragens brasileiros 

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

NOTA AO LEITOR
t

LIVRARIA
t

Elysia Cardoso

O final trágico de Cida, em
'Ambição que Mata', poderia ser
a história de muitos professo-
res. O Brasil já foi apontado como
o país com o maior número de ca-
sos de agressões contra estes pro-
fissionais. A ficção do premiado
e pós-doutor em romance poli-
cial, Joaquim Rubens Fontes, tem
justamente este propósito: dis-
cutir os problemas da vida e da
violência nas grandes cidades. 

Na história, a misteriosa mor-
te da professora universitária
impactou todo o Rio de Janeiro.
Atingida por um tiro na nuca,
Maria Aparecida foi encontrada
dentro do próprio carro. Em
meio a uma busca policial re-
pleta de falhas, um ex-repórter
decide investigar o assassinato
por conta própria para que a fi-
lha da protagonista não fique
desamparada.

O drama se desenvolve com a
luta da mãe de Cida, dona Tere-
sa, para assumir a guarda da
neta. Principal suspeito do crime,
Alcindo quer ficar com a filha in-
teressado na herança deixada
pela ex-mulher, que já era ex-
plorada financeiramente por ele.
No meio do imbróglio, velhos
amigos e antigos amantes de Cida
aparecem como suspeitos.

As expectativas do delegado
Gomes Filho, porém, não se con-
firmam. Sem pistas para seguir,
a polícia estava prestes a en-
cerrar as investigações. O caso,
então, atrai os olhares de Da
Mata, um misto de jornalista,
professor e investigador. Con-
tratado por parentes e amigos de
dona Teresa, ele toma frente da
investigação para descobrir
quem é o assassino.

‘Ambição que Mata’ apresen-
ta a construção exata do mode-
lo de romance policial preferido
do leitor brasileiro, da contex-
tualização do crime ao desfe-
cho. Inspirado em autores como
Edgar Allan Poe, o pai do gêne-
ro, Joaquim Rubens Fontes segue
a fórmula de sucesso baseado
nas pesquisas efetuadas para
sua tese de pós-doutorado em ro-
mance policial, na UERJ.

Sobre o autor
Natural de Minas Gerais, Joa-

quim Rubens Fontes, 83 anos, é
jornalista, ex-professor, contista
e romancista. É PhD em Ro-
mance Policial pela UERJ, mestre
e doutor em Letras Vernáculas
UFRJ e especialista em Filosofia
Medieval pela Faculdade São
Bento. Entre os 18 títulos publi-
cados estão ‘Nas Cordas do Vio-
lão’, vencedor do concurso Le-
tras Brasileiras, em 2015, ‘O Uni-
verso da Ficção Policial’, com a
tese de pós-doutorado em Ficção
Policial, e ‘A joia desaparecida:
romance policial’, vencedor do
Prêmio da União Brasileira de
Escritores, em 2015.

Por trás da violência
Ex-repórter investiga por conta própria assassinato contra
professora universitária em ‘Ambição que Mata’

Simone conversou com seus segui-
dores através de uma caixinha de per-
guntas e foi questionada por uma inter-
nauta a respeito de uma parte de seu cor-
po. "Você tem vergonha das suas coxas?",
quis saber a fã. "Sim e muita", assumiu
a irmã de Simaria, postando junto um ví-

deo onde aparece dançando com o ma-
rido, Kaká Diniz, com quem já foi fla-
grada pelo filho fazendo sexo, e usando
um avental para cobrir as pernas. A re-
velação surpreendeu a internauta, que
garantiu: "Você é linda em tudo!". (Car-
men Moreira, Purepeople)

Simone esconde parte do corpo e assume
vergonha de forma física: 'Tenho e muita'

Natural de Minas Gerais,
Joaquim Rubens Fontes, 83

anos, é jornalista, ex-
professor, contista e

romancista

CELEBRIDADES
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ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

Hoje o dia te desafia a ter
muito autocontrole sobre seus
desejos e a pensar muito bem
antes de tomar suas atitudes. É
importante deixar de lado coisas
que não são muito importantes.
É preciso preservar sua identi-
dade e não se deixar levar por
brigas momentâneas.

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

Hoje o dia te desafia a acal-
mar suas iniciativas, buscar rela-
xar e se conectar com suas emo-
ções. portanto hoje o dia vai pas-
sar de forma diferente: a inquie-
tação precisa dar lugar à calma-
ria. a sua família pode precisar de
você. 

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

Hoje o dia te desafia a ficar
mais isolado, retirando-se um
pouco do mundo externo mun-
do. Vale a pena meditar, buscar
sua intuição e deixar os proble-
mas do lado de fora da mente,
senão seu dia será caótico e um
angustiante, porque haverá a
sensação do tempo correndo.

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

Hoje o dia te desafia a realizar
suas ideias e a colocar seus pro-
jetos em movimento. pode ser o
momento de ficar mais discipli-
nado, começando a colocar em
prática algo que você estava que-
rendo há algum tempo. Os ami-
gos podem trazer mais alegria
para este dia também.

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

Hoje o dia te desafia a se
comprometer com suas respon-
sabilidades e executar mais do
que liderar. pode ser preciso
cumprir ordens e certamente
será necessário manter a calma.
Não é um bom dia para exter-
nalizar muito as suas ideias, en-
tão reflita antes de se expor ou de
tomar decisões importantes.

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

Hoje o dia te desafia a man-
ter o foco, seguir seus planos e
não deixar que nada tire você do
seu rumo, mas isso pode ser di-
fícil. sempre que não conseguir
cumprir suas tarefas, você pode
acabar se irritando. Busque não
ser impulsivo, fazendo as coisas
de qualquer maneira.

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

Hoje o dia te desafia a ter co-
ragem e mergulhar de cabeça no
que você deseja. Busque renovar
a vida e viver sua liberdade. O dia
pode trazer profundas discus-
sões entre você e seus amigos ou
até com os seus parceiros.

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

Hoje o dia te desafia a reduzir
seu excesso de expectativa sobre
tudo e se manter mais equilibra-
do. Vale a pena deixar algumas
coisas de lado para ajudar as pes-
soas à sua volta, principalmente o
seu par. a vaidade ou a necessi-
dade extrema de reconhecimen-
to podem te deixar inseguro.

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

Hoje o dia te desafia a reduzir
o seu ritmo e a sua ansiedade.
Busque descansar a mente, ape-
sar de isso ser difícil. Vale a pena
passear e dedicar um pouco do
dia para buscar novas inspira-
ções. Os estudos e as leituras po-
derão fazer muito bem, assim
como algumas conversas com
pessoas.

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

Hoje o dia te desafia a repen-
sar suas relações. uma delas pode
terminar ou começar hoje. além
disso, o dia pede criatividade e
descanso. Você poderá se envol-
ver em atividades que tragam
profundo bem-estar. satisfazer
seus desejos mais infantis tam-
bém é uma coisa importante.

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

Hoje o dia te desafia a se co-
nectar com a sua família e as
suas necessidades. É importante
não se deixar levar por carências
e inseguranças. tome cuidado
com excesso de dúvidas, porque
elas podem fazer você procrasti-
nar hoje. se puder descansar,
essa será uma ótima ideia hoje.

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

Hoje o dia te desafia a repen-
sar suas escolhas, principalmente
as escolhas em relação ao traba-
lho. Você pode ter a chance de
mudar algo importante, algum
método ou regra que está te in-
comodando. para isso, será im-
portante dialogar com as pes-
soas. resoluções estão a caminho. 

t
HORÓSCOPO

esTReias

Jungle Cruise (Jungle Cruise,
2021, Eua). Duração:
2h08min. Direção: Jaume Col-
let-serra. Elenco: Emily Blunt,
Dwayne Johnson, Jesse ple-
mons. Gênero: aventura. Jun-
gle Cruise gira ao redor do
malandro e brincalhão Frank
Wolff (Dwayne Johnson), ca-
pitão do barco la Guilla. Ele é
contratado pela Dra. lily
Houghton (Emily Blunt) e seu
irmão McGregor (Jack White-
hall) para levá-los em uma
missão pelas densas florestas
amazônicas com a intenção
de encontrar uma misteriosa
árvore com poderes de cura
que poderá mudar para sem-
pre o futuro da medicina. No
caminho, eles viverão inú-
meros perigos, enfrentando
animais selvagens e até mes-
mo forças sobrenaturais. Ci-
nemark Flamboyant: 14h50,
17h45, 20h40. Cinemark pas-
seio das Águas: 14h40, 17h40,
20h40. Kinoplex Goiânia:
15h30, 18h10, 20h20, 20h50.
Cineflix aparecida: 14h,
16h30, 19h10, 21h30, 21h50.
Cineflix Buriti: 16h, 19h,
21h10.

Tempo (Old, 2021, Eua). Du-
ração: 1h48min. Direção: M.
Night shyamalan. Elenco:
Gael García Bernal, Vicky
Krieps, rufus sewell. Gênero:
suspense, fantasia. Estrela-
do por Gael Garcia Bernal,
tempo acompanha uma fa-
mília durante uma viagem
para uma ilha tropical. Quan-
do chegam em uma praia de-
serta, algo estranho começa
a acontecer: todos passam a
envelhecer rapidamente,
anos inteiros passam em
questão de minutos. Eles, en-
tão, precisam descobrir o que
está acontecendo antes que
suas vidas sejam encurtadas
drasticamente. Cinemark
Flamboyant: 15h30, 18h20,
21h. Kinoplex Goiânia: 13h10,
21h20. Cineflix aparecida:
17h, 21h40. Cineflix Buriti:
15h20, 19h, 21h30.
Blackpink - the Movie (BlaCK-
piNK the movie, 2021, Coreia
do sul). Duração: 1h40min. Di-
reção: OH Yoon-dong, JuNG

su-yee. Elenco: isOO, JEN-
NiE, rOsÉ, lisa. Gênero: Mu-
sical. BlaCKpiNK, o grupo fe-
minino que conquistou o
mundo, celebra o 5º aniver-
sário de sua estreia com o lan-
çamento do filme BlaCKpiNK
tHE MOViE, que também é
um presente especial para
os “BliNK” (como são cha-
mados os fãs do grupo) revi-
sitarem memórias antigas e
curtirem as performances ar-
rebatadoras com um astral
festivo. por mais agitados
que tenham sido os últimos
cinco anos, todas as memó-
rias, alegrias no palco e seus
momentos brilhantes foram
compilados e transformados
no filme BlaCKpiNK tHE MO-
ViE, um presente para todos
os fãs. Cinemark Flamboyant:
15h, 17h45, 20h25.

eM CaRTaZ

Dupla Explosiva 2 - E a pri-
meira Dama do Crime (the
Hitman's Wife's Bodyguard,
2021, Eua). Duração:
1h57min. Direção: patrick
Hughes (ii). Elenco: ryan rey-
nolds, samuel l. Jackson, sal-
ma Hayek. Gênero: ação, co-
média. Em Dupla Explosiva 2
- E a primeira Dama do Crime,
o guarda-costas Michael Bry-
ce (ryan reynolds) terá que
abandonar sua licença sabá-
tica para proteger Darius (sa-
muel l. Jackson) e sonia (sal-
ma Hayek), o casal estranho
mais letal do mundo. En-
quanto Bryce é levado ao li-
mite por seus dois protegi-

dos, o casal Kincaid se mete
em uma trama global, onde
são perseguidos por aristotle
papadopolous (antonio Ban-
deras), um louco vingativo e
poderoso. Cinemark Flam-
boyant: 18h40, 21h15. Cine-
mark passeio das Águas:
18h45, 21h15. Kinoplex Goiâ-
nia: 13h20, 19h20. Cineflix
aparecida: 17h15, 19h20. Ci-
neflix Buriti: 17h, 18h50,
21h30.

Em Um Lugar Silencioso -
parte 2 (a Quiet place part ii,
2021, Eua). Duração:
1h37min. Direção: John Kra-
sinski. Elenco: Emily Blunt,
John Krasinski, Cillian Murp-
hy. Gênero: suspense, fan-
tasia, terror. Em um lugar si-
lencioso - parte 2, logo após
os acontecimentos mortais
do primeiro filme, a família
abbott (Emily Blunt, Milli-
cent simmonds e Noah Jupe)
precisa agora encarar o ter-
ror mundo afora, conti-
nuando a lutar para sobre-
viver em silêncio. Obrigados
a se aventurar pelo desco-
nhecido, eles rapidamente
percebem que as criaturas
que caçam pelo som não
são as únicas ameaças que
os observam pelo caminho
de areia. Cinemark Flam-
boyant: 15h15, 17h40,
20h10. Cinemark passeio das
Águas: 15h30, 16h20, 20h40,
21h10. Kinoplex Goiânia:
14h50, 17h10, 19h10, 21h30.
Cineflix aparecida: 14h50,
19h35, 21h45. Cineflix Buri-
ti: 16h50, 16h20, 21h40.

Velozes & Furiosos 9 (F9 the
Fast saga, 2021, Eua). Dura-
ção: 2h23min. Direção: Justin
lin. Elenco: Vin Diesel, Mi-
chelle rodriguez, Jordana
Brewster. Gênero: ação. Em
Velozes & Furiosos 9, Dominic
toretto (Vin Diesel) e letty
(Michelle rodriguez) vivem
uma vida pacata ao lado de
seu filho Brian. Mas eles logo
são ameaçados pelo passado
de Dom: seu irmão desapa-
recido Jakob (John Cena). tra-
ta-se de um assassino habili-
doso e motorista excelente,
que está trabalhando ao lado
de Cipher (Charlize theron),
vilã de Velozes & Furiosos 8.
para enfrentá-los, toretto vai
precisar reunir sua equipe
novamente, inclusive Han
(sung Kang), que todos acre-
ditavam estar morto. Cine-
mark Flamboyant: 15h40,
17h10, 19h10, 20h30. Cine-
mark passeio das Águas:
16h55, 18h, 20h05, 20h20.
Kinoplex Goiânia: 14h20,
17h20. Cineflix aparecida:
16h05, 19h, 21h55. Cineflix
Buriti: 17h, 20h.

Viúva Negra (Black Widow,
2021, Eua). Duração: 2h14min.
Direção: Cate shortland. Elen-
co: scarlett Johansson, Flo-
rence pugh, rachel Weisz. Gê-
nero: ação, espionagem, aven-
tura. No novo filme da Marvel
studios, ‘Viúva Negra’, Natas-
ha romanoff (scarlett Johans-
son) precisa confrontar partes
de sua história quando surge
uma conspiração perigosa li-
gada ao seu passado. perse-
guida por uma força que não
irá parar até derrotá-la, Na-
tasha terá que lidar com sua
antiga vida de espiã, e tam-
bém reencontrar membros
de sua família que deixou para
trás antes de se tornar parte
dos Vingadores. Dirigido por
Cate shortland e produzido
por Kevin Feige, ‘Viúva Ne-
gra’, é o primeiro filme da
fase quatro do universo Ci-
nematográfico Marvel. Cine-
mark Flamboyant: 17h15,
20h20. Cinemark passeio das
Águas: 17h, 20h. Kinoplex
Goiânia: 15h30, 18h20, 21h10.
Cineflix aparecida: 18h45. Ci-
neflix Buriti: 15h, 20h20.

tCINEMA

exposição ‘nave Mãe’
Quem ainda não conferiu

a exposição ‘Nave Mãe’, de
Emilia simon, deve se apres-
sar pois neste sábado (31)
são os últimos dias para vi-
sitação. a mostra, que está
em cartaz na galeria de arte
do lowbrow lab arte & Bo-
teco, apresenta um mix dos
universos maternal (com to-
dos os seus desafios e des-
cobertas), infantil, lúdico e
imaginativo. artista visual
por vocação, por experiência
e por vontade, Emilia simon
já expôs em museus e cafés,
nas cidades de Goiânia, são
paulo e Florianópolis. re-
servas de mesa podem ser
feitas pelo Whatsapp (62)
3991-6175. Quando: sába-
do (31). Onde: rua 115, Nº
1.684, setor sul - Goiânia.
Horário: a partir das 19h.

Todas as Bossas
acompanhada do talen-

toso pianista luiz Otávio, a
cantora Eliana pittman solta a
voz em mais uma edição iné-
dita do todas as Bossas, na tV
Brasil. O programa vai ao ar
às 22h30 de sábado (31). Com
apenas dois álbuns, lança-
dos em 1992 e em 2002, ela
está de volta com 'Hoje, On-
tem e sempre', um trabalho
minimalista que ela mesma
chama de 'anti-Eliana pitt-
man'. revelada pelo padras-
to, o saxofonista estaduni-
dense Booker pittman, Eliana

passou a cantar standards
de jazz em 1961, aos 16 anos.
Quando: sábado (31). Onde:
tV Brasil. Horário: 22h30.

Bossa nova e Pop indie 
O palco tVE apresenta o

show da banda 'Dois em
um', neste sábado (31), às
18h30. Formado pelo músi-
co, compositor e produtor
baiano luisão pereira e pela
cantora e violoncelista ca-
rioca, Fernanda Monteiro a
banda apresenta sua sono-
ridade com influências da
bossa nova e do pop indie,
além de referências à esté-
tica da década de 60. a ban-
da se destaca por ser o úni-
co grupo brasileiro com for-
mação em duo no qual a vo-
calista canta e toca violon-
celo ao mesmo tempo.
Quando: sábado (31). Onde:
(www.tve.ba.gov.br/tveonli-
ne). Horário: 18h30. 

Curso de excel grátis 
O especialista em tecno-

logia da informação, Fer-
nando Moura, irá ministrar
neste sábado (31) o curso
de Excel Básico pelo projeto
levanta e anda, da igreja
Metodista Central em Goiâ-
nia. a aula será das 14h às
17h30 presencialmente na
sede da instituição, localiza-
da na rua 20, no Centro. O
curso é aberto a toda a co-
munidade e gratuito. a ins-
crição pode ser feita pelo te-
lefone (62) 9 8406-3468, que
também é Whatsapp. Quem
possuir, deve levar um no-
tebook para a aula. aqueles
que tiverem condições po-
dem doar um quilo de ali-
mento não perecível para
contribuir com as obras so-
ciais da igreja. Quando: sá-
bado (31). Onde: rua 20, Nº
448, setor Central – Goiânia.
Horário: a partir das 14h. 

Palco Cultural 
para fechar a progra-

mação do palco Cultural o
itaú Cultural transmite nes-
te domingo (1), às 19h, lu-
linha alencar e Mestrinho
tocam as canções do disco
toCantE no palco Virtual. O
show traz um repertório
de músicas autorais dedi-
cadas a Dominguinhos,
além de composições do
próprio homenageado e
reverência a outros mes-
tres, como o maestro Chi-
quinho do acordeom, Jack-
son do pandeiro e pixin-
guinha. as lives acontecem
via Zoom e os ingressos,
gratuitos, já podem ser re-
servados pela plataforma
sympla. Quando: domingo
(1). Onde: (www.itaucultu-
ral.org.br). Horário: 19h.

aniversário de ney Ma-
togrosso 

O cantor Ney Matogros-
so, reconhecido por sua voz
única e performances me-
moráveis, completa 80 anos
no domingo, 1 de agosto.
para celebrar a data, o canal
Curta! exibe 'Ney à flor da
pele', às 22h35. O docu-
mentário de Felipe Nepo-
muceno também fica dispo-
nível grátis na degustação
do streaming tamanduá tV,
de 30 de julho a 8 de agos-
to. Quando: domingo (1).
Onde: (tamandua.tv.br/).
Horário: 22h35.

Este sábado (31), é o último dia para conferir a mostra ‘Nave Mãe’

AGENDA
t

Cultural 

'Tempo' é o filme de estreia nos cinemas do cineasta Shyamalan 



A roupa na prática de esportes influencia di-
retamente no desempenho do atleta. E, por este
motivo, tem-se tantas pesquisas no segmento,
tanto em tecidos, cortes e outros materiais
quanto em acessórios como tênis, óculos e lu-
vas. As Olimpíadas de Tóquio, que começaram
na semana passada, após um ano de atraso por
conta da pandemia mundial do Covid-19, vie-
ram para chancelar que moda e esportes an-
dam juntos. Além dos jogos eletrizantes com
atletas excepcionais, algo que também chama
atenção durante as partidas são os uniformes
usados tanto nas competições mas também nas
cerimônias de abertura e encerramento. Há
um processo criativo infinito para que os uni-
formes sejam mais do que roupas, mas tam-
bém o símbolo de uma nação. Nos últimos
anos, estes vêm sendo desenhados por grandes
marcas, o que entrelaça ainda mais as ligações
entre a moda e o esporte.

Adidas, Speedo e Nike, dentre outras, se reú-
nem para mostrar ao mundo suas peças feitas
com uma enorme aplicação de tecnologia e de-
sign. São roupas de alto valor que possuem
elasticidade, aerodinâmica, hidrodinâmica, tec-
nologias que absorvem o suor e o evaporam, en-
tre outras necessidades para melhorar o rendi-
mento dos atletas. Mas, nem sempre foi assim: na
Grécia Antiga, as olimpíadas eram praticadas sem
qualquer vestimenta e somente por homens. No
máximo eram utilizados acessórios como capa-
cetes ou joelheiras para a proteção. As primeiras
peças da indumentária eram feitas de algodão,
que, ao entrarem em contato com o suor, pesa-
vam muito. Os maiôs de natação chegavam a pe-
sar cinco quilos durante as provas e isso reduzia
a performance dos atletas. Esportes como o tênis,
futebol, tiro, utilizavam roupas muito maiores do
que atualmente, por conta das posições sociais
dos praticantes. 

No processo de evolução dos uniformes mui-
tas polêmicas ocorreram por conta do encurta-
mento das peças — que, aliás, perduram até os
dias de hoje. A proteção também tornou-se foco
das evoluções: luvas, sapatos mais flexíveis, ca-
pacetes, todos com o objetivo de diminuir os ris-
cos de lesões para os atletas. Quanto aos mate-
riais, tecidos sintéticos foram inseridos de forma
massiva em todos os uniformes, atualmente, ne-
nhuma roupa de esporte utiliza o algodão, por
conta de sua alta absorção. 

Com a delegação brasileira o processo evo-
lutivo não foi diferente. Os uniformes dos com-
petidores tem tanta tecnologia e parceiros re-
nomados quanto os países mais desenvolvidos.
Os uniformes e demais trajes para os atletas não
foram criados apenas por uma marca, mas
sim um conjunto que idealizaram peças para di-
ferentes ocasiões. Em junho, o Comitê Olímpi-
co do Brasil (COB) apresentou os uniformes ofi-
ciais a serem usados pelos atletas que foram con-
feccionados pela empresa chinesa Peak Sports,
que é a atual patrocinadora oficial. As peças fo-
ram desenvolvidas em fibras 100% e destacam
as cores nacionais: verde, amarelo, azul e bran-
co. Para os trajes casuais dos atletas, a respon-
sável pela coleção foi a empresa brasileira Ria-
chuelo. Já a Wollner, também uma marca na-
cional, criou as roupas formais que foram usa-
das na cerimônia de abertura das Olimpíadas.
A marca Havaianas ficou responsável pelo uni-
forme oficial dos atletas do surfe brasileiro, que
inclusive brilhou muito! 

Uma colaboração olímpica que deu o que
falar foi do estilista nova-iorquino Telfar Cle-
mens e a Libéria. Clemens está super em alta
atualmente e é o criador de um modelo de bol-
sa que causou grande furor na indústria da
moda recentemente. O nova-iorquino tem la-
ços muito fortes com a Nigéria, já que ele e
seus pais nasceram no país e migraram para
os Estados Unidos para fugir da guerra civil em
1990. Após a experiência, Teflar afirmou que
vai inserir roupas com inspiração esportiva
em suas coleções. 

Já os Estados Unidos mantiveram a tradição
e tiveram Ralph Lauren à frente das peças para
as Olimpíadas. Com um espírito arrumadinho as
peças foram confeccionadas a partir de materiais
sustentáveis e não renunciaram ao clássico logo
de cavalo da grife e a bandeira do país.

Estas Olimpíadas estão rendendo diversos mo-
mentos dignos de semanas de moda, mas não só
para mostrar o quanto um uniforme é importante
para o rendimento dos atletas, e sim o quanto as
roupas são importantes como expressão e iden-
tidade cultural.
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A moda nas Olimpíadas

16 n Essência

O olhar fashion da maior competição esportiva do mundo

Uniforme sem gênero da equipe da Libéria

Figurino dos skatistas brasileiros para
as Olimpíadas de Tóquio

A tradicional Ralph Lauren fez o 
uniforme os atletas americanos

Há um processo criativo infinito para 
que os uniformes sejam mais do que roupas,
mas também o símbolo de uma nação



Nielton Soares 

É grande a expectativa dos
empresários em relação ao
Dia dos Pais. Os motivos para
o otimismo com a data são di-
versos. Isso porque, este pe-
ríodo comemorativo coincide
com a abertura mais ampla
do comércio, com flexibiliza-
ção maior, sinais de retomada
econômica e os consumidores
já sem tanta insegurança so-
bre a pandemia da Covid-19.
Há quem aposte que a proje-
ção de vendas para esta data
supere até mesmo datas mais
importantes no calendário
comercial: o Dia das Mães e
dos Namorados, deste ano.

A Confederação Nacional
do Comércio de Bens, Serviços
e Turismo (CNC) estima que se-
jam injetados na economia
mais de R$ 6 bilhões em ven-
das no Dia dos Pais. Com o fa-
turamento do comércio, deste
ano, chegando a ter uma alta
de quase 14%, se comparado
ao ano passado, quando hou-
ve uma queda de 11,3% nas
vendas relacionadas à data
comemorativa, o que resul-
tou em pouco mais de R$ 5 bi-
lhões de reais, sendo o menor
volume financeiro desde 2007.

Para a entidade, o recuo no
movimento no ano passado
ocorreu porque o comércio
ainda estava se adaptando às
medidas restritivas de com-
bate à pandemia da Covid-
19. Este ano, o fluxo de con-
sumidores em áreas comer-
ciais no Brasil aumentou 39%
desde o fim de abril, de acor-
do com o monitoramento rea-
lizado pelo Google Mobility.

Outra tendência que deve
continuar são as compras de
presentes pela internet, o que
pode ser o principal motor de
reaquecimento do comércio,
e que deve beneficiar o setor
no Dia dos Pais deste ano. O
exemplo é da estudante Lui-
za Pacífico que pretende en-
comendar pela web o pre-
sente para o pai. "Atualmen-
te estou comprando bastante
pela internet, já que é mais fá-
cil", disse.

Outro fato que deve am-
pliar o volume de vendas nes-
te ano está relacionado ao va-
lor dos produtos que as pes-
soas costumam comprar como
presente, que vão estar mais
caros. Para se ter ideia, a mé-
dia de preços subiu 7,8% ante
2020. Os principais produtos
que tiveram alta foram: tele-
visores, bebidas alcoólicas e
perfumes. Já livros e apare-
lhos de som estão ligeira-
mente mais baratos do que no
ano passado, aponta a CNC.

Além desses produtos, o
quesito alimentação é uma
aposta do setor de restaurante,
uma vez que as restrições e iso-
lamento social, mas intensifi-
cados no ano passado, dificul-
tava que os filhos pudessem le-
var os pais para um jantar,
por exemplo. Para André Pei-
xoto, proprietário da Teggiano,
com estabelecimentos em Goiâ-
nia e Brasília, o momento é de
otimismo. “A gente espera um
crescimento, de pelo menos,
15%, em relação ao ano passa-
do, considerando que no ano
passado, dado o cenário pan-
dêmico, ele era muito mais in-
certo. Este ano com avanço da
vacinação, a gente acredita
que vai ter um resultado me-
lhor, com o comércio voltando
a normalidade. Tudo isso, traz
um cenário muito positivo para
nós”, aposta.   

No entanto, o empresário
sabe que a modalidade de
vendas on-line e delivery, in-
tensificadas durante a pan-
demia da Covid-19, deve con-
tinuar como uma das opções

dos consumidores. “E nós pre-
paramos algo voltado para
isso. Ainda estamos em pan-
demia, não podemos esquecer
disso. Então temos um cardá-
pio muito bem elaborado, em
que as pessoas possam pedir
on-line e que a gente consiga
entregar”, conta.

E-commerce
De acordo com dados da

Ebit|Nielsen, o período de 25 de
julho a 8 de agosto foi conside-
rado o melhor para as vendas
do comércio eletrônico brasi-
leiro, no ano passado, ao atin-
gir R$ 3,5 bilhões de fatura-
mento. O aumento foi de 41%
em relação a 2019. Além disso,
o número de pedidos teve um
aumento de 37% em compara-
ção ao ano anterior, atingindo
a marca de 8,2 milhões.

Essa mesma pesquisa de-
monstra que o crescimento do
e-commerce se deu em nível
nacional. O Nordeste teve au-
mento nas vendas on-line de
69%, seguido do Sul +49%, Nor-
te +44%, Centro-Oeste +35% e,
por último, Sudeste +27%.

59% pretende presentear
A pesquisa da All iN, em

parceria com o Opinion Box,
mostra que 59% dos consumi-
dores pretendem presentear
o pai na data comemorativa. E
a maioria dos clientes indicou
que pretende comprar na se-
mana do evento, mas grande
parcela informou que está se
adiantando para adquirir o
presente em duas semanas.
(Especial para O Hoje)
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Negócios

A expectativa é de
que o faturamento
com a data chegue
aos 15%, em
relação ao ano
passado

Comércio aposta em
recuperação no Dia dos Pais

Uma pesquisa de
mercado indica que
59% dos
entrevistados
afirmaram que irão
presentear o
familiar nesta data
comemorativa
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