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Atacante valoriza
semana cheia de
trabalhos do Vila Nova
Esportes 7

Presidente do PP em Goiás e se-
cretário de Transportes de São
Paulo foi a Brasília para a posse
de Ciro Nogueira na Casa Civil.
Política 2

Secretário de
Dória em evento
com Bolsonaro

Os condutores de veículos com
placas de final 1 a 6 devem pagar
a última parcela ou o valor total
do Imposto sobre a Propriedade
de Veículos Automotores (IPVA)
até esta quinta-feira (5), em Goiás
Boleto pode ser emitido pelo site
do Detran-Goiás. Cidades 10

Encerra hoje
prazo para
pagar IPVA

Um laboratório de São Paulo foi
contratado pela Prefeitura de
Goiânia e fará a análise de pelo
menos 600 amostras para de-
tectar se a variante delta está em
circulação na Capital. 
Cidades 10

Amostras de
Covid-19 serão
analisadas 

Por ausência de alíquotas e des-
cumprimento do Pacto Federa-
tivo, o Conselho Pleno da Ordem
dos Advogados do Brasil - Seção
Goiás (OAB-GO), aprovou  posi-
cionamento contrário a obriga-
toriedade da cobrança da Taxa
de Limpeza Pública (TLP).   
Política 2

OAB discorda da
obrigatoriedade
da Taxa do Lixo

A capacidade instalada de ge-
ração elétrica no setor de bio-
massa chegou a crescer 67,3%
entre 2010 e 2015. 
Economia 4

Bioeletricidade
sofre com queda
desde 2016

A implementação de uma punição para os som-
meliers de vacinas surtiu efeito na Capital. Apesar
de alguns péssimos exemplos, a quantidade de pes-
soas que coloca a vida do outro em risco ao ocu-
par a fila de espera e se recusar a tomar deter-

minada dose de vacina caiu drasticamente. Des-
de o dia 15 passado, quem recusa se vacinar após
o agendamento será remanejado para o final da
fila. Ainda assim, 21 pessoas preferiram ficar por
último na imunização contra a Covid. Cidades 9

Punição reduz
número de pessoas
que recusam vacinas 

�
Leia nas CoLunas

Xadrez: Tucanos de volta ao
Palácio em aproximação
com Ronaldo Caiado.   
Política 2

Jurídica: Cerrado pode ter
prioridade na captação de
recursos para preservação.
Cidades 10

Esplanada: Jatinho cheio de
cocaína ainda é mistério
para Polícia Federal.
Política 6

Atlético-Go 
está eliminado
da Copa do Brasil
Rubro-negro fica atrás do pla-
car em duas oportunidades,
busca empate, mas a derrota
no primeiro jogo decreta a
saída do time goiano nas oita-
vas de final da competição;
Renato Kayzer marcou o se-
gundo gol para o Athletico PR.
Esportes 8

Gastronomia
afetiva; vinho,
leitura e jantar
Essência 16

Sarau do HGG
comemora 8 anos 
Essência 14

Larissa Monte lança novo
álbum e mostra otimismo
Essência 13

Essência

Somente entre janeiro e junho deste ano, a Pre-
feitura de Goiânia já desembolsou cerca de R$
2,25 milhões com limpeza de bocas de lobo. 

Os dados são da Secretaria Municipal de Infra-
estrutura Urbana, que mensalmente, limpa cerca
de 2,5 mil bueiros na Capital. Cidades 11

Limpeza de bocas de lobo custou mais de R$ 2 milhões
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Tempo em Goiânia
Sol com algumas nuvens. 
Não chove.s   30º C  

t  15º C



Raphael Bezerra

Em processo de desembarque do governo de João Dó-
ria, o secretário de Transportes de São Paulo, Alexandre
Baldy (PP), foi a Brasília para participar da posse do cor-
religionário Ciro Nogueira na Casa Civil. O ex-deputado
goiano e presidente do partido em Goiás prepara as ma-
las e está de partida do governo tucano e tem como desti-
no o governo de Bolsonaro para auxiliar o PP na missão
de comandar o núcleo político do presidente. 

Baldy, no entanto, não foi o único secretário de Dória
a participar do evento.  Presidente da agência de fomen-
to paulista (Desenvolve SP), Nelson de Souza, também es-
teve em Brasília para prestigiar a posse do senador.

Ciro Nogueira, ao tomar posse, disse que deverá tra-
balhar como um amortecedor e prometeu atuar em equi-
líbrio. “Sabemos que a política muitas vezes provoca
choques, tremores e abalos, e se me permite a compara-
ção um tanto fora dos protocolos, gostaria que toda vez que
vossa excelência (Bolsonaro) me visse, lembrasse de um
amortecedor”, disse o ministro.

Presidente do PP e um dos principais líderes do centrão,
Nogueira chega ao Planalto com a missão de tentar conser-
tar a relação do governo com o Congresso, em meio à CPI da
Covid.. “Eu quero contribuir tal qual aquele equipamento,
que pode estabilizar, diminuir as tensões, ajudar para que
esta viagem seja mais serena, estável e confortável para to-
dos. Meu nome é temperança, meu sobrenome tem de ser
equilíbrio”, completou. (Especial para O Hoje)
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Secretário de
Dória vai a posse
de ministro 
de Bolsonaro

Dayrel Godinho

Por ausência de alíquotas e
descumprimento do Pacto Fe-
derativo, o Conselho Pleno da
Ordem dos Advogados do Bra-
sil - Seção Goiás (OAB-GO),
aprovou ontem (4), por unani-
midade, o posicionamento con-
trário a obrigatoriedade da co-
brança da Taxa de Limpeza Pú-
blica (TLP) pela Prefeitura de
Goiânia, por uma lei federal. O
posicionamento da entidade é
de que essa imposição é ilegal,
inconstitucional e fere a auto-
nomia dos municípios.  

Os membros do conselho
seguiram o parecer da conse-
lheira e relatora do caso, a
advogada Liz Marília Vecci.
De acordo com ela, o prefeito
“não é obrigado a instituir a
taxa porque uma lei federal as-
sim determina”. “Qualquer
determinação desse tipo fere o
Pacto Federativo. E instituir tri-
buto é uma competência do
Município que pode instituir,
caso queira, mas não porque a
União assim determinou”, en-

tendeu a relatora. 
Outra questão que inviabi-

liza a tramitação do projeto,
segundo a OAB-GO, é a au-
sência da base de cálculo do
tributo. Ele deve obrigatoria-
mente trazer o fato gerador, o
sujeito passivo, a base de cál-
culo e a alíquota. “A ausência
destes itens fere o Princípio da
Legalidade, garantia Consti-
tucional. No projeto da Pre-
feitura, não estão previstas as
alíquotas”, destacou a relatora,
durante sessão ordinária. 

Após a aprovação no ple-

nário da Seção, o presidente
da OAB-GO, Lúcio Flávio de
Paiva, destacou que a decisão-
parecer do Conselho Seccio-
nal será, agora, encaminhada
para a Câmara Municipal de
Goiânia, onde o projeto de lei
que institui a TLP tramita, e
ao prefeito Rogério Cruz (Re-
publicanos).  

“O PL do jeito que está não
tem condições de seguir, prin-
cipalmente por conta da falta
de definição de alíquota e pre-
cisa ser aperfeiçoado. A OAB-
GO cumpre sua função em

oferecer a sua opinião legal so-
bre um tema de interesse da
sociedade”, destacou o presi-
dente da OAB-GO.  

O voto da entidade tam-
bém será encaminhado à AGM
(Associação Goiana dos Muni-
cípios) e à FGM (Federação
Goiana dos Municípios), para
eventos futuros. 

O projeto  
O projeto foi apresentado

pela Prefeitura de Goiânia à Câ-
mara Municipal no último dia
15 de julho e o prefeito Rogério

Cruz solicitou, mediante ofí-
cio, uma apreciação jurídica
do PL na OAB-GO para não
aplicação da taxa na capital. 

Lúcio Flávio de Paiva sub-
meteu a pauta ao Conselho
Seccional e solicitou parecer
técnico da Comissão de Direi-
to Tributário (Cdtrib), presi-
dida por Eleia Alvim, sobre o
tema. O parecer foi encami-
nhado à conselheira relatora,
Liz Marília Vecci, que apre-
sentou o seu voto conclusivo
na sessão desta quarta-feira.
(Especial para O Hoje)

Segundo o Conselho, a imposição federal é inconstitucional e fere a autonomia dos município

Relatório foi
apreciado pelo
Conselho Pleno e
será encaminhado
para a Câmara
Municipal de
Goiânia 

Tucanos de volta ao Palácio
em aproximação com Caiado 

Bastaram dois anos e meio do fim melan-
cólico do governo do PSDB para parlamenta-
res tucanos voltarem ao Palácio das Esmeral-
das, em comunhão com o até então adversá-
rio Ronaldo Caiado (DEM). Primeiro foi o de-
putado Francisco Oliveira, agora, Célio Silvei-
ra e Talles Barreto, que até então se autointi-
tulava líder da oposição
na Assembleia Legis-
lativa. Os três são da-
dos como favas con-
tadas para a saída
do ninho tucano,
numa aproximação
político-eleitoral com
Caiado visando o plei-
to de 2022. E o
processo se
dá, inicial-
mente, ao
comandarem
comitivas de pre-
feitos, vereadores e
lideranças de municípios
que integram suas
bases eleitorais. 

De plantão 
O setor jurídico do PSDB já foi acionado para

estudar qual posição o diretório estadual, pre-
sidido pelo ex-governador José Eliton, deve to-
mar em relação aos “dissidentes”. 

Sem promoção 
A utilização de logomarca e slogan de gestão

de governo pode ser proibida, caso Ronaldo Caia-
do sancione lei aprovada pela Assembleia, de ini-
ciativa de Henrique Arantes (MDB). Vai valer
apenas o uso do Brasão do Estado. 

Imposição  
Durante a sessão de ontem na Alego, depu-

tados saíram em defesa do prefeito Rogério Cruz,
de críticas de Alysson Lima (SD), sobre a taxa de
lixo, argumentando que se trata de obrigação im-
posta por legislação federal. 

Da cadeia 
Como o prefeito de São Simão, Francisco

Assis Peixoto (PSDB), não se licenciou do car-
go, mesmo estando preso sob acusação de
prática de pedofilia, ele continua dando or-
dens, já que o vice, Fábio Capanema (PP), con-
tinua à espera da soltura do chefe. 

Agenda política 
Depois de políticos do Mato Grosso do

Sul, o presidente do PSD em Goiás, Vilmar
Rocha, passou pelo Mato Grosso, onde se
encontrou com o governador Mauro Men-
des (DEM) e os ex-senadores Pedro Taques
e Júlio Campos. 

Bem na fita 
Ainda sem resolver demanda no PP, se

fica ou se sai do partido, o deputado Pro-
fessor Alcides posou ao lado do presidente
nacional da sigla, Ciro Nogueira, após sua
posse como ministro-chefe da Casa Civil do
governo Bolsonaro. 

Queda de braço 
O chefe da Procuradoria da República em

Goiás, o bolsonarista Ailton Benedito, re-
percutiu decisão do MPF em abrir ação
para que a UFG retoma aulas híbridas já nes-
te semestre. Universidade insiste em siste-
ma apenas remoto. 

Campo neutro
Atritados por conta de divergência sobre a

pandemia, Ronaldo Caiado (DEM) e o gover-
nador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), estivem on-
tem no mesmo ambiente, na posse de Ciro No-
gueira na chefia da Casa Civil, em Brasília. 

2 Deputados que deixaram a base
aliada de Caiado, na Alego, ensaiam apro-
ximação com o governo. Paulo Trabalho
(PSL) seria um deles. 
2 O deputado Paulo Cezar Martins
(MDB) voltou a discutir com o prefeito
Gustavo Mendanha candidatura própria
ao governo, em 2022. 

CURTAS
t

Venceslau Pimentel | xadrez@ohoje.com.br

Xadrez

OAB-GO emite parecer contrário
à cobrança da Taxa de Lixo 

Aliado de Ciro, Baldy pode deixar governo tucano
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Autossuficiência?

Marco França

Em um mundo cada vez mais colaborativo, é
interessante perceber a inundação na mídia de
estórias de empreendedores com visões e cami-
nhos geniais como se um(a) único(a) responsável
pudesse girar a “máquina” como uma força oni-
presente. Nada mais impreciso.

A força dos negócios e seu sucesso combina
sempre muita sorte, tomada de risco, visão do em-
preendedor e pluralidade do seu time. Aquela
pluralidade que conta: perfis distintos, capaci-
dades e atributos complementares e predomi-
nância do melhor insight, independentemente do
nível hierárquico.

A cultura de gestão, baseada em medições cla-
ras da evolução do negócio e da meritocracia
deve predominar frente a temas subjetivos de
melhoria e percepção de valor. Desta forma, as
ideias seguidas por boas ou más execuções é que
determinarão o sucesso do negócio.

Um ponto comum percebido nas histórias
de sucesso mais recentes é a ausência de dog-
ma na abordagem do crescimento. Cada vez
mais nota-se esta abordagem por tentativa e
erro de forma plural e dual, objetivando o me-
nor risco para o investimento para cresci-

mento e da alocação de capital humano. Mais
importante do mirar no acerto, é corrigir rá-
pido o erro e poupar tempo. Os fundos de pri-
vate equity estão dando preferência a este tipo
de cultura em suas empresas investidas.

Bancos e gestoras de recursos, por seu turno, já
estão inquirindo as empresas na hora de emprestar
dinheiro para entender melhor suas avenidas de cres-
cimento e qualidade do time de gestão de forma mais
intensa. Foi-se o tempo de somente entender o ba-
lanço e puxar os recebíveis para rodar as operações.
Aliás, as gestoras de recurso, que ocuparão cada vez
mais o espaço dos bancos clássicos nos empréstimos
ao middle market, possuem abordagem de avaliação
semelhantes aos fundos de private equity. Resta aos
empresários prepararem-se com melhor gover-
nança e gestão para
falar de maneira mais
sofisticada com os ato-
res que desejam parti-
cipar do seu risco e su-
cesso de crescimento.
O dinheiro chegou
para apostar no risco
da economia real, mas
será caprichoso nas
suas escolhas.

João Carlos Marchesan

De acordo a sabedoria popular, há males
que vem para o bem. No caso da pandemia da Co-
vid é difícil encontrar algo que possa validar este
ditado mas, procurando com afinco, podemos
acabar achando alguma coisa que o confirme. A
crise sanitária desnudou as deficiências brasi-
leiras para o enfrentamento desta epidemia. O
país demonstrou não estar preparado, e esta é a
lição a ser aprendida. O SUS, nosso sistema de
saúde, até que se portou razoavelmente bem, aci-
ma, até, das expectativas médias.

Enfrentou bravamente uma doença desco-
nhecida, e somente entrou em colapso e, assim
mesmo, por um breve período, por motivos que
não são de sua responsabilidade direta. Na ver-
dade, as falhas foram causadas muito mais pelo
histórico de baixos investimentos públicos em
equipamentos e produtos, o que causou, desde a
falta de máscaras e de roupas de proteção indi-
vidual, até a falta de oxigênio, respiradores, re-
médios para intubação, e leitos equipados para
o apoio à vida dos pacientes.

Também ficou patente, durante o pico da pri-
meira e, mesmo da segunda onda da Covid, a fal-
ta de capacidade produtiva de nossa indústria de
equipamentos e de insumos farmacêuticos in-
capaz de reduzir nossa dependência de forne-
cedores externos, fato que se refletiu na escassez
de equipamentos e produtos farmacêuticos e no
forte aumento de seus preços. A incapacidade
brasileira de produzir vacinas sem o forneci-
mento, chinês ou indiano, de insumos farma-
cêuticos básicos é, de certo modo, chocante.

Esta escassez, entretanto, não se limitou à
área da saúde. A recuperação rápida da indús-
tria, a partir do segundo semestre do ano pas-
sado, esbarrou na desorganização das cadeias
produtivas mundiais e no insuficiente forneci-
mento local. Faltou de tudo, nas cadeias pro-
dutivas, desde matérias primas e insumos bá-
sicos como o aço, até componentes sofisticados,
como circuitos impressos, o que acabou afetando
a produção de diversas indústrias, aí incluídas
algumas montadoras de veículos.

A bem da verdade, esta escassez ocorreu a ní-
vel mundial, o que consolidou um rally de pre-
ços nas principais commodities e nem produtos
intermediários, algo que somente agora dá sinais
de acomodação ainda que os preços permaneçam
num patamar bem mais elevado do que na pré-
pandemia. Voltando à tese inicial de que há ma-
les que vem para o bem, podemos dizer que um
legado bom da pandemia foi a confirmação de
que o Brasil precisa mudar uma série de coisas
em seu modelo econômico.

Algo que ficou muito claro durante esta crise,

e a demonstração não ficou restrita ao Brasil, é que
o Estado tem um papel fundamental na vida eco-
nômica de um país. Ele não deve ser relegado à
função de mero espectador, enquanto o mercado
resolve os problemas. Em todos os lugares, durante
a crise, foi o Estado quem garantiu a continuida-
de dos empregos e das empresas, quem assegurou
uma renda mínima aos mais necessitados e quem
forneceu os investimentos necessários para a re-
tomada do crescimento econômico.

Foi novamente o Estado quem, nos países de-
senvolvidos, propiciou a quase totalidade dos re-
cursos necessários ao desenvolvimento das va-
cinas, permitindo a resposta rápida da indústria
farmacêutica. A lição da importância do Estado
foi aprendida pela maioria dos países. O governo
Biden, nos EUA, recuperou, depois de quatro dé-
cadas de predomínio do mercado, o Estado
como indutor do desenvolvimento através de
um ambicioso programa de recuperação de
empregos e de investimentos públicos em edu-
cação e infraestrutura.

O exemplo americano, ainda que em menor
grau, foi acompanhado pelos países da União Eu-
ropeia e pela maioria dos demais países que com-
põem a OCDE. Há, no mundo todo, um renasci-
mento das políticas públicas de desenvolvimen-
to e até de políticas industriais, tema que ficou ba-
nido durante as últimas quatro décadas. O  mo-
delo de desenvolvimento chinês, apesar de sua es-
trutura autocrática, tem sido citado recorrente-
mente como exemplo. O Brasil, entretanto, parece
não ter aprendido nada com a crise da pandemia.

Nós continuamos com a mesma agenda
das intermináveis reformas, apesar de que,
cada reforma aprovada, não tenha, na prática,
mudado nada de essencial no “status quo” vi-
gente. O governo, o setor financeiro e boa par-
te do setor produtivo continuam acreditando
que o mercado, a livre concorrência e a aber-
tura comercial irão resolver o desemprego, a
extrema pobreza, a fome e a péssima qualidade
da educação. A crença, aqui, continua sendo
a de que o Estado atrapalha e a desigualdade
de renda é vista mais como uma questão de
meritocracia.

Acreditam que o
atual modelo será su-
ficiente para garantir
um mínimo de segu-
rança industrial na
produção de insumos
farmacêuticos bási-
cos, de equipamen-
tos hospitalares, de
vacinas e de compo-
nentes industriais.
Vamos torcer.

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO

João Carlos Marchesan é
administrador de empre-
sas e empresário 

Marco França é enge-
nheiro pela PUC

Energia
O serviço de distribuição de energia pela em-

presa Enel continua péssimo, mesmo após nego-
ciação com o governo, nada mudou para o con-
sumidor. Por outro lado, as interrupções de ener-
gia tornaram-se uma constante com o início do pe-
ríodo chuvoso. Na área rural, a situação chega a
ser ainda pior, pois os prejuízos provocados pe-
las quedas de energia, que, atualmente, têm de-
morado muitos dias para o restabelecimento do
serviço, resultam na morte de aves, por exemplo.
A única eficiência da distribuidora de energia é
cortar o serviço quando há atraso de pagamento.
A defesa da privatização da estatal, alegando me-
lhoria, enganou a todos. 

João Pedro
Anápolis

Incertezas
Está cada vez mais difícil para os micro e pe-

quenos empresários conseguirem crédito junto às
instituições financeiras. Estão todos à própria sor-
te. Com restrições ao funcionamento do comércio,
que demorou para abrir e, quando houve o retor-
no, apenas sendo permitido funcionar com capa-
cidade baixa de clientes. Por outro lado, os em-
presários são ‘vítimas’ novamente com custos ex-
tras para aquisição de equipamentos de seguran-
ça e higiene para conter a Covid-19. 

Fábio Monteiro
Goiânia

{
Águas Lindas,
uma das cidades
mais populosas
de Goiás, 
nunca teve
colégio de tempo
integral. Mas
estamos
entregando hoje 
à população e 
aos jovens 
desta região
o governador Ronaldo Caiado inau-
gurou, com a secretária de Estado
da Educação, Fátima Gavioli, o Colé-
gio Estadual Rocha Leal, e assinou
autorização para implantação de es-
cola cívico-militar, ambos em Águas
Lindas de Goiás.

A Força dos Negócios 

@jornalohoje
o tenente-coronel da reserva Marcelo
Blanco, ex-assessor do Departamento de
Logística do Ministério da Saúde, prestou
depoimento à comissão Parlamentar de
Inquérito nesta quarta.

aos colaboradores do o Hoje: artigos para este es-
paço devem conter no máximo 4.000 caracteres e
também  podem ser divulgados no portal ohoje.com.
São analisados os textos enviados, com foto e assi-
natura, para editor@ohoje.com.br. cartas não podem
ultrapassar 800 caracteres e o endereço para envio
é o mesmo dos artigos. Mais informações podem ser
obtidas pelo (62) 3095-8742.

Presidente
Gean Alaesse 

Cordeiro

Bancas: 
R$ 2,50Editora Raízes Ltda

16.880.052.0001-30

Redação: (62) 3095-8737   editor@hojenoticia.com.br |  o Hoje.com: (62) 3095-8700 / 42   WhatsApp (62) 99968-8702
Comercial: (62) 3095-8722 / 29  (62) 99224-7064   comercial1@ohoje.com.br |  Circulação: Capital (62) 3095-8727 e Interior
(62) 3095-8772   admin.financeiro@ohoje.com.br   |  endereço: Rua 132-A nº 124, Setor Sul, CEP 74093-220 - Goiânia/GO

L

M

N

@jornalohoje
“Todo retorno é assim mesmo. Mas logo se
acostumam”, comentou o internauta sobre
o aumento de trabalho dos professores da
rede estadual de trabalho que retornaram
às aulas presenciais. 

Andréia Morais

@ohoje
“Governo incompetente”, comentou o in-
ternauta sobre a Proposta de emenda a
constituição (Pec) que o Governo Federal
busca implementar para parcelas as dívi-
das ativas provocadas por débitos judiciais
chamadas de precatórios.

Julio Pereira
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A capacidade instalada de geração elé-
trica no setor de biomassa chegou a crescer
67,3% entre 2010 e 2015, saltando de 7.927
para 13.259 megawatts, passando a repre-
sentar 9,4% da capacidade total no País, sain-
do de 7,0% no início daquele período. Mas,
entre 2015 e o ano passado, o avanço ficou
limitado a 16,1%, com a capacidade final
atingindo 15.396 MW. A fatia da biomassa na
geração total retrocedeu para 8,8% segundo
dados da Empresa de Pesquisa Energética
(EPE). O crescimento médio entre 2016 e
2020, aponta Helder Gosling, diretor co-
mercial e de logística da São Martinho, “não
passou de 2,0% ao ano”. Ele lembra que há
grande espaço para crescimento da bioele-
tricidade, considerando que somente 60%
das usinas sucroenergéticas venderam ex-
cedentes de energia elétrica para a rede in-
tegrada no ano passado.

De acordo com a União da Indústria de
Cana de Açúcar (Unica), considerando todo
seu potencial técnico, com aproveitamento
integral de todos os resíduos do processa-
mento da cana e demais biomassas, refor-
ma e modernização das caldeiras e am-
pliação do número de usinas que trabalham
com a  cogeração de energia, o setor de bio-
eletricidade poderia entregar para a rede
algo em torno de 200 mil gigawatts/hora
(GWh), praticamente nove vezes mais o to-
tal de energia vendida em 2020, próxima a
22,6 mil GWh. “A mensagem é que estamos
aproveitando apenas 11% do nosso poten-
cial”, completa Gosling. A contribuição do se-
tor ganha nova importância neste momen-
to de crise hídrica, com os reservatórios re-
gistrando níveis historicamente baixos no
Sudeste e Centro-Oeste, que concentram
maior capacidade de geração hidráulica.

O setor espera, no entanto, uma melhora
no cenário daqui em diante, especialmente

a partir da consolidação do RenovaBio. Ri-
cardo Busato Carvalho, diretor comercial BP
Bunge Bioenergia, prevê que a oferta e a de-
manda de Créditos de Descarbonização
(CBios) na B3 tenda a se equilibrar nos pró-
ximos dois anos, o que exigirá das usinas in-
vestimentos adicionais na expansão dos ca-
naviais para dar suporte ao avanço espera-
do da cogeração. Segundo levantamento do
Itaú BBA, o volume de CBios emitidos em
2020 havia superado a meta, reduzida para
14,9 milhões de títulos em função da pan-
demia, em pouco mais de 24,0%, alcançando
18,5 milhões de certificados. Até a primeira
quinzena de julho deste ano, as emissões so-
maram 15,89 milhões de certificados, cor-
respondendo a 63,8% da meta de 24,9 mi-
lhões de títulos. “O RenovaBio passará a ser
a locomotiva do setor”, anima-se Busato.

Previsibilidade
O programa, avalia Zilmar José de Sou-

za, gerente de bioeletricidade da Unica, ten-
de a assegurar maior previsibilidade ao se-
tor, além de “agregar uma receita pela
descarbonização, gerando mais investi-
mentos”, com impactos positivos sobre a in-
dústria de base e nos setores de serviços e
produtos associados à cadeia, a exemplo da
bioeletricidade. A biomassa chegou a res-
ponder por 32,5% do aumento anual da ca-
pacidade instalada de geração no país em
2010, somando 1.750 MW ao sistema, con-
forme Souza. Para 2024, espera-se que a fon-
te “agregue apenas 185 MW, representan-
do apenas 3,0% da expansão total prevista”.
Souza lembra que a marca histórica al-
cançada em 2010 resultou dos investimen-
tos mais intensos realizados em meados da
década anterior “e o RenovaBio pode ajudar
na construção de condições institucionais
semelhantes” daqui em diante.

2 A expectativa do merca-
do, acrescenta Ricardo Ken-
zo, vice-presidente do Insti-
tuto de Engenharia, é de que
as emissões de CBios atraiam
perto de R$ 30,0 bilhões, o
que deverá movimentar o
“ciclo de retrofits de caldei-
ras, assim como a migração
para novas tecnologias mais
modernas e eficientes”. Mui-
tas dessas tecnologias já es-
tão disponíveis, a exemplo
de sistemas que utilizam lei-
to fluidizado borbulhante,
que trazem ganhos de efi-
ciência entre 8,0% e 15,0%
frente aos sistemas de quei-
ma em grelha.
2 A partir da fusão, con-
cluída em 1º de novembro de
2019, o grupo BP Bunge Bio-
energia dedicou-se a otimizar
o fluxo de biomassa entre
suas 11 plantas, que operam
em São Paulo, Goiás, Minas
Gerais, Mato Grosso do Sul e
Tocantins, e definiu como
prioridade ocupar toda sua
capacidade nominal, próxima
de 32,4 milhões de toneladas
de cana por safra. No ciclo

2019/20, adianta Busato, as
usinas exportaram para o
grid de energia em torno de
1,193 mil GWh.
2 Diante da quebra da sa-
fra de cana na região Centro-
Sul, numa redução próxi-
ma de 12,0% na previsão
mais recente, saindo de
605,0 milhões para 535,0 mi-
lhões de toneladas – a de-
pender o comportamento
do clima até o final do ciclo
–, a BP Bunge vai reforçar a
utilização das caldeiras com
a queima de 60,0 mil tone-
ladas de cavaco de eucalip-
to na safra atual, o que de-
verá acrescentar, conforme
Busato, mais 5,0% à geração
de energia elétrica projeta-
da para a safra 2021/22.
2 As nove unidades distri-
buídas pelos Estados de São
Paulo, Goiás, Mato Grosso e
Mato Grosso do Sul assegu-
ram ao grupo Atvos uma ca-
pacidade nominal de gera-
ção de 857 MW, correspon-
dendo a um potencial para
gerar 3,1 mil GWh por safra,
dos quais 2,7 mil GWh (ou

87,0% do total) estão dispo-
níveis para venda ao mer-
cado e 400 GWh são reser-
vados para consumo pró-
prio. “Como há ainda uma
capacidade ociosa a ser
preenchida, atualmente a
venda de energia elétrica da
Atvos é da ordem de 2 mil
GWh, o que representa cer-
ca de 16% do resultado da
companhia”, completa Luiz
Ricardo Fazzi, diretor co-
mercial de energia do grupo.
2 Com ativos de geração de
energia no estado da arte,
conforme Fazzi, a Atvos tem
concentrado investimentos
em expansão e ganhos de
produtividade nos seus ca-
naviais e em aquisições de
biomassa de terceiros como
forma de otimizar a produ-
ção de etanol. Especifica-
mente no setor de geração, o
grupo avalia adequações nas
caldeiras para permitir o uso
de outros tipos de biomassa,
além do bagaço de cana, que
possam resultar em “melho-
ria do fator de capacidade
para as térmicas”. 

Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

Ritmo de avanço da bioeletricidade
desacelera fortemente desde 2016

As vendas de automóveis novos registraram queda
de 8,4% em julho na comparação com o mesmo mês de
2020. Segundo balanço divulgado anteontem (3) pela Fe-
deração Nacional da Distribuição de Veículos Automo-
tores (Fenabrave), foram emplacados em julho 123,6 mil
automóveis, enquanto em julho do ano passado as ven-
das chegaram a 134,9 mil unidades.

O resultado foi o pior para um mês de julho desde
2005, de acordo com a Fenabrave. Segundo a entidade,
a falta de carros nas concessionárias é devido aos pro-
blemas de desabastecimento de peças e componentes.

No acumulado dos primeiros sete meses do ano, no
entanto, as vendas de automóveis continuam em alta na
comparação com 2020, registrando crescimento de
20,2% e emplacamento de 927,7 mil unidades.

Veículos
As vendas de veículos novos, incluindo carros, mo-

tos, ônibus, caminhões e veículos comerciais leves, re-
gistraram alta de 10,9% em julho em relação ao mesmo
mês de 2020, com o emplacamento de 309,4 mil unida-
des. No acumulado de janeiro a julho, a alta é de 33,7%
em comparação com os primeiros sete meses do ano pas-
sado, com a comercialização de 2 milhões de unidades.

Motos
As vendas de motos registraram alta de 32% em julho em

relação ao mesmo mês de 2020, com o emplacamento de
112,6 mil unidades. No acumulado dos primeiros sete me-
ses do ano, o segmento de duas rodas tem crescimento de
44,6% com o emplacamento de 629,9 mil motocicletas.

“O resultado do mês de julho só não foi melhor pela
falta de produtos. Mas notamos que a demanda per-
manece alta e os emplacamentos de motocicletas con-
tinuam em plena recuperação, já que elas estão conso-
lidadas como veículos de transporte de pessoas e cargas
expressas”, ressaltou o presidente da Fenabrave, Alari-
co Assumpção Júnior.

Caminhões
As vendas de caminhões tiveram crescimento de

20,8%, com a comercialização de 11,4 mil unidades em
julho. No acumulado de janeiro a julho, a alta chega a
47,6% na comparação com o mesmo período de 2020,
com as vendas de 69,5 mil unidades.

Previsões
A projeção da Fenabrave é de que as vendas de auto-

móveis neste ano cresçam 10,9%, com a comercialização
de 1,7 milhão de unidades. A estimativa está abaixo da pre-
visão feita no início do ano de que as vendas de carros
cresceriam 15,4% neste ano em relação a 2020.

Para os caminhões é esperado pela federação uma
alta de 30,5% nas vendas neste ano e para as motos um
crescimento de 16,2% em relação a 2020. (ABr)

Foram emplacados em julho 123,6 mil automóveis

Trabalho remoto gerou economia de R$ 1,4 bilhões

BALANÇO
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Vendas de
automóveis têm
queda de 8,4% em
julho comparado
com o ano passado

O trabalho remoto dos ser-
vidores públicos federais du-
rante a pandemia da covid-19
gerou economia de R$ 1,419 bi-
lhão, divulgou hoje (3) a Se-
cretaria Especial de Desburo-
cratização, Gestão e Governo
Digital do Ministério da Eco-
nomia. O levantamento consi-
derou a redução de gastos de
custeio (manutenção da má-
quina pública) de março de
2020 a junho de 2021.

Ao todo, foram analisados
cinco tipos de despesas: diárias;
passagens e locomoção; ener-
gia elétrica; água e esgoto; e có-
pias e reprodução de docu-

mentos. De acordo com o Mi-
nistério da Economia, cerca
de 190 mil servidores públicos
federais continuam traba-
lhando de forma remota, o
equivalente a 32% do total.

A digitalização dos serviços
públicos contribuiu para a
manutenção do trabalho re-
moto. Atualmente, o Portal
Gov.br oferece 4.648 serviços,
dos quais 3.284 (70,7%) são
completamente digitalizados,
dispensando a necessidade de
o cidadão sair de casa. Ou-
tros 647 serviços (13,9%) são
parcialmente digitalizados, re-
querendo o envio de docu-

mentos físicos ou a ida a al-
guma unidade de atendimen-
to em alguma etapa, e 717
(15,4%) não são digitais, ape-
nas iniciados pelo portal e
executados fisicamente.

Segundo o levantamento, o
maior volume de economia foi
registrado com passagens e
despesas com locomoção, com
R$ 512,6 milhões que deixaram
de ser gastos desde o início da
pandemia. Em seguida vêm os
gastos com diárias em viagens
(R$ 450,2 milhões); energia elé-
trica (R$ 392,9 milhões); có-
pias e reproduções de docu-
mentos (R$ 57,7 milhões); e

serviços de água e esgoto (R$
5,9 milhões). Todos os valores
foram atualizados pela inflação
do período considerando o Ín-
dice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA).

Programa permanente
Por meio do Programa de

Gestão (PG), o Ministério da
Economia pretende trans-
formar o teletrabalho per-
manente em alguns órgãos,
incentivando os órgãos fe-
derais a adotar o trabalho re-
moto em atividades em que
a presença física dos servi-
dores não seja essencial. Até

o momento, nove órgãos fe-
derais completaram o pro-
cesso de adesão.

Segundo o Ministério da
Economia, o Programa de
Gestão representa uma mu-
dança de cultura, ao substi-
tuir controle de frequência
por controle de produtivida-
de, com metas, prazos e ta-
refas definidas, o que con-
tribui para aprimorar a qua-
lidade do serviço público. As
regras para o teletrabalho
no Poder Executivo estão re-
gulamentadas pela Instru-
ção Normativa 65, de julho
de 2020. (ABr)
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EntrEvista | Eduardo LEitE

Tudo indica que a disputa na
prévia do PSDB ficará con-
centrada entre o sr. e o go-
vernador de São Paulo João
Dória. O sr. tem mantido
conversas com os outros pre-
tendentes?

Tenho muito respeito pelos
outros candidatos, são figuras
já testadas na sua gestão. O
PSDB vai ter que decidir qual
é a cara que ele quer nesse
processo eleitoral e o estilo de
fazer política. Nós temos se-
melhanças no pensamento
político, mas cada um tem
um estilo. Esse é um momen-
to em que ainda haverá mui-
tas conversas preliminares
para buscar entendimentos
quando em setembro deve
ter o registro de candidaturas
e vamos ter respeito pela his-
tória e o estilo de cada um dos
candidatos.

O senhor foi base de apoio
na eleição do presidente
Jair Bolsonaro e hoje busca
um eleitorado menos à di-
reita para se viabilizar nas
eleições do próximo ano. O
senhor se arrepende desse
apoio? 

Foi uma declaração de
voto. Apoiar é defender, fazer
campanha junto e pedir voto
para um candidato. E isso
em nenhum momento eu fiz.
Sou um cidadão que naquele
momento com aquelas duas
candidaturas expostas e eu
manifestei que meu voto se-
ria em Bolsonaro em função
de o PT estar no outro lado
com escândalos gravíssimos
de corrupção já comprovados
além de um programa de Go-
verno que gerou uma grave
crise fiscal e econômica que
levou milhões de brasileiros
ao desemprego. 

Aquele projeto não podia
voltar ao poder e por isso no
segundo turno eu votaria no
Bolsonaro, mas marquei mui-
to bem as minhas diferenças,
em especial ao desrespeito do
presidente pelas pessoas. Eu
disse em vídeo o que eu pen-
sava e continuo pensando;
assim como muita gente vo-
tava no PT e não estava de
acordo com a corrupção do
PT, muita gente votou no Bol-
sonaro e não estava de acor-
do com os absurdos que ele
tinha falado.

Eu fiz campanha e apoiei o
candidato Geraldo Alckimin,
que é médico e eu tenho cer-
teza que estaria muito bem li-
derando o Brasil nessa pan-
demia, mas o que foi para o
segundo turno foram aquelas
duas opções. Mas é claro que
foi um erro, mesmo assim. A
liderança que o presidente
Bolsonaro exerce na própria
pandemia em favor do vírus
é lamentável e  colocou mui-
tos brasileiros se expondo a
riscos e perdemos vidas evi-
táveis. O Brasil precisa supe-
rar essa polarização, não é so-
bre nos lançarmos nessa po-
larização no ano que vem. 

Política é sobre cicatrizar
as feridas e não sobre abrir
feridas novas. E Lula não

vai cicatrizar as feridas dei-
xadas pelo presidente Bol-
sonaro. A gente precisa fe-
char esse capítulo e abrir
uma nova história, um novo
momento da política nacio-
nal. Não o que já foi nem o
que tá aí, mas o que quere-
mos ser enquanto país.

Na sua percepção, quais são
os maiores desafios que o
país precisa enfrentar a par-
tir de 2022?

Vamos ter os efeitos da
pandemia com todos os im-
pactos sociais e econômicos.
Esperamos que o impacto sa-

nitário tenha se resolvido com
a vacinação. A vacina do pós-
pandemia é o emprego. Pre-
cisamos recuperar a capaci-
dade de crescer economica-
mente e gerar empregos de
forma sustentável. 

O Brasil é pródigo em
crescer em algum ano e não
conseguir sustentar voltando
a taxas muito baixas. Como
se gera emprego? Não é
apertando um botão. Preci-
samos criar um ambiente,
desburocratizar, alterar o
sistema tributário, reduzir a
carga tributária, melhorar
a produtividade a partir do
fortalecimento e capacita-
ção e crescimento da mão de
obra do país. 

Precisamos ter um foco
muito forte na educação para
recuperar o tempo perdido
na pandemia que afeta em
muito a capacidade de
aprendizagem dos jovens e
melhorar a educação com o
que o mercado de trabalho
vai exigir nos próximos anos.
Melhorar a capacidade de
raciocínio lógico para for-
matar sistemas e conseguir
ter criatividade para se in-
serir no mercado. 

O tema do meio ambiente
é fundamental, inclusive para
o nosso agronegócio. Goiás é

talentosíssimo para geração
de riqueza a partir do agro,
mas a gente precisa fazer
isso cada vez mais sintoniza-
do com o meio ambiente, in-
clusive para que a gente en-
contre mercado consumidor
lá fora. Os países vão exigir,
cada vez mais, clara de-
monstração de que o país
respeita o meio ambiente.

Para finalizar, governador,
qual a mensagem que o sr.
levará aos convencionais
goianos na reunião deste sá-
bado (7)?

Eu recebi o deputado

Gustavo Sebba, tivemos
uma conversa positiva. Te-
mos afinidade no que a gen-
te pensa para o Brasil. Te-
nho muita alegria em ter na
minha equipe a ex-deputa-
da Raquel Teixeira que vem
fazendo um trabalho im-
portante para nós na Edu-
cação. Tenho um bom diá-
logo com o ex-governador
Marconi Perillo que deixou
marcas importantes no go-
verno de Goiás com pro-
gramas que foram criados e
que serviram de inspiração
para programas nacional-
mente. Temos em Goiás
uma boa referência do
PSDB, um partido atuante,
com história e relevância. 

Esperamos estar fortes a
partir de Goiás neste projeto
nacional. O que o PSDB vai
decidir não é o candidato do
PSDB, é um candidato à pre-
sidência da República. E isso
deve ser visto e encarado
com uma visão nacional que
precisa ter. Goiás tem uma
participação importante no
nosso PIB, o Centro-Oeste
como um todo tem uma re-
levância muito forte para o
cenário nacional. Vamos ter
a oportunidade de falar e
nos apresentarmos, mas tam-
bém de ouvir muito sobre

onde o calo aperta e onde es-
tão as demandas para que
possamos construir um pro-
jeto de futuro. 

É possível conciliar uma
política com decisão, firme-
za, diálogo e respeito. Não se
trata de vencer um debate
político desqualificando o
adversário, não é sobre des-
truir um inimigo. É sobre
vencer com base nas ideias
e enfrentar as ideias com
base nos argumentos e res-
peitar o contraditório. De-
mocracia é isso, não é a di-
tadura da maioria.  (Espe-
cial para O Hoje)

Wilson Silvestre

Candidato nas prévias
do PSDB de olho na dispu-
ta pela presidência no ano
que vem, o governador do
Rio Grande do Sul, Eduardo
Leite, vem a Goiás no pró-
ximo sábado apresentar
suas propostas aos correli-
gionários. Preferido pelos
tucanos goianos, Leite diz
que o partido vai ter que
decidir qual é a cara que o
PSDB vai ter no processo
eleitoral de 2022. 

Aos 35 anos, o governa-
dor do Rio Grande do Sul,
Eduardo Leite, do PSDB co-
leciona em sua contabilida-
de política um patrimônio
considerável de vitórias.

Ao assumir um dos es-
tados brasileiros mais en-
dividados do país, ele tem
defendido uma agenda de
privatizações e concessões
à iniciativa privada, além
de reforma administrativa
para tentar tirar o estado
do vermelho.

Aos poucos, equilibra as
finanças do estado e sinali-
za para uma nova perspec-
tiva desenvolvimentista,
mostrando que a boa políti-
ca se faz com boa gestão.

Ex-aliado de Jair Bolso-
naro e hoje um crítico da
gestão do presidente,
Eduardo Leite também é
oposição ao PT. Ao lado de
seu colega de São Paulo,
João Dória, concorre às pré-
vias do PSDB para a escolha
do candidato a presidente
da República em 2022.

“PSDB vai decidir com qual
cara vai nas eleições”, diz Leite

A vacina do pós-
pandemia é o
emprego.
Precisamos
recuperar a
capacidade de
crescer
economicamente
e gerar empregos
de forma
sustentável

O Brasil é pródigo em crescer 
em algum ano e não conseguir sustentar

voltando a taxas muito baixas ||

||
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Esplanada
Leandro Mazzini | reportagem@colunaesplanada.com.br

Rasante 
Há um mistério maior a ser solucio-

nado pela Polícia Federal sobre o jatinho
Gulfstream G4, ano 1982, de matrícula
turca TC-GVA apreendido ontem com
1,3 tonelada de cocaína após aterrissa-
gem no Aeroporto de Fortaleza. A aero-
nave está em nome da ACM Airlines, se-
gundo um site especializado, mas fontes
do setor afirmam à Coluna que perten-
ceria à Força Aérea da Turquia. Uma pá-
gina de site norte-americano especiali-
zado em aviação executiva também cita
o Governo como proprietário. A repor-
tagem não conseguiu até o fechamento o
contato com a Embaixada em Brasília
para confirmação se o avião foi vendido
para empresa privada. 

Desce agora!
O comandante turco e um passageiro

espanhol foram presos. A PF não dá
mais detalhes do flagrante que, segundo
consta, seria parte de uma investigação
já em andamento. 

Turismo onde?
Antes do flagrante, virou piada entre po-

liciais a resposta do espanhol, indagado so-
bre o que veio fazer no Brasil: turismo no
aeroporto de Guarulhos. Foi o suficiente
para o delegado desconfiar. 

Rolos (e de filmes)
A Prefeitura de São Paulo e o Governo do

Estado estudam fazer uma proposta ao Go-
verno Federal para assumir a Cinemateca,
cujo prédio-sede é da gestão municipal.

Araújo na urna
O ex-chanceler Ernesto Araújo reuniu-

se com Roberto Jefferson e foi convidado
pelo  presidente do PTB a filiar-se ao parti-
do. Há indicativo de que o diplomata pode
disputar uma vaga na Câmara Federal.
Como publicamos, o presidente Bolsonaro
quer fazer uma bancada forte no Congres-
so na eleição do ano que vem. E incentiva
subordinados. 

Cabe no crachá?
A pastora Morgana, mulher de confiança

do presidente Bolsonaro na Paraíba, retorna
ao Governo. Ela recusou convite da ministra
Damares Alves, mas aceitou o chamado do
próprio chefe da nação. Morgana será Coor-
denadora Geral da Comissão Interministerial
de Avaliação do Departamento de Gestão e Re-
lações Institucionais da Secretaria Nacional
dos Direitos da Pessoa com Deficiência. (Ufa!).
O que ela vai fazer?, também não entendemos,
mas a nominação deve caber no crachá. 

Contraditório 
Uma reportagem publicada no início dos

anos 90 em jornal do Rio, da repórter Daniela
Sholl, e que circula desde ontem em grupos
de whatsapp, deixa Bolsonaro em situação
constrangedora. À época, em reunião com
militares que defendiam mais nomes da clas-
se nas eleições, o então deputado defendeu
veementemente o voto eletrônico. 

STM
Toma posse hoje como presidente Supe-

rior Tribunal Militar o Almirante de Esqua-
dra Cláudio Portugal de Viveiros, com a
aposentadoria do ministro Marcus Vinicius
Oliveira dos Santos. Viveiros tem 46 anos de
serviços à Marinha.

Tiro em Jair..
A oposição, especialmente o PSOL, anda in-

transigente quando o assunto é Israel. Dois
acordos firmados pelo Brasil, um deles de
2010, não foram votados ontem na Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Por
pura implicância da esquerda. O PSOL deixou
claro que, enquanto o presidente for Bolso-
naro, acordo com Israel não passa.

.. e em Lula
Um dos acordos, sobre informação clas-

sificada, pretende apenas adequar um assi-
nado por Lula da Silva, à Lei de Acesso à In-
formação. Já o de segurança pública e com-
bate ao crime organizado foi vetado por ter
sido assinado por Bolsonaro e ser relatado
pelo filho deputado, Eduardo.

Foi prorrogado até às 17
horas desta quinta-feira (5), o
período para municípios ma-
nifestarem interesse em re-
ceber os recursos remanes-
centes da Lei Aldir Blanc re-
lativos a 2020. O prazo havia
vencido na última segunda-
feira, 2 de agosto. A reporta-
gem havia mostrado na últi-
ma segunda-feira, que 142
municípios goianos que ti-
nham direito de receber re-
passes ainda não haviam so-
licitado a verba a qual tem di-
reito. Passados alguns dias,
levantamento feito pelo O
Hoje indica que apenas 10
prefeituras manifestaram in-
teresse, e outras 132 correm
risco de perder o direito de
utilizar verba destinada à
área da Cultura.

Os três municípios que
têm maior previsão de re-
cursos da Lei Aldir Blanc são:
Inhumas (R$ 312 mil); Quiri-
nópolis (R$ 293 mil) e Posse
(R$ 220 mil). O recurso pode
ser distribuído por meio de
editais, chamadas públicas
ou outros instrumentos apli-
cáveis para prêmios, aquisi-
ção de bens e serviços vin-
culados ao setor cultural. Os

valores são transferidos do
Fundo Nacional da Cultura,
preferencialmente para os
fundos estaduais, municipais
e distrital de cultura. No caso
de não haver fundo cultu-
ral, o dinheiro poderá ser re-
passado para outros órgãos
responsáveis pela gestão des-
ses recursos. Além dos mu-
nicípios que não solicitaram
recursos, outros três tiveram
recursos revertidos (Barro
Alto, Goiás e Santa Bárbara).

Em todo o Brasil, mais de
R$ 3 bilhões foram destinados
aos estados e municípios e, a
princípio, deveriam ser gas-
tos até julho de 2021. Os mu-
nicípios terão até o dia 31 de
dezembro para investirem os
recursos da Lei Aldir Blanc
previstos para este ano. Além
disso, os Estados foram auto-

rizados a repassarem os re-
cursos aos municípios que
não solicitaram verbas da Lei
Aldir Blanc para 2020 e o
prazo para prestação de con-
tas foi estendido até 2022. A
Lei Aldir Blanc cria o auxílio
financeiro ao setor cultural e
apoia profissionais dessa
área.  A Federação Goiana
dos Municípios (FGM) emitiu
alerta para que gestores mu-
nicipais não percam recursos
destinados à Cultura.

Plano de Ação
A Federação Goiana de

Municípios (FGM) recomen-
dou aos municípios que não
solicitaram a verba em 2020 e
enviaram esse ano o plano de
ação que devem acessar dia-
riamente a Plataforma +Bra-
sil a fim de monitorar se o pla-

no foi autorizado ou colocado
em complementação. Os pla-
nos de ação terão até o dia 12
de agosto para estarem auto-
rizados. Os planos de ação
que não estiveram autoriza-
dos até essa data serão rejei-
tados. Além disso, na medida
em que o plano de ação seja
autorizado, o Município de-
verá assinar o termo de ade-
são na Plataforma +Brasil,
que será concedido pela Se-
cretaria Especial da Cultura,
após a abertura automática
da conta bancária por essa
mesma plataforma.

Entenda o que é 
a Lei Aldir Blanc

A Lei 14.150/2021 conhe-
cida como Lei Aldir Blanc
permite que os estados trans-
firam recursos aos municí-

pios que não solicitaram a
verba em 2020 e aos que re-
verteram os recursos ao seu
respectivo ente estadual – o
que será viabilizado nos es-
tados que possuírem recursos
disponíveis e terá sua opera-
cionalização definida por
meio de regulamentação fe-
deral. Em 2020, os 5.568 Mu-
nicípios brasileiros tiveram a
oportunidade de solicitar os
recursos. A verba foi trans-
ferida pela União no ano pas-
sado apenas aos Municípios
que manifestaram o interes-
se em recebê-la e depois de
concluírem os procedimentos
e as exigências do decreto
dentro dos prazos estabele-
cidos. Foram 4.176 os muni-
cípios de todo o Brasil que
atenderam todos os requisitos
e conseguiram os recursos.

Período para 
pedir verba
remanescente de
2020 ainda pode
ser feito até hoje

Dem tinha apenas 10 prefeitos em 2016

142 municípios goianos não solicitaram os recursos para a área da cultura em Goiás. Novo prazo encerra nesta quinta-feira

A pouco mais de um ano para a realização das elei-
ções de 2022, o governador Ronaldo Caiado tem conse-
guido ampliar a base de apoio nos municípios. O DEM
tinha apenas 10 prefeitos em Goiás em 2016 e cresceu
para 62 nas eleições de 2020. Meses depois chegou a 68
e agora tem 80. Caiado deve disputar a reeleição no pró-
ximo ano amparado por uma ampla frente de partidos.
Parte dos prefeitos que se filiaram ao DEM já tinha Caia-
do como aliado, mas não houve a possibilidade de
apoio em 2020. O DEM já recebeu prefeitos de diversas
legendas, entre elas do MDB, Progressistas, PSL, PSC e
PSDB. Entre os egressos do ninho tucano está o prefei-
to de Goianira, Carlão da Fox, que de quebra ganhou
apoio do governador para se eleger presidente da As-
sociação Goiana dos Municípios (AGM).

Por conta da pandemia da Covid-19, as articulações
políticas ficaram mais esfriadas. A migração de prefei-
tos de outras legendas para o DEM, teve um movimen-
to controlado. A avaliação interna é que não houve uma
ofensiva agressiva e caso tivesse ocorrido, o partido te-
ria chegado a 100 prefeitos. Uma das mais prováveis mu-
danças seja para o DEM ou para partidos aliados, é o do
prefeito de Itapaci Mário Macaco.  O gestor se reuniu com
Ronaldo Caiado ao lado dos deputados Talles Barreto (es-
tadual) e Célio Silveira (federal), ambos do PSDB. Os par-
lamentares tendem a deixar o PSDB com a janela par-
tidária, em 2022. Macaco tende a figurar na base polí-
tica do governador Ronaldo Caiado. (Samuel Straioto,
especial Para O Hoje)

Base caiadista
busca intensificar
busca de prefeitos

Prorrogado prazo para solicitar
recursos da Lei Aldir Blanc
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Breno Modesto

Pela segunda vez consecu-
tiva nesta Série B, o Vila Nova
terá uma semana inteira para
treinar. Na anterior, o time co-
mandado pelo técnico interino
Higo Magalhães soube apro-
veitar da melhor maneira pos-
sível os dias de treinamentos e
conseguiu se reencontrar com
as vitórias depois de quatro jo-
gos de jejum.

Desta vez, a missão é “exor-
cizar” o fantasma de ainda
não ter vencido na competição
atuando no Estádio Onésio Bra-
sileiro Alvarenga. Para o ata-
cante Alesson, chegou a hora
do Colorado quebrar este tabu
e conquistar os três pontos
dentro de sua casa, pois, ele

acredita que isso é necessário
para quem almeja “brigar” na
parte de cima da tabela. 

“Essas duas semanas foram
muito importantes. A semana
do jogo do Guarani também ti-
vemos a semana cheia para po-
der trabalhar. Nós estudamos
bem o time deles e aproveita-
mos as oportunidades que ti-
vemos lá. Creio que não será di-
ferente diante do Sampaio Cor-
rêa. O Higo (Magalhães) vem
estudando muito o time deles
e nós estamos trabalhando
muito forte. Sabemos da nossa

responsabilidade. Chegou a
hora de vencer no OBA. Time
que quer ficar em cima na ta-
bela, que quer brigar por algo
a mais, tem de vencer em casa.
Nada mais justo do que sair
com os três pontos nesse jogo
diante do Sampaio”

Desde que Higo Magalhães
assumiu interinamente o co-
mando técnico do Vila Nova, o
contra-ataque tem sido uma
das armas mais letais de sua
equipe. Segundo Alesson, ape-
sar de ser um dos pontos mais
fortes do clube, essa não pode

ser a única estratégia adotada
pelo Tigre em seus jogos. 

“É uma das armas da nos-
sa equipe. Porém, não pode-
mos ficar dependendo ape-
nas dos contra-ataques. Cada
jogo é jogado de uma forma
diferente. O Higo (Maga-
lhães) tem as ideias dele e o
grupo vem comprando. En-
tão, eu tenho a certeza de
que vamos fazer um grande
jogo e sair com os três pontos
(contra o Sampaio Corrêa).
Nós estamos merecendo mui-
to a vitória aqui dentro do

OBA”, disse Alesson.
No domingo (8), Alesson

comemorará seu primeiro dia
dos pais. De acordo com ele,
sua esposa tem “cobrado” bas-
tante que o camisa 11 consiga
marcar um gol diante dos ma-
ranhenses para homenagear o
filho Bernardo.

“Minha esposa vem me co-
brando para eu fazer gol pra
ele (Bernardo). Então, acho
que não só eu, mas toda a
equipe vai entrar muito foca-
da, para “presentear” nossos
familiares, nossos filhos. É
uma data muito especial para
mim, já que vou passar ela
pela primeira vez com meu fi-
lho. Será muito emocionante”,
finalizou Alesson. (Especial
para O Hoje)

Alesson mira objetivos maiores na Segundona e
quer vitória em casa para subir na tabela

O Goiás volta a campo nesta
sexta-feira (06), onde enfrenta o
Coritiba, às 19h30, no estádio
Couto Pereira. O confronto que
será válido pela 16 rodada, para
a equipe esmeraldina pode va-
ler a vice-liderança em caso de
vitória, já que a equipe se en-
contra somente a três pontos do
time paranaense, na tabela.

O lateral-direito Diego em-
bora tenha sido contratado
como atacante pela equipe es-
meraldina, atuou em seu anti-
go clube, o Boa Esporte, mais
recuado, ajudando tanto no
ataque , como na defesa. Para
ele a função em questão não
tem sido novidade. Vale lem-
brar que ele está no time titu-
lar do Goiás desde a lesão so-
frida por Apodi no empate
diante do Londrina.

“Tenho costume de jogar
nessa posição já faz um tempo,

inclusive trabalhei pouco tem-
po com o Marcelo Cabo no Re-
sende, do Rio de Janeiro, e foi
a pessoa que me colocou pela
primeira vez na lateral-direita.
Já tenho um tempo atuando
nessa posição, no último clube
atuei nessa posição como ala e
venho fazendo um bom papel
e ajudando a equipe. Estou
muito feliz por isso, porque
todas as vezes que atuei nessa
posição, eu consegui um des-
taque muito grande e sou feliz
ali. Sobre ser efetivado, fica a
cargo do treinador”, disse o
jogador esmeraldino.

A equipe esmeraldina bus-
ca fora de casa encontrar mais
uma vitória e dessa vez contra
um adversário muito difícil
quando enfrentado em seus
domínios. O lateral-direito acre-
dita que equipe tem condições
de vencer, depois de mais uma

semana de treinamentos com
Marcelo Cabo.

“Precisamos de regularida-
de. Nosso jogo foi um jogo mui-
to bom, um jogo bem tranquilo.
Pudemos colocar algumas coisas
que o professor Marcelo Cabo
pediu em práticas, como nossa
posse de bola, nossa pressão, jo-
gando um perto do outro. Sa-
bemos que vai ser um jogo mui-
to difícil, porque a equipe do Co-
ritiba é muito qualificada, mas
tenho certeza que se a gente co-
locar em prática tudo aquilo
que o professor tem pedido e co-
locar em prática aquilo que a
gente sabe, creio que a gente
pode chegar lá fazer uma exce-
lente partida e conseguir uma
excelente vitória, chegarmos a
vice-liderança e seguir brigando
no pelotão de cima, no G-4”, pon-
tuou Diego. (Victor Pimenta, es-
pecial para O Hoje)

O atacante Alesson valorizou as duas semanas cheias que o Vila Nova teve apenas para treinar 

Jogador espera um jogo difícil diante do Coritiba, mas está confiante na vitória

O volante Fellipe Bastos
foi apresentado pelo Goiás
e até mesmo regulariza-
do, porém, sua estreia deve
demorar a acontecer, já
que ele cuidará da parte fí-
sica antes de entrar em
campo comandado por
Marcelo Cabo.

Afinal, o volante é um
velho conhecido da família
de Marcelo Cabo, onde tem
no treinador uma espécie
de “tio”. Apesar da amiza-
de, Fellipe não espera vida
fácil no dia-a-dia do Goiás.

“Acho que as coisas ex-
tracampo ficam do lado
de fora. Eu sou profissio-
nal e ele também e a gen-
te quer o melhor sempre.
Eu também vou me co-
brar muito para que não
tenha margem de qual-
quer comentário, então,
com certeza a cobrança
vai ser um pouco a mais
em cima de mim”, disse
Fellipe Bastos.

A relação entre o vo-
lante a família de Marcelo
Cabo é tão próxima, que
graças a ele, a filha mais
nova de Cabo, Duda é tor-
cedora do Vasco por causa
de Fellipe, que a levava
no estádio na época em
que jogou no Vasco, quan-
do retornou de Portugal.

“Na época, muito tem-
po atrás, quando ela era

bem pequena, com três,
quatro anos e eu voltando
para o Brasil, do Benfica
para o Vasco, ela ia muito
em São Januário assistir os
jogos, mas como falei,
amizade e carinho ficam
do lado de fora. Quando a
gente entra no CT, quando
entra nos jogos a cobran-
ça vai ser a mesma e te-
nho certeza que será por
parte do Marcelo comi-
go”, concluiu o volante. 

O Goiás volta a campo
nesta sexta-feira (6), quan-
do viajam para enfrentar o
Coritiba, às 19h30, no es-
tádio Couto Pereira. Atual-
mente, a equipe esmeral-
dina é a terceira colocada,
uma posição abaixo dos
paranaenses, em segundo.
(Victor Pimenta, especial
para O Hoje)

Fellipe Bastos fala de
amizade com Marcelo
Cabo, mas reforça
cobrança diária

GOIÁS

Diego se sente confortável 
em retorno a lateral do Goiás

SÉRIE B

Douglas Monteiro/Vila Nova FC

Hora de vencer No oBA

Rosiron Rodrigues / Goiás EC

O Goiás volta a
campo nesta sexta-
feira (6) contra o
Coritiba, às 19h30,
no estádio Couto
Pereira



4X4

Um dos maiores centros da
modalidade em todo o país,
Goiânia foi escolhida para re-
ceber a primeira etapa do Cam-
peonato Brasileiro de Seleções
de Futevôlei 4x4, de 14 a 17 de
outubro. O local das disputas
será anunciado em breve.

O Brasileiro de Seleções
4x4 contará com 32 equipes:
16 disputando o título princi-
pal, enquanto outras 16 due-
larão no torneio sub-21. A in-
clusão da categoria para os jo-
vens talentos do futevôlei é
uma novidade, considerada
fundamental para a renova-
ção da modalidade.

Sede da primeira etapa
4x4 da temporada, Goiânia

tem uma forte ligação com o
futevôlei: além de abrigar a
Confederação Brasileira de
Futevôlei (CBFv), a cidade
conta com quase 400 centros
de treinamento particulares
e cerca de 4 mil praticantes
da modalidade.

"Goiânia é uma grande re-
ferência nacional para o fu-
tevôlei. Fazer esse evento em
outubro, trazendo o 4x4, tão
importante para a dissemi-
nação da modalidade, é uma
forma também de contem-
plar o aniversário da cidade",
afirmou o presidente da
CBFv, Marcos Egídio, lem-
brando os 88 anos de Goiânia
que serão comemorados em

24 de outubro.
Para o secretário muni-

cipal dos Esportes de Goiâ-
nia, Álvaro Alexandre, a
realização do evento pre-
mia a vocação da cidade
para o futevôlei.

"O futevôlei é um dos es-
portes que mais estão em
alta no Brasil nos últimos
meses. Porém, em Goiânia já
é uma tendência há vários
anos, por isso somos a capi-
tal da modalidade. A Confe-
deração Brasileira de Fute-
vôlei é uma grande parceira
e tenho certeza de que será
um grande sucesso", afir-
mou. (Felipe André, espe-
cial para O Hoje)

8 n ESPORTES
ohoje.com

GOIÂNIA, QUINTA-FEIRA, 5 DE AGOSTO DE 2021

Goiânia conta com quase 400 centros de treinamentos particulares

Divulgação

A espera chegou ao fim.
Depois de quatro ciclos
olímpicos, a nadadora Ana
Marcela Cunha finalmente
conquistou sua primeira
medalha olímpica. Cam-
peã de tudo na maratona
aquática, a baiana ainda
não havia subido ao pódio
em Olimpíadas. Mas o tabu
ficou para trás.

Na manhã de quarta-
feira em Tóquio (noite de
terça no Brasil), Ana Mar-
cela completou os 10 qui-
lômetros de sua prova com
o tempo de 1h59min30s08.
A medalha de prata ficou
com a holandesa Sharon
van Rouwendaal, que foi
ouro no Rio de Janeiro, em
2016. O bronze terminou
nas mãos da australiana
Kareena Lee.

Após o término da pro-
va, em entrevista aos ca-
nais Globo, Ana Marcela
falou da emoção ao atingir
seu objetivo e também das
frustrações em Jogos Olím-
picos anteriores, como no
Rio de Janeiro, quando
chegou como favorita ao
ouro e terminou na 10ª
posição depois de perder
uma reposição líquida.

“Finalmente! Por mais
nova que eu fui em 2008

(em Pequim, na China),
esse é meu quarto ciclo
olímpico. Vindo de uma
frustração muito grande
com uma não classifica-
ção, uma frustração no Rio
(de Janeiro). Acreditem nos
seus sonhos”, disse Ana
Marcela Cunha à Globo.

A medalha dourada foi
a quarta do Brasil em Tó-
quio. Ao todo, o país já
soma 15 conquistas no Ja-
pão, ficando cada vez mais
perto das 19 conquistadas
no Rio de Janeiro.

Decepção
A decepção do dia ficou

por conta do vôlei de praia.
Pela primeira vez, desde
que passou a fazer parte do
programa olímpico, o Brasil
vai terminar uma edição
de Olimpíadas sem nenhu-
ma medalha na modalida-
de. A dupla formada por
Alison, que foi ouro no Rio
de Janeiro, há cinco anos
atrás, e Álvaro foi elimina-
da nas quartas de final do
torneio pelos letões Martin
Plavins e Edgar Tocs, que
também já haviam elimi-
nado os brasileiros Bruno
Schmidt e Evandro na fase
anterior. (Breno Modesto,
especial para O Hoje)

Ana Marcela conquista
o ouro que lhe faltava

OLIMPÍADAS

Felipe André

Assim como em 2020, o
Atlético Goianiense é elimi-
nado da Copa do Brasil nas oi-
tavas de final. O Dragão entrou
em campo em desvantagem,
após ter perdido o primeiro
jogo, desta vez ficou no em-
pate contra o Athletico Para-
naense, na noite de ontem, no
estádio Antônio Accioly, por 2
a 2. Christian e Renato Kayzer
marcaram para os visitantes,
enquanto Zé Roberto e Éder
deixaram tudo igual para os
mandantes.

“Quero dar os parabéns
para minha equipe, lutaram
muito forte para tentar buscar
o resultado e também dar os
méritos para o adversário, que
vem brigando por grandes ob-
jetivos. Jogar contra um time
forte, bons jogadores e tendo
que buscar o resultado é difí-
cil. Tivemos uma postura para
reverter o placar, buscando o
gol, lutamos muito no primei-
ro tempo e sofremos um gol
nos minutos finais, onde foi na
minha opinião o grande revés
em relação ao resultado. Tive-
mos que arriscar tudo, fizemos
uma mudança ousada e fica-
mos exposto, mas buscamos o
empate”, analisou Eduardo
Barroca.

O Atlético Goianiense con-
tou com o retorno de João Pau-
lo entre os titulares. O meia que
atuou nos minutos finais dian-
te do América-MG pela Série A,
começou atuando no esque-
ma que o rubro-negro atuava
até sua lesão. Pelo lado do Ath-

letico Paranaense, em relação
ao time do primeiro jogo, ape-
nas Christian foi a novidade de
António Oliveira.

Dentro de campo, o pri-
meiro tempo demorou a en-
grenar para o time mandante,
mas terminou de maneira mor-
tal. O Atlético Goianiense de-
morou cerca de 15 minutos
para conseguir se soltar e co-
meçar a pisar com mais inten-
sidade no último terço do cam-
po. Antes disso, o Athletico Pa-
ranaense buscava as jogadas
pelo lado direito, com Marci-
nho e Nikão, mas não concluiu
nenhuma com sucesso.

O crescimento de produ-
ção do Atlético Goianiense den-
tro do jogo se passou pela par-
ticipação de João Paulo. O
meio-campista mostrou a im-
portância e a dinâmica que
consegue implementar no ata-
que do rubro-negro. A pressão
começou e então Dudu, Zé Ro-
berto e Baralhas tentaram, mas
nenhum exigiu uma sequer
defesa de Bento e todas as fi-
nalizações foram para fora.

O aproveitamento do Ath-
letico Paranaense foi similar,
ambos finalizaram cinco vezes,
mas o time visitante acertou o
gol em uma oportunidade e
nela marcou. Em uma jogada
rápida de contra-ataque, pelo
lado direito, o Furacão encon-
trou um Atlético-GO ainda ba-
gunçado e a bola chegou nos
pés de Nikão, a movimentação
do ataque levou os defensores
para dentro da área e o meia
encontrou Christian, sozinho. O
volante finalizou no canto de

Fernando Miguel, sem dar
chances para o arqueiro.

Na volta do intervalo, Bar-
roca abriu mão do Baralhas e
colocou Arthur Gomes em cam-
po. O Atlético Goianiense, pre-
cisando de dois gols neste mo-
mento, foi para o campo de
ataque e pressionou o time vi-
sitante, que se segurava em
busca do contra-ataque. Em
uma jogada pelo lado esquerdo,
Zé Roberto recebeu na grande
área e foi derrubado por Ri-
chard, o árbitro de campo não
marcou, mas Rodrigo Nunes
de Sá, que estava no VAR, soli-
citou a revisão por parte de
Bruno Arleu, que ao rever o lan-
ce, assinalou a penalidade. Zé
Roberto cobrou e converteu,
deslocando o goleiro Bento.

Apesar do empate, o Atlético
Goianiense não conseguiu man-
ter a pressão por muito tempo
e viu o Athletico Paranaense
buscar mais o jogo. Minutos
após o empate, Renato Kayzer
entrou em velocidade na gran-

de área e foi derrubado por
Éder e o pênalti marcado. Nikão
cobrou e Fernando Miguel de-
fendeu, mas o VAR apontou que
o goleiro se adiantou. O batedor
mudou e Renato Kayzer não
errou, colocando os visitantes
novamente na frente.

Barroca colocou o time
ainda mais ofensivo e se man-

daram para frente como con-
seguiram. Nos minutos finais,
Éder aproveitou um cruza-
mento rasteiro e de carrinho
mandou para o fundo da
rede, deixando tudo igual.
Apesar do empate, faltou um
gol para o Atlético-GO que se
despediu da Copa do Brasil.
(Especial para O Hoje)

Após derrota no primeiro jogo, Atlético
Goianiense busca empate contra o
Athletico Paranaense, mas está
eliminado da Copa do Brasil

EmpAtE que eliminou o Dragão

Renato Kayzer fez valer a lei do ex e marcou o segundo gol do Athletico PR no Antônio Accioly

Afonso Cardoso

Goiânia recebe 1ª etapa do
Brasileiro de Seleções de Futevôlei

TABELA DE JOGOS DE hOJE

Copa do brasil
19h15 - adauto moraes

Juazeirense x santos

21h30 - arena das dunas
abC x flamengo

olimpíadas (feminino)
05hs - kashima stadium

austrália x estados unidos

23hs - naCional de tóquio
suéCia x Canadá

Data: 4 de agosto, 2021; Horário: 19h15 (de Brasília); Local: es-
tádio antônio accioly, em Goiânia-Go; Árbitro: Bruno arleu de
araujo (Fifa/rJ); Assistentes: rodrigo Figueiredo Henrique cor-
rea (Fifa/rJ) e Thiago Henrique neto correa Farinha (rJ); VAR: ro-
drigo nunes de Sá (Fifa/rJ); Gols: christian e renato Kayzer(caP)
e Zé roberto e Éder(acG)

t
TÉcnIca

Atlético-GO: Fernando Miguel;
Dudu (arnaldo), oliveira, Éder e
natanael; Willian Maranhão
(andré Lima), Gabriel Baralhas
(arthur Gomes) e João Paulo;
Janderson (Toró), andré Luis
(Lucão) e Zé roberto. 
Técnico: eduardo Barroca

Athletico PR: Bento; Marcinho
(Khellven), Pedro Henrique,
Thiago Heleno e nicolas (Már-
cio azevedo); christian (Léo cit-
tadini), richard e David Terans
(Zé Ivaldo); nikão, Vitinho e re-
nato Kayzer (carlos eduardo).
Técnico: antónio oliveira

2 x 2
(ida 1×2)Atlético-GO Athletico-PR

FICHA
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João Paulo Alexandre

Após a publicação da por-
taria que determina punição
para pessoas que escolherem a
marca do imunizante, ocorrida
no último dia 15 de julho, o nú-
mero de pessoas que se recu-
saram a tomar vacina caiu
consideravelmente em Goiâ-
nia, de acordo com dados da
Secretaria Municipal de Saúde
(SMS). Para se ter uma ideia,
antes do decreto, 500 pessoas
não quiseram se vacinar por
ter preferência do imunizante. 

Até o momento, 21 pessoas
foram formalizadas da decisão
e remanejadas para o final da
fila. Uma dessas pessoas foi o
deputado Humberto Teófilo
(PSL), que foi ao Ciams Novo
Horizonte para tomar a vacina
e, ao descobrir que era a Coro-
naVac, vacina feita pelo Insti-
tuto Butantan com a farma-
cêutica chinesa Sinova, se re-
cusou a receber o imunizante. 

Na prática, a portaria de-
termina que, quem escolher a
vacina pela fabricante, só irá
tomar a dose após todas as fai-
xas etárias que ainda faltam
ser imunizadas serem con-
cluídas. Para isso, a pessoa
fica com o CPF bloqueado para
novos agendamentos no apli-
cativo Goiânia 24 Horas e no
site da Prefeitura. 

“A vacinação é não indivi-
dual, ela é coletiva. Quando

você recusa a vacina, você dei-
xa de imunizar outras pessoas
que também precisam do imu-
nizante. A situação melhorou
muito após a publicação do
decreto e divulgação da im-
prensa. Passamos a ter um
feedback positivo e muitas pes-
soas entenderam a importân-
cia da vacina”, destaca a se-
cretária-executiva da Secreta-
ria Municipal de Saúde (SMS)
de Goiânia, Luana Ribeiro.

Luana lembra que, antes
da portaria, em um só dia, no
drive-thru do Shopping Pas-
seio das Águas, 346 desisti-
ram de tomar a primeira dose
da vacina. Essas recusas, se-
gundo ela, trazem prejuízo à
campanha de vacinação. “En-
tendemos o direito individual,
mas a campanha de vacinação

é coletiva para se ter uma co-
bertura válida para o fim da
pandemia. Sabemos que ne-
nhuma delas impede adquirir
a doença, mas evita casos gra-
ves e óbitos. Outra coisa é
que todas elas foram aprova-
das pela Anvisa (Agência Na-
cional de Vigilância Sanitá-
ria) e ela é a nossa única es-
perança”, pontua. 

A decisão da Capital em
punir os chamados “somme-
liers de vacinas” também foi
seguida pelos outros dois
maiores municípios do Estado:
Aparecida de Goiânia e Aná-
polis. A segunda maior cidade
de Goiás afirma que apenas
duas situações de pessoas re-
cusarem tomar a vacina por
causa da farmacêutica foram
registradas, mas que os pro-

fissionais da Saúde consegui-
ram reverter a situação.

“[Os profissionais] informa-
ram sobre a impossibilidade de
escolha e orientaram os pa-
cientes sobre a importância da
imunização contra a covid-19.
Os mesmos pacientes então acei-
taram a dose do imunizante
disponível no momento da apli-
cação após a recomendação dos
profissionais de saúde”, desta-
cou Renata Cordeiro, coorde-
nadora de imunização da SMS

Ainda de acordo com Re-
nata, é esclarecido que os pro-
fissionais de todos os postos de
vacinação do município estão
preparados para esclarecer a
todos a eficácia das vacinas e a
importância da vacinação para
proteção individual e coleti-
va. "Estes profissionais refor-
çam, sempre que necessário,
que todos os laboratórios são
certificados pela Anvisa e con-
ferem altos níveis de proteção
contra complicações e óbitos
por COVID", pontua. 

Aparecida é um dos muni-
cípios mais adiantados na fai-
xa etária de imunização e deve
iniciar a vacinação de pessoas
acima de 28 anos nesta quinta-
feira (5). A imunização será
realizada em oito postos, sen-
do que nos drive-thrus da Ci-
dade Administrativa e do Cen-
tro de Especialidades não há
necessidade de agendamento.
Ao mesmo tempo, a aplicação

da dose 1 é feita via marcação
prévia pelo aplicativo Saúde
Aparecida em cinco Unidades
Básicas de Saúde (UBS’s) e na
Central de Imunização.

Anápolis 
Na última segunda-feira

(2), foi a vez de Anápolis deci-
dir em mandar para o final da
fila quem se recusar a tomar a
vacina. De acordo com a por-
taria 167 publicada no Diário
Oficial do Município de Aná-
polis, a pessoa que compare-
cer ao local de vacinação con-
tra a Covid-19 e optar “por
não receber a aplicação do
imunizante que esteja sendo
ofertado”, será automatica-
mente mandada para o “final
da fila”, tendo que “aguardar
o cumprimento de todo o ca-
lendário do Plano Nacional
de Imunização e a finaliza-
ção de todos os grupos etários
para que seu nome seja aceito
em nova triagem”.

“A recusa será lançada ime-
diatamente no cadastro do re-
cusante no sistema https://va-
cina.anapolis. go.gov.br, bem
como será documentada pelo
termo constante do anexo úni-
co desta portaria, que deverá
ser assinado pela pessoa ou, se
esta se negar, por duas teste-
munhas no local.”, conclui a
publicação. Até o momento,
não foram registrados casos
de recusa no município.

Em Goiânia, Luana explica
que apenas 74 mil doses de re-
forço da vacina contra a Co-
vid-19, das 87 mil que esta-
vam agendadas, foram apli-
cadas em julho. Ou seja, cer-
ca de 13 mil pessoas estão
com a segunda dose em atra-
so. Apesar de não ser um nú-
mero muito grande, a secre-
tária destaca a importância de
que as pessoas completem o
esquema vacinal.

Elas não estão completa-
mente protegidas desse jeito.

Sabemos que há pessoas que
não tomaram porque foram
contaminadas ou não estão na
Capital, mas querem atingir o
maior número de pessoas imu-
nizadas possível”, reforça. Até
o momento, pouco mais de
27% da população acima de 18
anos está com as duas doses ou
a dose única do braço contra o
novo coronavírus.

Por isso, nesta quinta-feira
(5), pessoas com 33 anos ou
mais e grupos prioritários
que já realizaram o agenda-

mento para os 14 postos dis-
poníveis podem se vacinar.
Também continua sendo apli-
cada a segunda dose das va-
cinas AstraZeneca e Pfizer
em 12 locais, além do reforço
da CoronaVac para quem está
em atraso, sem necessidade
de agendamento. 

O atendimento no Ciams
Dr. Domingos Viggiano, no
Jardim América, continua
para as gestantes, puérpe-
ras (mulheres com até 45
dias após o parto) e primeira

dose e reforço em atraso de
idosos. Quem está com atra-
so na segunda dose da vaci-
na Coronavac pode se dirigir
à Escola Municipal Rotary
Goiânia Oeste. Esses dois pos-
tos de atendimento para pe-
destres não necessitam de
agendamento e funcionam
das 8h às 17h.

Em razão do tipo de vaci-
na disponível no estoque da
Secretaria Municipal de Saú-
de, que necessita de refrige-
ração específica, o drive-thru

do Shopping Passeio das
Águas segue suspenso até o
recebimento de novas doses
de outros laboratórios. 

Podem receber o reforço
das vacinas pessoas com data
marcada para os dias 6 e 7 de
agosto e em atraso. O atendi-
mento é organizado da se-
guinte forma: na parte da ma-
nhã são vacinadas as pessoas
com nomes começados pelas
letras de A a L e no período
vespertino de M a Z. (Especial
para O Hoje)

Até o momento, 21 pessoas foram formalizadas da decisão e remanejadas para o final da fila

Cerca de 13 mil pessoas estão com a 2ª dose atrasada

Para se ter uma ideia, antes do decreto, 500 pessoas não quiseram se vacinar por ter preferência do imunizante

Decisão da Capital foi seguida por Aparecida e Anápolis

Recusa de vacina contra a Covid-19
cai após punição para “sommelier”

Fotos: Jota Eurípedes

COnfirA COmO fiCA O CALEnDáriO

1ª dose - pessoas a partir de 33 anos, por agendamento.
13 unidades de saúde (8h às 17h)
área i da puC goiás (8h às 16h)

1ª dose - grupos prioritários, por agendamento.
Csf leste universitário (8h às 17h)

2ª dose - pessoas agendadas para os dias 6/8 e 7/8
12 locais, sem agendamento (8h às 17h, exceto área i da puC,
que encerra às 16h)

2ª dose em atraso da CoronavaC - escola municipal ro-
tary goiânia oeste (8h às 17h)

os endereços dos postos podem ser encontrados
no site: www.goiania.go.gov.br/imunizagyn/
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Daniell Alves

Um laboratório de São Paulo foi contratado pela Pre-
feitura de Goiânia e fará a análise de pelo menos 600
amostras para detectar se a variante delta está em cir-
culação na Capital. Isto porque a Secretaria Municipal
de Saúde (SMS) ainda não realiza esse tipo de monito-
ramento de forma frequente. Segundo o superintendente
de Vigilância em Saúde, Yves Mauro Ternes, a empresa
deve realizar o sequenciamento genético de 50 amostras
positivas por semana. 

“Dentre elas pacientes com casos graves ou leves para
verificar como está a circulação de novas variantes”, diz.
Ele explica que a medida é para saber se há novas va-
riantes e/ou transmissão das mesmas. “É importante ter
esse monitoramento. Nesta semana já enviamos cerca
de 50 amostras para o laboratório para ter uma resposta”,
informa. 

Em Goiás, até o momento, são cinco casos confir-
mados da variante delta. “Todos foram importados e não
há transmissão comunitária. As pessoas não tiveram con-
tato com essa nova variante aqui no município. Estamos
monitorando os contactantes e enviamos as amostras
para o Lacen, que encaminha para o Rio de Janeiro”, afir-
ma o superintendente. 

Alerta
O alerta máximo é na Região do Entorno do Distrito Fe-

deral, diz a superintendente de Vigilância em Saúde da Se-
cretaria de Saúde do Estado (SES), Flúvia Amorim. “Agora
é praticamente impossível a gente impedir a transmissão
comunitária no Estado. Mas o que a gente pode e deve fa-
zer é monitorar qualquer caso. Fazer sequenciamento ge-
nômico para ver a dispersão dessa variante e o impacto que
ela vai trazer", esclareceu a superintendente.

Dos cinco casos registrados, um tem histórico de viagem
internacional e o outro é de um contato desta pessoa. Os
outros dois casos são de pessoas que tiveram contato com
moradores do Distrito Federal, que também registraram
contágio pela variante. Estes quatro casos são de pessoas
que moram em Goiânia. O quinto caso é de um morador
de Santo Antônio do Descoberto. Outros dois casos estão
sendo investigados em Anápolis.

Primeiro registro 
A variante delta do coronavírus (linhagem B.1.617.2),

que foi identificada pela primeira vez na Índia, foi en-
contrada em Goiânia em uma jovem de 18 anos. A muta-
ção foi detectada em amostra da paciente e o caso foi co-
municado em junho à SMS da Capital para que fossem rea-
lizadas as ações de vigilância e tomadas as providências
para o rastreio de contato.

O sequenciamento genético foi realizado pela equipe
da bióloga Mariana Pires de Campos Telles, professora da
Pontifícia Universidade Católica (PUC Goiás) e da Univer-
sidade Federal de Goiás (UFG), que coordena uma pesquisa
sobre o “Mapeamento das variações genéticas do Coro-
navírus (Sars-Cov-2) em Goiás".

O sequenciamento genômico foi realizado em 62 amos-
tras coletadas em Goiânia, em diferentes datas. Neste con-
junto de amostras, também foi identificada a variante gam-
ma, conhecida como P1, já encontrada em sequenciamentos
anteriores. A pesquisadora Mariana Telles explica que o
sequenciamento é uma ferramenta importante no moni-
toramento da evolução do genoma do vírus e da sua dis-
persão em uma epidemia. 

“Essas informações são importantes para traçar a velo-
cidade com que o vírus tem acumulado mutações ao longo
do tempo e se modificado, a velocidade com que tem se es-
palhado, além de outras informações relevantes para as to-
madas de decisão do poder público”, explica. Ela ressalta a
necessidade de manter as medidas de segurança e a urgên-
cia em vacinar o maior número possível de pessoas.

Mais perigosa
A variante delta é mais infecciosa do que as outras mu-

tações do coronavírus difundidas anteriormente. Testes de
laboratório sugerem que ela se multiplique mais no or-
ganismo, e estima-se que o risco de infectar membros da
própria família seja 60% maior, de acordo com uma aná-
lise divulgada pela autoridade sanitária britânica Public
Health England (PHE). O que aumenta o risco para pessoas
imunizadas apenas com a primeira dose da vacina. (Es-
pecial para O Hoje)

Empresa deve realizar o sequenciamento genético de
50 amostras positivas por semana

Os condutores de veículos
com placas de final 1 a 6 de-
vem pagar a última parcela
ou o valor total do Imposto so-
bre a Propriedade de Veículos
Automotores (IPVA) até esta
quinta-feira (5), em Goiás. O
boleto de pagamento pode
ser emitido por meio do apli-
cativo do Departamento Es-
tadual de Trânsito (Detran)
GO ON - disponível para os
sistemas Android e IOs, pelo
site ou em uma das unidades
de atendimento presencial,
mediante agendamento. 

Segundo o Detran, o bole-
to não é mais enviado para as
residências dos proprietários.
As parcelas do IPVA podem
ser pagas em até três vezes,

junto com o licenciamento e
possíveis multas. Segundo o
Detran, após o vencimento,
além das correções, há uma
alteração no valor do licen-
ciamento, que passa de R$
217,35 para R$ 274,75.

Para evitar sair de casa
durante a pandemia, ainda é
possível contratar os serviços
de um despachante online
credenciado ao órgão compe-
tente. Desse modo, além de
quitar o IPVA  e regularizar o
licenciamento on-line, outros
tributos poderão ser parcela-
dos no cartão de crédito. Na
hora de realizar a transação,
é preciso informar o número
do Registro Nacional de Veí-
culos Automotores (Renavam).

Prorrogado 
A taxa iria vencer no se-

gundo trimestre deste ano,
mas o Calendário Anual de Li-
cenciamento foi prorrogado
pelo Estado devido aos im-
pactos econômicos provoca-
dos pela pandemia, assim
como ocorreu em 2020. 

Conforme o órgão, quem
transitar com veículo com do-
cumentação irregular está co-
metendo uma infração de
trânsito gravíssima, descrita
no art. 230 do Código de Trân-
sito Brasileiro (CTB). Podendo
gerar sete pontos na Carteira
Nacional de Habilitação
(CNH) do proprietário, além
de multa. (Daniell Alves, es-
pecial para O Hoje)

Condutores com placas de final 1
a 6 têm até hoje para quitar IPVA

Cerca de 600
amostras serão
analisadas 
para sequenciar
variante Delta

tRÁPIDAS

Cerrado pode ter prioridade na captação
de recursos para sua preservação

O Projeto de Lei (PL) 1.600/2019, do se-
nador Jorge Kajuru (Podemos-GO), aprova-
do em decisão final pela Comissão de Meio
Ambiente (CMA), poderá incluir o Cerrado
entre os biomas com prioridade para cap-
tação de investimentos junto ao Fundo Na-
cional de Meio Ambiente.  O parecer favo-
rável, com uma emenda de redação, foi
apresentado pelo senador Jaques Wagner
(PT-BA) e segue agora para apreciação da Câ-
mara dos Deputados, a menos que haja re-
curso para votação no Plenário do Senado.
A proposta altera o artigo 5º da Lei 7.797, de
1989, que, em sua redação atual, prioriza a
aplicação de recursos do fundo apenas em
projetos com área de abrangência na Ama-
zônia Legal e no Pantanal Mato-Grossense.
Na justificativa do projeto, Kajuru observa

que o Cerrado, mesmo sendo o segundo
maior bioma da América do Sul e contendo
as nascentes de seis das oito grandes bacias
hidrográficas brasileiras, não tem merecido
a devida atenção governamental para pre-
servação de sua rica biodiversidade. O bio-
ma apresenta, no Brasil, 8,3% de seu terri-
tório legalmente protegido por unidades de
conservação; desse total, 3,1% são unidades
de conservação de proteção integral e 5,2%
unidades de conservação de uso sustentável.
Por não ser tão protegido como a Amazônia,
(que apresenta 28,1% de sua extensão em
unidades de conservação), a vegetação ca-
racterística do Cerrado tem dado lugar a pas-
tagens para gado e lavouras de soja, algodão
e outros produtos agrícolas, ponderou o se-
nador Jorge Kajuru.

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

Jurídica

O Conselho Nacional
de Justiça (CNJ) realiza,
hoje (5) e sexta-feira (6/8),
o  Encontro Nacional e
Reunião dos Núcleos, Juí-
zes e Juízas de Coopera-
ção. O evento será trans-
mitido ao vivo pelo canal
do CNJ no YouTube. O
evento faz parte do proje-

to de aperfeiçoamento da
Rede Nacional de Coope-
ração Judiciária, que tem
por finalidade imprimir
maior fluidez, agilidade e
eficácia ao intercâmbio
de atos judiciais e de fa-
vorecer o exercício de
uma jurisdição mais har-
mônica e colaborativa. 

Cooperação Judiciária

Mantido afastamento 
de desembargador

O Plenário do CNJ, por
maioria, julgou improce-
dente o pedido de um de-
sembargador afastado
do  TJSC para ser reinte-
grado às funções jurisdi-
cionais. O pedido foi ne-
gado, pois o desembarga-
dor foi acusado de violên-
cia contra a enteada em
momento posterior aos fa-

tos que levaram à sua con-
denação. Nesse sentido, o
tribunal considerou ter
ocorrido a “prática de atos
incompatíveis com a dig-
nidade e o decoro exigíveis
de um integrante da ma-
gistratura” e, na sequên-
cia, abriu investigação pre-
liminar para apurar a
nova conduta.

2 Assembleia Legislativa
de Goiás – Foi retirado de
pauta o processo n° 3650/17,
de alta relevância para a
construção da cidadania, que
dispõe sobre a obrigatorie-
dade da inclusão da Discipli-
na Introdução ao Estudo do
Direito, na estrutura curri-
cular no ensino médio da
rede pública de ensino do
Estado de Goiás. 

O prazo de 30 dias para
notificação de infrações de
trânsito previsto no Código
de Trânsito Brasileiro não
se aplica às autuações da
ANTT pelo transporte rodo-
viário de produtos perigosos
de forma irregular. Esse é o
entendimento da 5ª Turma
do Tribunal Regional Federal
da 1ª Região (TRF1).

Resolução
ANTT não
prevê prazo
máximo para
a notificação
de autuação

Competência de julgamento sobre
o Minha Casa Minha Vida é da JF

A Terceira Seção do Su-
perior Tribunal de Justiça
(STJ) estabeleceu a compe-
tência da Justiça Federal
(JF) para processar e julgar
crime de esbulho posses-
sório de imóvel financiado
pelo programa Minha Casa
Minha Vida. Para o cole-
giado, enquanto o imóvel
estiver vinculado ao pro-
grama, cuja compra envol-
ve subsídio federal e posse
indireta da Caixa Econô-
mica Federal, persistirá a
competência federal. Para a
relatora do conflito de com-
petência, ministra Laurita
Vaz, "o crime de esbulho
possessório pressupõe uma

ação física de invadir um
terreno ou edifício alheio,
no intuito de impedir a uti-
lização do bem pelo seu
possuidor. Portanto, tão so-
mente aquele que tem a
posse direta do imóvel
pode ser a vítima, pois é
quem exercia o direito de
uso e fruição do bem". Na
hipótese de imóvel aliena-
do fiduciariamente, a mi-
nistra ressaltou que, en-
quanto o devedor fidu-
ciante permanecer na pos-
se direta, só ele poderá ser
vítima do crime. Apenas
se o credor fiduciário pas-
sar a ter a posse direta do
bem é que será ele a vítima.



Somente entre janeiro e ju-
nho deste ano, a Prefeitura de
Goiânia já desembolsou cerca
de R$ 2,25 milhões com limpe-
za de bocas de lobo. Os dados
são da Secretaria Municipal
de Infraestrutura Urbana, que
mensalmente, limpa cerca de
2,5 mil bueiros na Capital. Aos
cofres públicos, o custo médio
de cada limpeza realizada é de
R$ 150 reais.

A Prefeitura de Goiânia rea-
lizou a limpeza em 15 mil bo-
cas de lobo e 400 poços de visita
(rede de drenagem pluvial) du-
rante os seis primeiros meses
de 2021. Segundo a Gerência de
Conservação de Obras de Artes
e Combate a Erosão da Seinfra,
foram retiradas cerca de 4 mil
toneladas de entulho e resí-
duos. Segundo a pasta, o maior
volume de entulho removido
está na Região Central da Ca-
pital, como a Região da Rua 44,
o Setor Norte Ferroviário e
praças de grande concentração.

“Encontramos todo tipo de
material, incluindo folhagens,
latas de bebidas, garrafas, co-
pos de plástico, sofás, roupas,
brinquedos”, explica o titular
da Seinfra, Fausto Sarmento.
Em média, as equipes visto-

riaram mais de 2,5 mil bocas de
lobo por mês e entre janeiro e
junho deste ano fizeram 2.482
viagens de caminhão pipa para
auxiliar o serviço. Com relação
a bueiros e pontes, quase 500
foram limpos no mesmo pe-
ríodo. Apenas no mês de junho,
os trabalhos chegaram a 65
bairros de Goiânia. Entre os
bairros atendidos em junho
estão o Faiçalville, Aeroporto,
Capuava, Conjunto Vera Cruz,
Jardim América, Jardim Goiás,
Parque Atheneu, Setor Bueno,
Campinas e Central.

As medidas preventivas
foram iniciadas para garantir
que o sistema de drenagem
em Goiânia funcione bem.
Diariamente, é feita a recu-
peração de bocas de lobo,
contenção de erosões provo-
cadas pelas chuvas e cons-
trução de novas galerias plu-
viais para que a cidade sinta
cada vez menos os impactos
causados pelos temporais.
Além disso, a pasta destacou
que o serviço deverá ser in-
tensificado nos meses de
agosto e setembro, como ação
de prevenção para o período
chuvoso, que normalmente
começa em outubro.

Neste mês de agosto, a lim-
peza das bocas de lobo já foi
realizada nos setores Vila
Nova, Conjunto Vera Cruz,
Jardim Vila Aurora, Jardim
Guanabara, Criméia Oeste,
Jardim Novo Mundo, Bairro
Aeroviário, Residencial Tro-
pical Ville, Jardim Curitiba,
Jardim Fonte Nova, Rio For-
moso e Sudoeste. O titular
da Seinfra reforça o pedido
de colaboração à população.
“Pedimos o apoio da comu-
nidade para nos ajudar a dei-
xar a cidade mais limpa, mais
bonita e saudável com cada
um fazendo a sua parte e
destinando corretamente os
resíduos sólidos. A Seinfra
trabalha quase 24 horas por
dia com esse serviço, seja de
forma manual ou com cami-
nhão hidrojato e CDL (que
suga água suja)”, afirma Faus-
to Sarmento.

A população pode solicitar
os serviços da Seinfra através
do aplicativo Prefeitura 24h
e/ou entrar em contato com o
Serviço de Atendimento ao Ci-
dadão, pelos telefones 3524-
8363/3524-8373 e WhatsApp
9-8493-7229. (Maiara Dal Bos-
co, Especial para O Hoje)
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Maiara Dal Bosco

Depois de aumentar em
25% no mês de maio, o asfalto
é mais um insumo que conti-
nua com tendência de alta. A si-
tuação pode interferir direta-
mente nas obras de recapea-
mento de ruas e avenidas que
vêm sendo realizadas na Capi-
tal, já que em agosto, um novo
aumento, desta vez de 6%, já
foi registrado. 

Segundo o economista Cláu-
dio Henrique de Oliveira a
preocupação agora é com a
disponibilidade da massa as-
fáltica para o término das
obras. “Começando a chuva, se
torna inviável a conclusão dos
serviços de recapeamento as-
fáltico, e, quanto mais demora
a execução dos serviços, maio-
res vão sendo os custos”, pon-
tua. Ainda segundo ele, é im-
prescindível saber se o referi-
do produto está em estoque, se
está no limite, ou se ainda pre-
cisa ser comprado, já que tudo
isso influenciará no custo final,
sobretudo diante dos aumen-
tos. “A partir disso é preciso en-
tender como os recursos serão
repassados, uma vez que quem
executa a obra não pode ficar
no prejuízo, então para que
não haja um desequilíbrio nas
contas públicas, ajustes orça-
mentários e economias preci-
sarão ser realizadas em alguns
setores”, destaca. 

De acordo com o especia-
lista, o que precisa ser pen-
sado diante do aumento é
como será realizada a aquisi-
ção da massa asfáltica para a
execução do serviço. “A mas-
sa asfáltica, tem como princi-

pal elemento o betume, que é
um produto derivado do pe-
tróleo. Assim, a variação do
preço do dólar e a variação do
preço do petróleo no mercado
internacional influenciaram
no aumento do insumo”, des-
taca Cláudio.

Cláudio explica que o cum-
primento do contrato é o pon-
to mais importante da questão.
“Se o contrato prevê aditivos
em razão de variação de preços
de insumos, isso tem que ser
honrado porque a outra parte
também fez cálculos de custo,
de ganho e tem todo um com-
promisso financeiro que a Pre-
feitura também fez.", afirma.
Segundo o economista, o dese-
quilíbrio com o aumento dos
insumos terá que ser saneado
de forma que a Prefeitura te-
nha as contas validadas e es-
táveis e, acima de tudo, que o
serviço seja concluído.

Não terá impacto
Em entrevista ao jornal O

Hoje, o titular da Secretaria
Municipal de Infraestrutura
Urbana (Seinfra), Fausto Sar-
mento, explicou que as varia-
ções bruscas de insumos cau-
sam os chamados “realinha-
mentos contratutais”. “As va-
riações bruscas dão direito de
as empresas solicitarem o rea-
linhamento contratual sempre
que os valores excederem os
valores já admitidos por lei.
Com isso, sempre que o insumo
sofre um acréscimo de valor
muito grande, é comum na
Administração Pública que
essa medida seja solicitada,
uma vez que é uma forma de
indenizar os custos que as em-
presas eventualmente tenham
tido a mais na prestação da-
queles serviços”, afirmou. Ele
reforça que, nesta semana, a
Prefeitura realizou ações de
reconstrução asfáltica na Rua
146, Setor Marista, na Avenida
Totó Bueno, Jardim Balneário
Meia Ponte, na Alameda Vista
Alegre, Setor São Francisco,

Rua Flemington, no Jardim Pla-
nalto e na Avenida Santana, Se-
tor Rodoviário.

Segundo a pasta, o Depar-
tamento Nacional de Infraes-
trutura de Transportes (DNIT)
adotou uma sistemática de
cálculo de realinhamento e a
Seinfra segue a mesma deter-
minação, que também foi ado-
tada pela Agência Goiana de
Infraestrutura e Transportes
(Goinfra). “Cada contrato tem
uma data de início, de térmi-
no, de cotação e de reajusta-
mento. Então, cada empresa
realiza o próprio cálculo, uma
vez que cada contrato tem as
suas especificidades. Poste-
rior a isso, a empresa apre-
senta esses cálculos e nós va-
lidamos, e, com base nessas
solicitações, são aprovados os
realinhamentos contratuais,
processo que estamos vivendo
neste momento”, destacou o
Fausto Sarmento.

Ainda de acordo com a Sein-
fra, sobre a continuidade das

obras de recapeamento asfálti-
co, é sabido que as empresas
prestadoras de serviço entrarão
com as solicitações de reali-
nhamento, e, somente a partir
disso será possível estimar os
próximos passos. Contudo, o
Secretário Fausto Sarmento
acredita que isso não implicará
em alteração no calendário das
obras, que deverão continuar
normalmente na Capital.

Já com relação aos custos, o
Secretário titular da Seinfra
destaca que os aumentos so-
fridos serão refletidos nos pró-
ximos meses. “A portaria pre-
vê o ajuste a cada quatro meses
o valor excedido. Quando a
empresa solicita, fazemos a re-
visão, já que só podemos inde-
nizar sobre o serviço efetiva-
mente realizado, lembrando
que o objetivo do realinha-
mento é indenizar eventuais
prejuízos, então não há inde-
nização sobre o que ainda não
foi executado”, finaliza. (Es-
pecial para O Hoje)

Apesar disso,
Seinfra garante que
a alta não implicará
em atrasos no
calendário de obras
de recapeamento
asfáltico na Capital

“O que precisa ser pensado é como será realizada a aquisição da massa asfáltica para a execução do serviço” diz especialista

Paço realizou a limpeza em 15 mil bocas de lobo até agora

Aumento no preço do asfalto pode
impactar execução de recapeamento 

Goiânia já gastou mais de R$ 2 mi com limpeza de bueiros
LIMPEZA URBANA
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A velocista belarussa Krys-
tsina Tsimanouskaya deixou
Tóquio nesta quarta-feira
(04/08) num voo para Viena.
Ela requisitara visto humani-
tário na embaixada polonesa
por temer pela própria vida
após haver criticado aberta-
mente seus treinadores.

Esperava-se que a atleta
de 24 anos fosse viajar dire-
tamente para Varsóvia, mas
a rota foi modificada no úl-
timo momento. Segundo o
governo austríaco, ela deve
voar para a Polônia após
pousar em Viena nesta quar-
ta. Fotos a mostram deixan-
do a representação diplo-
mática da Polônia e chegan-
do ao aeroporto Narita, na
capital japonesa, usando
máscara sanitária, óculos
escuros e jeans.

No domingo, ela se recusa-
ra a embarcar de volta para
Belarus, alegando ter sido le-
vada contra a vontade para o
aeroporto Haneda. O fato de-
sencadeou um conflito com o
resto da equipe que participou
dos Jogos Olímpicos no Japão.

Treinador alega
problemas psicológicos

Antes, Tsimanouskaya se
queixara nas redes sociais da
"negligência dos nossos trei-
nadores", por havê-la regis-
trado no último momento
para a corrida de reveza-
mento de 4 x 400 metros dos
Jogos de Tóquio. Em seguida,
o Comitê Olímpico Belarusso,
dirigido por Viktor Lukas-
henko, filho do presidente do
país, a impediu de competir
no evento de 200 metros.

O órgão esportivo teria dei-
xado claro que, "voltando para
casa, eu definitivamente ia en-
carar algum tipo de punição",
relatou a corredora em entre-
vista à agência de notícias AP.
Além disso "houve insinua-
ções mal dissimuladas de que
havia mais à minha espera".

Falando à TV estatal bela-

russa, o treinador de atletis-
mo Yuri Moiseevich alegou
que a velocista teria sido re-
tirada da competição devido
a seu "estado emocional, psi-
cológico". A corredora, que
pretende prosseguir sua car-
reira na Polônia, nega que
estivesse sofrendo de qual-
quer problema médico.

Represália por carta
aberta?

Krystsina Tsimanouskaya
foi uma das 2 mil personali-
dades do esporte nacional
que assinaram uma carta
aberta exigindo novas elei-
ções em Belarus e a libertação
dos presos políticos.

O país se encontra em tu-
multo político desde que, em
agosto 2020, Alexander Lu-
kashenko alegou vitória num
pleito presidencial sob fortes

suspeitas de ter sido manipu-
lado. Denominado por alguns
"o último ditador da Euro-
pa", o político pró-Moscou
ocupa o poder desde 1994.

No entanto, a atleta recha-
çou as alegações de alguns de
seus ex-companheiros de equi-
pe de que planejasse pedir asi-
lo político muito antes de par-
tir para os Jogos Olímpicos de
Tóquio. "Tudo o que aconteceu
não estava, absolutamente nos
meus planos", afirmou.

Seu marido, Arseniy Zda-
nevich, já se refugiou na
Ucrânia, e ambos deverão se
reunir assim que Tsima-
nouskaya esteja de volta à
Europa. Na terça-feira, o Co-
mitê Olímpico Internacional
(COI) anunciou a abertura de
um inquérito formal sobre o
caso e exige esclarecimentos
da equipe belarussa.

Krystsina
Tsimanouskaya voa
para a Áustria e
deve seguir para a
Polônia em seguida.
Signatária de uma
carta aberta contra
o governo
Lukashenko, ela
disse que seria
punida se voltasse
para casa

Atleta belarussa que pediu asilo
deixa Tóquio rumo à Europa

Paul Naggear e Tracy Awad-
Naggear acreditavam que eles
e a filha Alexandra, de três
anos, estivessem seguros em
seu apartamento em Beirute.
Isso apesar de esperarem pou-
co do governo, a economia es-
tar em uma espiral descen-
dente, e a pandemia do coro-
navírus complicar ainda mais
a situação. Quase ninguém
acreditava que as coisas pu-
dessem ficar ainda piores. 

Mas isso mudou em 4 de
agosto de 2020. Um terrível
estrondo, uma enorme nuvem
de fumaça, uma violenta ex-
plosão, que chegou a quebrar
o vidro da janela do aparta-
mento dos Naggears perto do
porto de Beirute. 

A mãe, Tracy, e a filha, Ale-
xandra, mais conhecida como
Lexou, sofreram ferimentos
graves. Poucos dias depois, a
pequena Alexandra morreu
no hospital.

Ela é uma das vítimas mais jo-
vens da violenta explosão no
porto de Beirute, há um ano, que
matou mais de 200 pessoas. Mi-
lhares ficaram feridas, 300 mil
perderam suas moradias e os so-
nhos de uma vida melhor. Um to-
tal de 2.750 toneladas de nitrato
de amônio, armazenadas sem se-
gurança no porto de Beirute
desde 2013, levou a uma das
maiores explosões não nucleares
da história. 

Sem confiança na Justiça 
"Como era esperado, não

estamos bem", diz Tracy em
uma entrevista em vídeo. "Vi-
vemos em um país onde tudo
é escuro. Não há justiça. Nada
funciona."

Desde a explosão, muitos li-
baneses viraram as costas ao
país, mas os Naggears não pu-
deram e não quiseram sair.
Desde o início, estava claro ao
casal que não poderia contar
com o sistema judicial libanês
para esclarecer quem foi res-
ponsável pela explosão e pelo
armazenamento do nitrato de
amônio – e, portanto, pela
morte da filha.

"É importante que saiba-
mos a verdade. Sei que isso não
trará Lexou de volta, nem di-
minuirá nossa dor. Mas, mes-

mo que leve dez anos, eu tenho
tempo", diz Tracy. Ela diz que
quer ver os responsáveis atrás
das grades. "Não quero que
outras famílias, filhos, maridos,
esposas tenham que passar
por algo assim", diz. "Quero re-
cuperar este país que estes cri-
minosos nos tiraram", ressalta,
referindo-se aos líderes políti-
cos e outras autoridades. "Eles
não só levaram minha filha,
mas também meu país, minha
casa, minha vida." 

Exigência de investigação
independente

Junto com outros sobrevi-
ventes e familiares, assim
como organizações não go-
vernamentais nacionais e in-

ternacionais, o casal Naggear
luta por justiça e por uma in-
vestigação da explosão.

Em uma carta ao Conselho
de Direitos Humanos da ONU,
a organização Human Rights
Watch solicitou "uma comissão
de inquérito internacional, in-
dependente e imparcial" em
nome de todos os envolvidos e
afetados.

"Exortamos vocês a apoiar
esta iniciativa, introduzindo
uma resolução para estabelecer
tal missão no Conselho de Di-
reitos Humanos", diz a carta.
Para que isso acontecesse, algum
país teria de apresentar uma re-
solução nesse sentido ao Conse-
lho de Direitos Humanos, mas
isso ainda não ocorreu. 

Elite boicota
esclarecimento 

A luta do casal Naggear e
outros que pedem esclareci-
mentos nem sempre foi fácil,
porque a classe política do-
minante conseguiu até agora
escapar da responsabilidade
por seu papel no desastre
portuário de 4 de agosto. Isso
que na ocasião os políticos
haviam anunciado que es-
clareceriam a responsabili-
dade pela explosão em cinco
dias. Mas, 365 dias depois,
nada aconteceu.

Pelo contrário, os políticos
tentam evitar o esclarecimen-
to jurídico da explosão. Quan-
do o primeiro juiz, Fadi Sa-
wan, quis convocar políticos de
alto escalão, como o ex-pri-
meiro-ministro Hassan Diab,
lhe tiraram o cargo. Quando Ta-
rek Bitar foi encarregado como
juiz, ao menos houve uma pe-
quena movimentação no caso,
diz Tracy Awad-Naggear. 

Mas mesmo ele está en-
frentando obstáculos. Mais re-
centemente, o ministro do In-
terior, Mohamed Fehmi, até
se recusou a deixar Abbas Ibra-
him, o chefe da Agência de Se-
gurança Geral, ser interrogado
por Bitar, relata Diana Me-
nhem, diretora executiva da or-
ganização Kulluna Irada, que é
financiada por libaneses no
país e no exterior. Os membros
do Parlamento também tenta-
ram evitar o questionamento
de alguns políticos.

Um ano após megaexplosão, pais lutam por justiça pela filha

BEIRUTE

Em um muro de Beirute, o artista Brady Black deu um rosto às vítimas, inclusive a pequena Alexandra

Tsimanouskaya
se recusou a
embarcar de
volta para
Belarus,
alegando ter sido
levada contra a
vontade para o
aeroporto
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Lanna Oliveira

“Tem que ter coragem de defen-
der o amor, principalmente em um
mundo tão deflagrado como o que a
gente está hoje”, comenta Marisa
Monte sobre seu novo álbum ‘Por-
tas’. Ela, uma das cantoras repre-
sentantes da música popular brasi-
leira, tem um currículo de encher os
olhos, ou ouvidos, de quem gosta de
boa música. Com seu novo trabalho,
a cantora traz parcerias interes-
santes e que mantêm a estética
mantida há 30 anos pela artista.
Como tudo que ela propõe, este é um
álbum refinado e talvez até um es-
cape da realidade.

Após dez anos de jejum de inédi-
tas, Marisa Monte lançou recente-
mente seu novo projeto, o álbum
‘Portas’. Cada música desse trabalho
parece feita para ser cantada no
hoje, mas olhando para frente, para
os dias melhores que estão por vir, e
sim, para Marisa, os dias serão me-
lhores e com muito amor. A cantora
afirma que o amor sempre foi e sem-
pre será pauta de suas canções. O con-
ceito traz para o público uma fuga dos
momentos que o mundo enfrenta. E
nada como a arte para desempenhar
com grandeza esse papel.

“Tem que ter muita coragem para
o amor, se a gente quer um mundo
mais igualitário, diverso e com menos
ódio, a única maneira é construir isso
através do amor. O amor como forma
de construção política e apartidária é
ferramenta potente e necessária”,
contou Marisa em papo online com
seus fãs no projeto ‘Faixa a Faixa’, ex-
clusivo da Deezer.  Ela ainda reforça
a força da música e do otimismo. “Foi
muito importante produzir durante a
quarentena, eu sabia que eu poderia
contribuir de alguma maneira com
essa ferramenta que é a música”.

Chico Brown assina, ao lado de Ma-
risa Monte, cinco das 16 faixas do ál-
bum, assumindo com primor o posto
que era de seu pai, Carlinhos Brown,
que pela primeira vez desde 1994 não
aparece como parceiro em um disco
da cantora. Arnaldo Antunes, por
sua vez, colabora em três músicas do
disco, assim como Marcelo Camelo.
Nando Reis, que não aparecia em
um álbum da cantora desde 2006,

também participa. ‘Portas’ ainda con-
ta com as colaborações de Silva, Pre-
tinho da Serrinha, Seu Jorge e Flor.

]Processo de produção 
e composição

‘Portas’ é a música que abre o ál-
bum, mas por pouco não foi outra. “Eu
tinha dúvidas se ‘Portas’ iria abrir o ál-
bum, se esse seria o nome, pensamos
que seria ‘A Língua dos Animais’ mas
acabou que ‘Portas’ se impôs”, conta
Marisa. “Ela fala de grandes decisões
da vida como também pode ser de de-
cisões corriqueiras. Não existe o jeito
certo de fazer, existe um jeito para
cada um. Nós gravamos ela remota-
mente, eu queria ter feito um ao vivo
no estúdio, a galera tocando junto, se
olhando, mas com a pandemia as coi-
sas ficaram mais perigosas e difíceis”,
comenta Marisa.  

O álbum segue com ‘Calma’, a se-
gunda música gravada do novo pro-
jeto.  Produzida em conjunto com
Chico Brown, a música tem uma
mensagem de fé no futuro e que
eventualmente as coisas vão me-

lhorar. “As dificuldades que a gen-
te está vivendo vão impulsionar a
gente para um progresso e tirar a
gente desse atraso”, diz a artista so-
bre a composição da música. Chico
Brown, que também é multi-ins-
trumentista, participou da produção
e composição de diversas músicas
do álbum, Marisa o define como
“um artista assombroso”.

Grande parte das músicas foram
compostas nos últimos anos, como
‘Pra melhorar’ composta há seis
anos e ‘Quanto Tempo’, em que a me-
lodia foi criada no final dos anos 90,
mas foi finalizada recentemente
para este trabalho. Das quatro mú-
sicas compostas durante a quaren-
tena, ‘Vagalumes’, ganha destaque
pelo jogo de palavras, no qual todas
as palavras se conectam com ‘luz’. “É
sobre a valorização de cada mini
rente da natureza, como uma coisa
tão pequena pode transformar a
vida, tudo tem seu papel e impor-
tância”, afirma Marisa. 

Já ‘Medo do Perigo’ fala sobre ro-
mance e a coragem de continuar bus-
cando o amor apesar dos riscos que
ele pode trazer, como diz o verso:
“Deixo a tempestade para um novo
abrigo”. “O amor é uma forma de
protesto contra o ódio. Eu tenho fei-
to isso quase a vida toda com as mi-
nhas músicas, tem que ter coragem
de defender o amor principalmente
num mundo tão deflagrado como o
que a gente tá hoje. Fico muito feliz
de encontrar tanta gente que pense
assim também”, finaliza a artista
(Lanna Oliveira é estagiária do
jornal O Hoje)

Marisa Monte lança
novo álbum e apre-
senta sua esperança e
otimismo por meio de
sua música

Essência

PoR DIAS MelhoReS

Chico Brown, Arnaldo
Antunes, Marcelo
Camelo, Nando Reis,
Silva, Pretinho da
Serrinha, Seu Jorge e Flor
são as participações de
‘Portas’
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Malhação - sonhos
Wallace demonstra ódio

de Simplício e Heideguer o
incentiva. Tomtom sabota a
comida de roberta. Sol beija
Wallace. roberta passa mal e
Marcelo a leva para casa. Bar-
bara e Wallace conversam so-
bre Sol. Jade grava as cenas de
beijo entre Henrique e Bianca
e envia para Duca. roberta se
declara para Marcelo e lhe
pede perdão. Duca interrom-
pe os ensaios da peça e pede
que Jade pare de lhe enviar ví-
deos. edgard repreende Jade
e pede que Duca deixe a ri-
balta. Henrique conta para
Bianca que gosta dela.

Gênesis
esaú faz uma importante

descoberta. Lia sofre durante
o parto. esaú arma contra
Jacó. Maalate observa o treino
de reuel. raquel sente inveja
de Lia. Éder e Jacó caem na ar-
madilha de esaú. raquel dei-
xa nanum na saia justa. aoli-
bama questiona Maalate e
akia. Todos se surpreendem
com o retorno de Jacó. Salma
rejeita Labão. Isaque descobre
que esaú tentou envenenar
Jacó. Lia se decepciona com as
palavras de Jacó. Lia dá à luz
Simeão, Levi e Judá. esaú se
entrega à aolibama. Lúcifer
cruza com Bila. 

a Vida da Gente
Vitória e Bárbara veem Ma-

riano sendo preso pela TV.
Daniel e Lúcio saem da cirur-
gia de Júlia. Júlia é encami-
nhada ao centro cirúrgico. ce-
lina elogia Lourenço. Francis-
co repara que o vizinho se in-
teressou por nanda. ana
ameaça se afastar de eva. So-
fia agradece a ajuda de Dora.
os médicos enfrentam difi-
culdades na cirurgia de Manu.
Marcos se despede de Dora.
cícero e alice conversam so-
bre renato. os problemas na
cirurgia de Manuela são su-
perados. celina avisa que está
tudo bem com Manuela. 

Coração indomável
raiza dá a Miguel uma

nota promissória para que
ele assine. ele sente duvidas
antes de assinar. Dóris diz a
otávio que odeia Maria ales-
sandra, e ele diz que Maria
alessandra não se casará com
o governador. José antônio
diz a esther estar apaixonado
por ela, porém que certa-
mente Lucia e todos os nar-
vaez serão contrários a essa
união, além de que teme que
ela se canse dele e faça como
otávio fez com Maricruz. es-
ther o beija e diz óue o ama.
no cassino, Miguel perde re-
petidas vezes na roleta.

império
José alfredo se desentende

com Maria Ísis, que termina o
romance com o comendador.
Josué deixa um objeto cair no
quarto de cora, e elivaldo e
cristina ouvem o barulho.
Maurílio tenta convencer Da-
nielle a se aliar a ele. José al-
fredo pensa em Maria Ísis.
amanda percebe que Leonar-
do está doente e decide levá-
lo para um hospital. Ismael,
Lorraine e Juliane vêem Josué
sair da casa de cora. enrico
ouve Maria clara chamar Vi-
cente para ir à sua casa e fica
furioso. Leonardo é internado
com pneumonia. 

RESUMO
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Programação
especial
Sarau do HGG comemora 8 anos.
Colaboradores da unidade de saúde
serão as atrações no mês de agosto

Elysia Cardoso

Em agosto de 2021 o Sa-
rau do Hospital Estadual
Alberto Rassi – HGG com-
pleta 8 anos. O Sarau foi o
primeiro e é o maior pro-
jeto de humanização da
unidade, em que as apre-
sentações são realizadas
voluntariamente por artis-
tas convidados. Até o mês
de comemoração do seu
aniversário foram realiza-
das 342 apresentações, com
a participação de 1.670 ar-
tistas e cerca de 498 horas
de músicas ecoando pelos
corredores do hospital.

Para as comemorações
do oitavo ano do Sarau, as
apresentações serão pre-
senciais, visto que desde o
início da pandemia da co-
vid-19, os artistas têm en-
cantado os pacientes de
forma virtual, por meio de
vídeos que são disponibi-
lizados nos smartphones
dos pacientes, sistema de
som e TVs do CTI. Este ano
serão as "pratas da casa"
que darão um show de ta-
lentos. Serão apresenta-
ções com médicos, moto-
ristas, enfermeiros, nutri-
cionistas, e outros profis-
sionais que atuam no HGG.

Para abrir o mês de co-
memoração, o primeiro sa-
rau de agosto, dia 5, será
com o médico nefrologista
Afonso Lucas, que levará
muito sertanejo para os
pacientes. No dia 12 será a
vez do motorista de am-
bulância Paulo Dias, em
sua segunda a apresenta-
ção nas comemorações do
aniversário do projeto de
humanização. 

No dia 17, toda a desen-
voltura da enfermeira do
centro cirúrgico Camila San-
tos será responsável pela
animação. Já no dia 19, um
lindo trio composto pelas co-

laboradoras Lucimeire Nu-
nes, Elda Carvalho e Anay-
se Amorim encantará os pa-
cientes. E para fechar o mês
com chave de ouro, no dia
26 de agosto, a residente
em medicina Stephanie Re-
sende vai encantar a todos
com muita MPB.

Todas as apresentações
em comemoração ao ani-
versário de 8 anos do Sarau
do HGG serão realizadas às
17h, no Jardim da Solistên-
cia, um local amplo e are-
jado, como medida de ga-
rantir a segurança e saúde
dos pacientes e também
dos colaboradores do HGG.

Sobre o Sarau
Oficialmente lançado em

5 de agosto de 2013, após o
HGG ser reestruturado pelo
Governo de Goiás por meio
da Secretaria de Estado da
Saúde, em parceria com o
Instituto de Desenvolvi-
mento tecnológico e Huma-
no (Idtech), o Sarau foi o pri-
meiro projeto de humani-
zação implantado na uni-
dade. Em seu oitavo ano, já
se consolidou como um pro-
jeto que une o incentivo à
cultura, o estímulo à pro-
dução musical regional e a
promoção do bem-estar por
meio da música.

Os benefícios foram
comprovados por meio da
pesquisa de mestrado da
Universidade Federal de
Goiás (UFG), que mostrou
que os pacientes que parti-
cipam deste projeto de hu-
manização apresentam re-
dução dos sintomas de an-
siedade e depressão decor-
rentes do processo de hos-
pitalização, o que contribui
com o tratamento e melho-
ria da doença, dando res-
paldo ao slogan do projeto:
"Porque nada é imune à
música. Nem mesmo a dor”.
(Especial para O Hoje)

Neste mês de agosto as apresentações serão presenciais A coluna Estillo voltará a ser publicada neste espaço logo que atravessada a Pandemia do Coronavírus. 

NOTA AO LEITOR
t

Katherine Leighton tem
paixão por livros,

adotando o romance
romântico como seu

gênero de escrita

LIVRARIA
t

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

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

‘Um Coreano em Minha
Vida’ marca a trajetória de
Elleanor, uma jovem pau-
listana com uma habilidade
incomum: ver os mortos. O
enredo envolve um segundo
personagem, Park Jae
Young, um garoto coreano
que passou por perdas de-
mais para a sua pouca ida-
de, e ainda precisa se acos-
tumar com uma cultura to-

talmente diferente ao se
mudar para o Brasil.

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

Com as vidas cruzadas
ainda na infância, o casal
cria um forte laço de amiza-
de e amor. Mas uma série de
conflitos faz com que Park
volte para a sua cidade natal

em Seul, capital da
Coreia do Sul. O
reencontro acontece
depois de 23 anos,
quando ele retorna
para ajudar o irmão,
mas o que ele não
esperava era a volta
da antiga paixão en-
tre ele e Elleanor.
No entanto, nada
será como antes.
Um acidente pro-
mete separar para
sempre a vida dos
protagonistas, mas
será que o amor
pode vencer a guer-
ra contra o destino?

Sobre a autora
Katherine Laura

Leighton é natural
de São Paulo, pas-
sou boa parte de sua
vida morando em ci-
dades de Mato Gros-

so do Sul e hoje vive com o
marido e o filho em Natal, Rio
Grande do Norte. Formada
em Administração, profissão
em que atuou por dez anos,
hoje dedica-se exclusiva-
mente a sua paixão por li-
vros, adotando o romance
romântico como seu gênero
de escrita, trazendo para suas
histórias seu fascínio pelo
poder do amor em todas as
suas formas, e a paixão pelo
universo fantástico através
da fantasia e do realismo
mágico. É fã de doramas,
ama viajar e passar tempo
com seu filho e marido.  

Dorama nacional
Escrito por Katherine Laura, ‘Um Coreano em 
Minha Vida’ ultrapassa as barreiras da morte 
e apresenta a necromancia inusitada
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Termina no dia 10 de
agosto as inscrições para o 7º
Icumam Lab. O Laboratório
de Fomento à Produção Au-
diovisual no Centro-Oeste
será realizado entre os dias 5
e 15 de outubro, integral-
mente online e gratuito. Serão
selecionados seis projetos de
longa-metragem ou série, na
categoria ficção, representa-
dos, obrigatoriamente, por
diretor e produtor de Goiás,
Mato Grosso, Mato Grosso do
Sul e Distrito Federal.

Para seguir as recomen-
dações dos órgãos de saúde
diante da pandemia de Covid-
19, o evento será na modali-
dade virtual, composto por
uma série de atividades, pa-
lestras abertas ao público;
consultorias gratuitas indi-
viduais e em grupo, para os
projetos selecionados; pit-
ching; e premiação. Tudo com
profissionais consolidados no

mercado, com experiência
em formação e em treina-
mento profissional.

Os produtores e diretores
dos projetos selecionados po-
derão participar também de
atividades do BrLab, um dos
mais expressivos e impor-
tantes laboratórios de desen-
volvimento de projetos au-
diovisuais da América latina,

que acontecerá simultâneo
ao 7º Icumam Lab.

Além da diretora Maria
Abdalla, produtora com mais
de vinte anos de experiência
de mercado, a coordenação
pedagógica é composta por
André Novais Oliveira, dire-
tor e roteirista; Fernanda De
Capua, roteirista, diretora e
produtora audiovisual; e Ra-

fael Sampaio, produtor. An-
dré Novais também está na
comissão de seleção dos pro-
jetos inscritos, juntamente
com Flavia Candida, curado-
ra, cineasta e produtora; e Ra-
fael de Almeida, realizador e
pesquisador.

Inscrições e premiação
O laboratório busca por

projetos com qualidades ar-
tísticas e técnicas, factibili-
dade e viabilidade de pro-
dução, potencial e originali-
dade de proposta, além de
avaliar estágio de desenvol-
vimento e qualidade dos ma-
teriais obrigatórios apresen-
tados. Os interessados em
participar do 7º Icumam Lab
podem se inscrever pelo site:
(www.icumam.com.br/lab_20
21/), onde está todo o regula-
mento. Os selecionados serão
divulgados no dia 9 de se-
tembro de 2021.

Últimos dias de inscrições para
laboratório de projetos audiovisuais

Curiosidade da biografia 
Hoje (5), o jornalista, ro-

teirista e escritor Julio Maria,
lança 'ney Matogrosso - a
biografia', pela companhia
das Letras, e apresenta ao
público curiosidades sobre a
vida e a obra de um dos ar-
tistas mais transformado-
res da cultura do país. em
celebração é realizado a '#li-
vecomavila', a atração é
apresentada por Samuel Sei-
bel, presidente da Livraria da
Vila, pelo Instagram da Vila,
às 19h. Quando: quinta-fei-
ra (5). onde:(@livrariadavila).
Horário: 19h.

Cine Retrô
nesta quinta-feira (5), a

atração do cine retrô é 'e o
Bicho não Deu', chanchada
de J.B. Tanko que traz anki-
to e Grande otelo nos pa-
péis principais e conta com
Paulo Goulart, Vera regina e
costinha no elenco. o filme
vai ao ar às 22h30, na TV Bra-
sil. Determinado a acabar
com o Jogo do Bicho na ci-
dade, o delegado Faria (Pau-
lo Goulart) dá início à 'ope-

ração Bicho'. Quando: quin-
ta-feira (5). onde: TV Brasil.
Horário: 22h30.

experimento cênico
nesta quinta-feira (5), o

'#emcasacomSesc' apresen-
ta às 19h o espetáculo 'algu-
mas Distâncias entre 2 Pon-

tos'. o experimento cênico é
a primeira etapa de uma cria-
ção inspirada na obra ‘algu-
mas Distâncias entre 2 Pon-
tos’, desenho do artista José
Leonilson (1957-1993), feito
em 1990. o trabalho apre-
sentado por cláudia Müller,
clarissa Sacchelli e renan

Marcondes toma emprestado
o título da obra de Leonilson
para pesquisar suas possibi-
lidades coreográficas e sua
aderência ao nosso tempo.
Quando: quinta-feira (5).
onde: (youtube.com/sescsp).
Horário: 19h.

Cursos culturais 
a escola Itaú cultural

abre inscrições para pes-
soas interessadas de todo o
país para outros dois cursos
on-line, totalmente gratui-
tos, nas mais diversas áreas
da cultura. ‘Gestão organi-
zacional: estratégias para
cultura’, tem por objetivo
aprimorar os conhecimen-
tos de quem já atua na área
da cultura há pelo menos
dois anos. as inscrições fi-
cam abertas até o dia de 10
agosto, às 18h.em ‘Introdu-
ção à escrita teatral’, os par-
ticipantes são convidados a
um mergulho na dramatur-
gia teatral. as inscrições fi-
cam disponíveis até o dia 9
de agosto, também até às
18h.Inscrições pelo site: (es-
cola.itaucultural.org.br).

Roteirista e escritor Julio Maria participa de live hoje (5)

7º Icumam Lab acontecerá de forma online em outubro 
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Cantora Walkyria santos
confirma morte do filho de
16 anos após comentários
negativos da web

Filho de 16 anos da can-
tora Walkyria Santos, Lucas
Santos foi encontrado morto
nesta terça-feira (3) após tirar
a própria vida por comentá-
rios negativos que recebeu
em um vídeo postado no Tik-
Tok. a equipe de Walkyria
confirmou a morte através
de seu perfil do Instagram, e
logo em seguida a ex-voca-
lista da banda Magníficos
publicou um vídeo de alerta
aos seus seguidores. nas re-
des sociais, muitos famosos
se mobilizam para dar apoio
e conforto à família da can-
tora de forró. "Hoje eu perdi
meu filho, mas preciso deixar
esse sinal de alerta aqui. Te-
nham cuidado com o que
vocês falam, com o que vo-
cês comentam. Vocês po-
dem acabar com a vida de al-
guém. Hoje sou eu e a minha
família quem chora. eu te
amo pra sempre meu filho
Lucas Santos, eu te amo",
escreveu ela ao comparti-
lhar vídeo falando com os se-
guidores. (raphaela Fernan-
des, Purepeople)

neymar e Bruna Biancardi

aparecem juntos em foto e
tatuagens românticas rou-
bam a cena

neymar e Bruna Biancar-
di estão curtindo dias em
Ibiza, na espanha, onde apa-
receram, em uma foto pos-
tada pelo jogador, na com-

panhia de amigos do atleta,
entre eles carol Dantas, mãe
de Davi Lucca, filho de ney-
mar, e Vinicius Martinez,
atual marido da influencer.
Mas Bruna, que já chamou
atenção pela semelhança
com Bruna Marquezine, ex-

namorada do craque, tam-
bém usou seu Instagram Sto-
ries para publicar um clique
com neymar, apagado por
ela antes de completar as
24h que a foto permaneceria
na rede social. e em meio a
rumores de que Bruna e ney-
mar estariam namorando, o
que roubou a cena na ima-
gem foram as tatuagens exi-
bidas pelo casal. no braço de
Bruna, a palavra Love [amor,
em inglês] e bem ao lado, no
braço de neymar ficou em
destaque o contorno de um
coração, logo abaixo. (car-
men Moreira, Purepeople)

enzo Celulari posta foto
criança e web se derrete

enzo celulari escolheu
uma foto de si mesmo ainda
criança para compartilhar
com os seguidores na noite
desta terça-feira (3). o clique
surgiu poucas horas antes
do aniversário de 26 anos de
Bruna Marquezine, com
quem o empresário namorou
por cerca de um ano. nas re-
des sociais, internautas apon-
taram que a imagem do filho
de cláudia raia era fofa: "Pi-
tico, sabe?", disse uma se-
guidora, acrescentando um
emoji com corações. (Igraín-
ne Marques, Purepeople)

CELEBRIDADES

Munik Nunes revelou
ter sofrido uma interrup-
ção na gravidez ao res-
ponder curiosidades dos
fãs em sua conta de Sto-
ries no jogo do ‘verdade
ou mentira’. "Verdade que
você já engravidou e per-
deu?", quis saber um se-
guidor da influencer, cli-
cada aos beijos com em-
presário em praia há cer-
ca de 20 dias. A campeã
do ‘BBB16’ confirmou,
porém não entrou em de-
talhes e nem quando isso
ocorreu. "Verdade, nunca
comentei isso aqui com
vocês, né? Um dia vou
comentar, ainda", afir-

mou Munik, que refor-
çou o sonho da materni-
dade. "Quero sim (ter fi-
lhos)!", frisou a goiana,
uma das famosas a reve-
lar ter sofrido um tipo de
agressão em relaciona-
mento. (Guilherme Gui-
dorizzi, Purepeople)

Munik Nunes afirma ter
sofrido interrupção de
gravidez, e nega que irá 

para 'A Fazenda 2021'

ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

Você precisa tomar cuidado
com ações puramente voltadas
ao seu interesse, desconside-
rando o que essas atitudes cau-
sarão nos outros. o dia também
pode trazer interferências, ou
seja, você não vai ter muita paz
para se concentrar e precisará ter
muita paciência.

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

Hoje o dia pede calma, porém
você pode sentir instabilidades
emocionais e tomar atitudes im-
pulsivas, que podem colocar seus
sonhos em risco, portanto tome
muito cuidado: é um dia para
avaliar e pensar antes de agir.

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

Hoje o dia pode trazer notícias
preocupantes, então é impor-
tante respirar fundo e pensar an-
tes de agir. a comunicação pode
ser o ponto alto e, ao mesmo
tempo, o desafio, porque você
pode estar se sentindo mais
agressivo. É indicado tomar cui-
dado.

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

Hoje o dia favorece a discipli-
na, a força de vontade e a capa-
cidade de adaptação. Seus planos
podem não acontecer exatamen-
te como você imaginava. o dia
traz mudanças inesperadas, por
isso é importante ter jogo de cin-
tura.

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

Hoje o dia traz pequenos pro-
blemas para serem resolvidos. É
um dia em que você precisa ter
bastante iniciativa para resolver
as coisas conforme elas aconte-
cem, sem ansiedades. É indicado
que você se mantenha flexível e
aberto para o novo.

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

Para que os seus planos acon-
teçam no dia de hoje, é preciso
ter uma boa dose de leveza e flui-
dez. Manter o foco pode ser difí-
cil, justamente porque você pode
não conseguir seguir seu plane-
jamento. Você pode mudar de
ideia ou receber convites.

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

o dia de hoje traz a ajuda das
pessoas até você. É importante
manter o fluxo de dar e receber e
não ter orgulhos bobos que po-
dem impedir a ação generosa
das outras pessoas em relação a
você. o dia também favorece a re-
solução de problemas.

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

o dia de hoje favorece parce-
rias e resoluções em conjunto. É
um dia que também pode trazer
um pouco de conflito e caos ao se
relacionar, mas ao mesmo tempo
você vai perceber que fazer as coi-
sas sozinho seria muito mais de-
safiador. Mantenha-se flexível.

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

Hoje o dia favorece a organi-
zação da sua rotina, mas ao mes-
mo tempo você pode estar com
a mente muito confusa, pen-
sando no futuro e em situações
a longo prazo, enquanto deveria
estar focado nas suas atividades
rotineiras. Tome cuidado com a
estafa mental.

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

Hoje o dia favorece surpresas
inesperadas. a energia deste dia
também traz finalizações, por-
tanto tome cuidado com atitudes
impulsivas. Você pode ser pego
de surpresa por atitudes ines-
peradas vindas dos outros. cui-
de bem do seu dinheiro.

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

Hoje a sua ansiedade pode
chegar a um nível muito alto. É
muito importante conseguir
manter o equilíbrio, mas ao mes-
mo tempo isso pode ser bem de-
safiador. a sua criatividade está
alta, porém a sua capacidade
de realizar nem tanto.

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

este dia traz muito movi-
mento. Pode ser um dia muito
agitado e cheio de conversas,
mas nem todas serão fáceis ou
agradáveis. as pessoas podem te
cobrar ou criticar. o ambiente de
trabalho também pode estar pe-
sado e desafiador.
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Vestida nas cores da meninice, voa-
va tranquila nas asas da inocência. Le-
vada, alcançava a imensidão do quin-
tal que “era só meu”, sentindo os olhos
faiscaram e o estômago se assanhar –
feito abelha fazendo mel –, no instan-
te exato e bom em que o olfato acor-
dava o apetite com o cheiro bom e puro
de temperos crus ou cozidos que minha
mãe – e só ela – preparava antes de pos-
tar na mesa sua especialidade simples
e deliciosa: a carne de panela que,
com muito prazer e alguma gula ino-
cente, desmanchava na boca e enfeiti-
çando a alma da menina curiosa ati-
çada pela fome saudável. Tinha tam-
bém a paçoca de carne seca, com toque
de bacon, iguaria preparada no pilão de
madeira, ferramenta rústica e mágica
na qual minha bisavó – e só ela –pre-
parava alimentos dos deuses.

Aquela carne da panela, hoje, me
faz recordar as férias longas e livres
na fazenda. Lá, o som calmo do ba-
rulho poético vinha do berrante cha-
mando a boiada. A meninada bebia
da mesma água corrente e limpa,
fresquinha. Apesar do mesmo plano,
um rio que, tempos depois e adulta,
me contou a filosofia nunca será o
mesmo e em lugar algum. 

O pomar, cheio de fruteiras, deleitava
mangueiras pipocadas em flores de pri-
mavera que a magia do outono trans-
formava em frutos amarelos e doces. Na
cozinha, o cheiro forte da banha de por-
co dava o tom e tema da comida sober-
ba e agridoce, que a minha mãe prepa-
rava – a fogo baixo –no fogão a lenha.
Românticos, os cheiros e sabores con-
vidaram, para mais aconchego, a famí-
lia e quem estivesse mais perto.

O mundo da gastronomia é assim,
uma vida forrada por camadas de
amor sobrepostas com um naco bom e
caro da alma na panela do dia a dia afli-
to, corrido e que me deixa intrigada. Aí
então me pergunto: – Como me apai-
xonei pela cozinha e com que tempero
ela me conquistou? Por qual razão fui
gostar de comida que alimenta e con-
ta das culturas muito mais do que da
moda –efêmera – que cobre o corpo e
veste a alma em elegância?

Quando criança era muito curiosa
com as coisas que rodeavam meu
mundo, ainda criança, as quais, e, de
alguma forma, não compreendia por
não conhecer ou conviver ainda. Nos
dias de hoje, fazendo jornalismo ou me
entregando na cozinha, sou proativa
e isso me faz percorrer com naturali-
dade e entusiasmo os vários cami-
nhos, incluindo os da culinária – que
me trouxeram até aqui – e isso me dá
a necessidade de partilhar, dar conti-
nuação à memória aliada aos prazeres
maiores da vida que são o ato de co-
mer, beber, conversar enquanto a
alma honesta se encarrega de cozi-
nhar, ou, ao menos, visitar a cozinha,
arena onde se preparam os pratos
destinados a comemorar o prazer do
convívio à mesma mesa e arena a
qual demonstra-se, principalmente,
como culinária ou a arte em forma de

transmissão cultural com uma pitada
enorme do convívio familiar.

Nas minhas viagens ao redor do
mundo sempre me interessei mais
pelos mercados do que por lojas que
expõem nas vitrines os fetiches mo-
dernos das grifes internacionais.
Quando pisei no chão de Paris, a pri-
meira coisa que fiz foi ir a uma bo-
langerie para comprar a baguete re-
cheada com queijo brie, devidamente
saboreada, acompanhada de um
champanhe Moet Chandon. Fiz ques-
tão de imitar a menina, agora adulta,
e, depois do garboso lanche – sem
medo nem compromisso – sentei no
meio-fio da esquina, e, assistindo tu-
ristas em seu vaivém, iniciei a leitura
de um dos romances de Eça de Quei-
roz – A cidade e as Serras–, verdadei-
ra cozinha romanceada pelo autor
que me proporcionou um dos dias
mais simples e felizes da vida adulta
temperada, ali, com dois ou três toques
da menina “quase esquecida” em meio
às tarefas diárias exacerbada na pita-
da de sal do mundo adulto que às ve-
zes destila a alquimia e transforma,
por um momento, o doce em amargo.

Voltando ao mundo da culinária,
quem é capaz de dizer e sentir através
das lembranças boas quais são os cin-
co gostos básicos que a gustação de-
termina enquanto salgado ou amargo,
doce ou azedo ou mesmo o desconhe-
cido umami? Sim, isso mesmo: umami!
Básico, reconhecido pelo paladar e en-
contrado em diversos alimentos como
carnes e peixes, queijos e cogumelos, to-
mates. Um sabor diferenciado que as
papilas gustativas simplesmente de-
nominam de “o mais delicioso”.

A arte em equilibrar e combinar in-
gredientes é base da culinária e foi as-
sim que aprendi a receita em comer e
explorar os alimentos, surpreenden-
do sempre o meu paladar provocado
na lida da cozinha. Assim ensino e en-
tendo que combinar ingredientes é a
base de tudo e somente desta manei-
ra alcança-se a tão sonhada harmonia

dentro da arena capaz
de invadir os sentidos: a
cozinha!

Na prática comecei a
perceber que cozinhar
sempre foi mais que uma
arte, é um prazer. Cresci
entre tachos e panelas a
fumegar, dividindo a co-
zinha da minha mãe com
outra muito significante
para mim, aquela insta-
lada na pensão da minha
avó. Elegante e charmosa,
ela se impunha em aven-
tal aprumado, com seu ar
atarefado ia preenchendo
os tabuleiros espalhados
na cozinha com quitan-
das prontas para entrar
no forno a lenha e saí-
rem ao ponto, com um
toque único de mágica,
carinho e sabor.

É muito engraçado e
interessante ver como as
pessoas, hoje, relativa-
mente tensas, ficam mui-
to mais soltas depois de
saborear uma barra de
chocolate. Dizem que a
barrinha tem poder e ali-
menta a alma. Eu mesma
já me peguei às voltas

com a insônia, na madrugada silen-
ciosa e alguns pensamentos tolos que
insistiam em me perturbar na lida
com uma parte da vida, ou seja, aque-
le momento, às vésperas de uma gran-
de decisão, turbilhão de ideias e ideais
em conflito resolvido em grande par-
te com um pedaço de chocolate, ah! O
tal poder do cacau, rico em proteínas,
é um fortalecedor das minhas escolhas
e das escolhas do mundo real.

Se há dois mundos que me agradam
e completam, são eles: o da literatura
e, claro, também a culinária, pois acre-
dito que ler, comer e beber um bom vi-
nho faz parte do meu bem-estar que
afeta também, de maneira positiva, as
pessoas ao meu redor.

Quais são mesmo os melhores mo-
mentos que a vida tem para nos dar
que sobressaem àquele ligado à hora da
mesa? Entre um bom prato de bacalhau
e/ou uma carne assada, um bolo de cho-
colate acompanhado da taça de cham-
panhe ou vinho, compartilhado em
meio a sonhos e promessas, celebran-
do conquistas e alegrias e mesmo nos
momentos íntimos quando dividimos
as tristezas. Proust, por exemplo, cons-
truiu sua monumental obra Em Busca
do Tempo Perdido partindo do ponto de
sentir o cheiro e o gosto das madalenas.
Muitas são as obras as quais, assim
como O Banquete, do filósofo Platão;
Madame Bovary, de Flaubert; O Amor
nos tempos de Cólera, de Gabriel Gar-
cia Marquez e ainda o mais recente
Correções, de Jonathan Franzen, obras
as quais contêm em si elementos que
traduzem a ligação estreita e histórica
entre os prazeres que provocam a co-
mida e a literatura.

Assim, deixo aos leitores uma dica:
não importa um livro enorme e sem
fim nem se agrada com o banquete
pomposo. A culinária lida e praticada,
assim como os livros, traz um segredo
fundamental: não se deve abusar,
tampouco errar, num pequeno segre-
do que é a dose de sal. (Especial para
o jornal O Hoje)

Quem é capaz de
dizer e sentir através
das lembranças boas
quais são os cinco
gostos básicos que a
gustação determina
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umami?
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Gastronomia afetiva

Reprodução do quadro a ‘Leiteira’ do holandês Johannes Vermeer (1632-1675)



Augusto Sobrinho

Após um ano e meio sem
aulas, alunos da rede estadual
de Goiás estão retornando,
parcialmente, para as salas de
aulas. Em meio a diversas crí-
ticas e alta na ocupação dos lei-
tos de unidade de terapia in-
tensiva (UTI), a justificativa
são os retrocessos na educação
provocada pela pandemia da
Covid-19. Além do retorno das
turmas presenciais, empresas
privadas promovem ações
para contribuir no avanço do
ensino básico brasileiro.

O Secretário Nacional dos
Direitos da Criança e do Ado-
lescente, Maurício Cunha,
afirmou, durante entrevista
ao programa Brasil em Pauta
da Agência Brasil, que o país
regrediu 20 anos na educa-
ção por causa da pandemia e,
também disse, que mais de
três milhões de crianças bra-
sileiras não têm acesso ao
ensino remoto. Com objetivo
de reverter esse quadro, o
Instituto MRV anunciou, na
última segunda-feira (26/07),
o edital da 8ª edição do Edu-
car para Transformar.

O programa seleciona, atra-
vés de uma chamada pública
com voto popular, projetos so-
ciais transformadores na área
da educação para financiá-los
e colocá-los em prática. O Edu-
car para Transformar trabalha
em conjunto com projetos de
três públicos: Organizações
da Sociedade Civil (OSC), pro-
fessores e estudantes. O obje-
tivo é apoiar ideias que mini-
mizem os impactos do enfra-
quecimento na educação do
Brasil causado pela pandemia
do novo coronavírus.

“Vamos apoiar iniciativas
que impactem positivamente
o ambiente escolar nos mais
diversos contextos, promo-
vendo a escola como comu-
nidade de aprendizagem e
fortalecendo as práticas pe-
dagógicas dos professores por

meio das Metodologias Ati-
vas, que destaca o estudante
como protagonista do seu pró-
prio aprendizado”, informa
Eduardo Fischer, presidente
do Instituto MRV. Além disso,
ele também destacou que as
inscrições estarão abertas de
02 de agosto a 10 de setembro.

Em Goiás, quatro cidades
estão habilitadas para parti-
cipar da seleção: Goiânia, Aná-
polis, Aparecida de Goiânia e

Valparaíso de Goiás. Os pro-
jetos devem desenvolver suas
atividades com os professores
e os estudantes das redes pú-
blicas de ensino fundamental
II e médio, que juntos identi-
ficarão problemas na escola
ou comunidade, buscando de-
senvolver soluções que ge-
rem transformações efetivas e
que estimulem aprendizados
e mudanças culturais.

Na edição deste ano, se-

rão selecionados cinco pro-
jetos que serão monitorados
por dois anos pelo Instituto
MRV. Cada projeto receberá
ainda R$ 200 mil para su-
porte no desenvolvimento e
também serão disponibili-
zados os conteúdos do Insti-
tuto Iungo, para auxílio no
desenvolvimento dos pro-
fessores, além de consulto-
rias individuais e em grupo.

Ainda, o programa também

incentiva as OSC’s a desenvol-
verem a estratégia da criação
de um produto ou serviço, ou
aperfeiçoarem algo já existen-
te, que contribua com a capta-
ção de recursos para a própria
organização, promovendo sus-
tentabilidade financeira e
maior autonomia para a conti-
nuidade de suas atividades. 

“As capacitações e treina-
mentos contemplam comu-
nicação, gestão, pessoas, co-
mercial e social. Os vence-
dores ainda serão acompa-
nhados de perto pelas lide-
ranças da MRV, para que eles
compartilhem experiências
e apoiem os projetos, pois o
objetivo é deixar um legado
para torná-los autossusten-
táveis”, explica Fischer.

Cada proposta será avaliada
de acordo com critérios exigidos
no edital por uma comissão
formada pelos voluntários do
Instituto MRV. Posteriormente,
as propostas mais bem avalia-
das são publicadas para uma
votação popular, permitindo
que os idealizadores mobilizem
suas redes e comunidades a
participarem da escolha do
que melhor as representa. Por
fim, as propostas mais bem
votadas participam do Educar
para Transformar. (Especial
para O Hoje)
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Negócios

Os projetos sele-
cionados recebe-
rão R$ 200 mil para
suporte no desen-
volvimento

Instituto abre processo
seletivo para educação 

O Instituto MRV
quer promover
sustentabilidade
financeira e maior
autonomia desses
projetos








