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Cyberbullying, o grande
mal da nova realidade 

CRistina naValon

legislativo pode pautar
denúncias  contra Bolsonaro

José Manoel FeRReiRa 
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Deputado propõe
‘jabuti’ no novo
Código Eleitoral
Deputado goiano, Vitor Hugo
(PSL) propôs texto semelhante à
MP das Fake News derrubada
pelo Senado e Supremo Tribunal
Federal. Emendas foram pro-
postas no PL do Código Eleitoral.
Política 2

Alta do juros
pressiona cortes
em despesas
Os dados do Banco Central (BC)
mostram que a conta dos juros,
em termos nominais, encolheu
de R$ 407,024bilhões nos 12 me-
ses de 2016 para R$ 312,427 bi-
lhões no ano passado. Economia 4

Realpolitik
explica aliança
entre DEM/MDB
Reunião da executiva do MDB
deve reforçar o ex-deputado fe-
deral e presidente estadual do
partido, Daniel Vilela, como can-
didato a vice na chapa à reelei-
ção de Ronaldo Caiado em 2022.
Política 5

O valor gasto para a instalação do sistema de videomonitoramento
não foi divulgado, e o sistema não funciona há mais de um ano. Cidades 11

Câmeras do Vaca Brava desligadas

Empresários
pedem volta 
do horário de
verão para 2021
Extinto em 2019 pelo presidente Jair Bolsonaro, o horário de
verão faz falta para o setor produtivo que pede a retomada
da medida ainda este ano. O agravamento da crise hídrica
com a falta de chuvas aumentou a conta de energia e, con-
sequentemente, os custos de produção no país.  Setor ava-
lia que além da redução dos gastos, o retorno do adianta-
mento dos relógios em uma hora pode amenizar danos ao
meio-ambiente. Sugestão de desligar um ponto de luz feita
pelo presidente foi criticada por especialistas. Cidades 10

Autuações tiveram início em 2017 e sistema deveria monitorar 15 crimes de trânsito

Daniel tem aval de
Baleia Rossi sobre
aliança com Caiado
Xadrez 2
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Tigre realiza

primeiro evento-
teste com torcida
Com a presença de 106 pessoas,
partida entre Vila Nova e Atléti-
co, pelo Campeonato Goiano
Sub-20, marcou o retorno do pú-
blico aos estádios de Goiânia.
Esportes 8

Jota Eurípedes

Goiás registrou, até julho deste ano, 3,4 mil novas armas, de acor-
do com dados da Polícia Federal (PF). Isso significa que 16 novas
pessoas ganharam porte ou posse de armas por dia em solo goia-
no. Os números dizem respeito a armas concedidas na categoria ‘Ci-
dadão’, que representa civis que buscam a autorização para arma
própria, geralmente com intuito de defesa pessoal.
Cidades 9

Goianos registraram 3,4 mil
portes de armas este ano
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Essência 15
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Usando as mensagens de posse da CPI, os senadores
procuraram estabelecer as relações do depoente com pes-
soas próximas ao presidente Jair Bolsonaro. Em resposta
a Alessandro Vieira (Cidadania-SE), Marconny  Albernaz
de Faria, acusado de fazer lobby na negociação de con-
tratos da Precisa Medicamentos com o Ministério da Saú-
de, admitiu ter comemorado seu aniversário no cama-
rote de Jair Renan Bolsonaro, filho do presidente, no Es-
tádio Mané Garrincha, em Brasília. Quando ressalvou
que a festa não era ilegal, Alessandro rebateu:

“A ilegalidade não está na festa, está no que se con-
segue nas festas. Elucida-se por que vale a pena con-
tratar o Marconny. O Marconny é o cara que vai para
o churrasco com a advogada do presidente [Karina
Kufa] e que faz a sua festa de aniversário no camaro-
te do filho do presidente”.

Por requerimento de Alessandro Vieira, foi aprova-
da a convocação de Ana Cristina Siqueira Valle, mãe de
Jair Renan Bolsonaro e ex-mulher do presidente.

Um exemplo da atuação de Marconny levantado pe-
los senadores foi a tentativa de indicar nomes para car-
gos públicos, em especial a indicação de Márcio Roberto
Teixeira Nunes para a diretoria do Instituto Evandro Cha-
gas, de pesquisa biomédica, em Belém. As mensagens
apreendidas mostram as gestões do depoente para levar
o nome de Nunes a Jair Bolsonaro, por intermédio de Ka-
rina Kufa. Nunes foi preso em outubro numa operação da
Polícia Federal, que investiga corrupção no instituto.
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Ex de Bolsonaro
é convocada na
CPI da Pandemia

Daniel tem aval de Baleia Rossi
sobre aliança com Caiado

No embate com o prefeito Gustavo Menda-
nha, o presidente do diretório do MDB, Daniel
Vilela, ganha mais um round, na defesa de alian-
ça político-partidária com o governador Ronaldo
Caiado (DEM), para 2022. O presidente nacional
do MDB e deputada federal Ba-
leia Rossi (charge) deu
carta branca ao filho de
Maguito Vilela, para con-
tinuar com as tratati-
vas, não se opondo, por-
tanto, ao não lança-
mento de candida-
tura própria para
disputar governo
contra Caiado. Da-
niel e Rossi parti-
ciparam ontem,
em Goiânia, de
encontro organizado
pelo senador Luiz do
Carmo (MDB). Caiado
também marcou
presença.

Debandada  
Líderes que articulam para a fusão do DEM com

o PSL vêm , nos bastidores, cortejando Luiz do Car-
mo e mais três senadores do MDB, numa minide-
bandada da legenda de Baleia Rossi.   

Jeton 
Projeto do governo que cria mais três juntas ad-

ministrativas de Recursos e infrações, na estrutu-
ra da Goinfra, também prevê pagamento de R$ 900
jetons ao presidente do órgão e aos relatores da
cada junta por cada uma das 12 reuniões mensais.
Oposição chia e tenta obstruir matéria. 

Sentença  
Por decisão do presidente do Supremo Tribu-

nal Federal, Luiz Fux, ficou restabelecida decisão
que condenou o Estado ao pagamento de R$ 1,8 mi-
lhão ao município de Cachoeira Dourada, referente
à cota de ICMS retida ilegalmente por meio dos pro-
gramas de incentivo fiscal. 

Desvio  
Sem citar nomes, o deputado Rafael

Gouveia (PP) sustentou que um prefei-
to goiano e a titular da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde estariam retendo di-
nheiro de emenda de sua autoria, des-
tinada ao combate à Covid-19. E mais:
com desvio de finalidade. 

Data-base 
Em resposta a uma indagação do ve-

reador Mauro Rubem (PT), o líder do pre-
feito na Câmara de Goiânia, Sandes Jú-
nior (PP), disse ter informações de que
a data-base do funcionalismo chega à
Casa em outubro. 

Aval do STF 
O Supremo Tribunal Federal referen-

dou ontem medida cautelar que deter-
mina que o Ministério da Saúde a remessa
ao governador João Doria (PSDB-GO) de
vacinas extras. Goiás tentou, sem sucesso,
derrubar a ação do governo paulista. 

Recado à OAB 
O deputado Cairo Salim (Pros), como

que condicionando apoio a candidatos a
presidente da OAB Goiás, em nome das
igrejas evangélicas, sugeriu extinguir a Co-
missão de Diversidade Sexual e de Gêne-
ros, e que apresentem pautas cristãs. 

Anel viário  
Técnicos do Ministério da Infraes-

trutura e do BNDES vêm a Goiânia,
hoje, para discutir o Anel Viário com a
Goinfra. Seis deputados, entre eles,
Flávia Morais (PDT), confirmaram pre-
sença na reunião.

2 A Câmara de Goiânia aprovou pro-
jeto de Lucas Kitão (PSL) que reconhece
os centros de estética, salões de cabelei-
reiros e similares como atividade es-
sencial em caso de novas imposições
restritivas por causa da Covid-19. 

CURTAS
t

Venceslau Pimentel | xadrez@ohoje.com.br

Xadrez

Ana Cristina foi citada em diálogos de lobista da vacina

Raphael Bezerra

O deputado federal por
Goiás, Vitor Hugo (PSL), propôs
uma emenda jabuti na pro-
posta  do novo Código Eleitoral
(Projeto de Lei Complementar
112/21). A proposta do deputa-
do é semelhante ao conteúdo
da MP da Fakes News, editada
pelo presidente Bolsonaro às
vésperas das manifestações no
dia 7 de setembro, que dificul-
ta a remoção de perfis e con-
teúdos das redes sociais.

O parlamentar quer vetar
que provedores de redes sociais
a adoção de critérios e mode-
ração ou limitação do alcance
da divulgação de conteúdo por
meio de seus algoritmos que
impliquem censura de ordem
política, ideológica, científica,
artística ou religiosa de candi-
datos a cargos políticos”, prevê
a emenda do deputado.

A MP de Bolsonaro foi der-
rubada pelo presidente do Se-
nado Rodrigo Pacheco (DEM) e
pela ministra do Supremo Tri-
bunal Federal Rosa Weber que
apontaram a inconstituciona-
lidade da proposta. 

De acordo com Pacheco, a
MP traz dispositivos que atin-
gem o processo eleitoral e afe-
tam o uso de redes sociais. Ele

destacou que parte da matéria
já é tratada no PL 2630/2020,
que visa instituir a Lei Brasi-
leira de Liberdade e Transpa-
rência na Internet. A matéria
já foi aprovada no Senado, em
junho do ano passado, e agora
está em análise na Câmara
dos Deputados.

Fake News e 
violência política

Os crimes eleitorais foram
atualizados na proposta do Có-
digo Eleitoral para incorporar
as chamadas “notícias falsas"
(fake news) e a violência polí-
tica contra as mulheres. Divul-
gar ou compartilhar, a partir do
início do prazo para a realiza-
ção das convenções partidá-
rias, fatos que sabe inverídicos
ou descontextualizados para
influenciar o eleitorado pode le-
var a um a quatro anos de re-
clusão, além de multa.

A pena aumenta se houver
uso de ferramentas de impul-
sionamento ou se as fake news
tiverem como alvo o sistema de
eleição e apuração, com obje-
tivo de causar desordem ou
estimular a recusa social dos re-
sultados eleitorais.

A violência política contra
mulheres pode levar à reclu-
são de três a seis anos e con-

siste na prática de violência fí-
sica, sexual, psicológica, moral,
econômica ou simbólica com o
propósito de restringir sua
candidatura e eleição, impedir
ou dificultar o reconhecimen-
to ou exercício de seus direitos
políticos.

CCJ do Senado barra 
volta das coligações

Com a apresentação do re-
latório de Simone Tebet (MDB-
MS), a Comissão de Constituição
e Justiça (CCJ) começou a ana-
lisar nesta quarta-feira (15) a
proposta de emenda à Consti-
tuição (PEC) da reforma eleito-
ral (PEC 28/2021), mas um pe-
dido de vista adiou a votação da
matéria. Simone recomendou a

aprovação do projeto, mas bar-
rou os artigos que resgatam a
volta das coligações.

A relatora retirou outros
pontos do texto aprovado em
agosto pela Câmara. Ela man-
teve, no entanto, o incentivo a
candidaturas de mulheres e
pessoas negras. As mudanças
eleitorais precisam ser apro-
vadas até o 2 de outubro a
tempo de valerem paras elei-
ções de 2022.

Segundo Simone, as coli-
gações distorcem a vontade
do eleitor, ao eleger candidatos
com orientações políticas di-
ferentes daqueles escolhidos,
além de aumentarem a frag-
mentação partidária e dificul-
tarem a governabilidade. “O

eleitor sempre sabe em quem
vota; nunca sabe, contudo, a
quem seu voto ajudará a ele-
ger. Muitos partidos implicam
muitos acordos, num investi-
mento maior, portanto, de tem-
po e recursos políticos para
construir e manter coalizões
governamentais. O resultado
pode ser paralisia decisória,
descontentamento dos eleito-
res, perda de legitimidade dos
governos”, disse. 

As coligações em eleições
proporcionais estão proibidas
desde a promulgação da Emen-
da Constitucional 97, de 2017, e
não puderam ser usadas nas
eleições municipais de 2020.
(Especial para O Hoje com
informações do Senado)

Deputado goiano propôs texto semelhante
à MP das Fake News derrubada pelo
Senado e Supremo Tribunal Federal

Deputado quer vetar que provedores adotem critérios de moderação ou limitação de publicações

Vitor Hugo propõe ‘jabuti’
no novo Código Eleitoral
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Cyberbullying, o grande mal
da nova realidade virtual

José Manoel Ferreira Gonçalves

A lamentável conduta de Jair Bolsonaro du-
rante as comemorações do sete de setembro, in-
citando a desobediência às instituições demo-
cráticas e alimentando entre seus seguidores a
ideia de golpe, poderia ter sido freada há tempos.
Afinal, os processos que solicitam o impeachment
do presidente se acumulam no Legislativo. Caso
fossem levados adiante, não teríamos assistido às
cenas odiosas das sinistras manifestações co-
mandadas pelo mais alto mandatário da Repú-
blica, que, em sua retórica distorcida, defende a
liberdade com o apelo ao autoritarismo de tris-
te memória.

Em julho, ingressei com Mandado de Injun-
ção junto ao STF para reclamar contra a não-
apreciação de protocolos encaminhados ao Ju-
diciário para denunciar os crimes de respon-
sabilidade de Bolsonaro. 

O Mandado de Injunção é o remédio consti-
tucional utilizado sempre que a falta de norma
regulamentadora torne inviável o exercício
dos direitos e liberdades constitucionais e das
prerrogativas inerentes à nacionalidade, à so-
berania e à cidadania.

Argumentei que o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados não pode estabelecer a regra
monocrática de que o Presidente impeça o rece-
bimento. Na realidade, falta uma regra discipli-
nadora desse assunto no Regimento Interno. 

Propus então que os parlamentares no ple-
nário possam provocar a análise do pedido de im-
peachment, à revelia do Presidente da Câmara dos
Deputados, ainda inerte diante dos apelos de
quem defende a democracia, a que tanto preza-
mos e que tanto demoramos para consolidar.

O reconhecimento do mérito desse manda-
do pode estimular novas denúncias, inclusive
as venham a ser formuladas pelos partidos po-
líticos e outras entida-
des representativas da
sociedade civil. A ma-
téria está para ser jul-
gada pela ministra
Carmen Lúcia.

O Brasil precisa
reagir. A vacina con-
tra os males de Bolso-
naro já está disponí-
vel, basta ativá-la no
Congresso Nacional.

Cristina Navalon

O avanço da tecnologia e a facilidade de aces-
so às mídias sociais trouxeram uma nova forma
de agressão, que cresce de forma exponencial, o
cyberbullying. Assim como o bullying, o cyber-
bullying é direcionado, na maioria dos casos, a pes-
soas que não se enquadram nos padrões impos-
tos pela sociedade. Normalmente pessoas que vi-
vem em um ambiente insuficientemente bom, ou
seja, com alguma privação afetiva, podem evoluir
com dificuldades no enfrentamento da vida e de-
sencadear doenças mentais.

No cyberbullying, as agressões podem ser pio-
res que no bullying, pois, muitas vezes, o agres-
sor vem de um perfil fake. Na pandemia o nú-
mero de vítimas cresceu e apesar de não haver
agressão física, o mal psicológico causado é gi-
gante, já que ela sofre e é humilhada em am-
biente virtual com um número maximizado de
indivíduos assistindo, ficando refém do seu
agressor a qualquer horário e dia.

As grandes vítimas do cyberbullying são crian-
ças e adolescentes, como mostra o relatório divul-
gado pela Organização Mundial de Saúde (OMS).
Segundo a instituição, a violência no meio virtual
durante a pandemia prejudicará enormemente o
retorno à vida em sociedade, pois o temor de vol-
tar ao ambiente presencial é maximizado.

No Brasil, dois casos com famosos deram des-
taque ao assunto. No primeiro os danos alcan-
çaram, além da vítima, toda a família. O jovem Lu-
cas Santos, de 16 anos, filho da cantora Walkyria
Santos, postou um vídeo junto com um amigo em

suas redes sociais e recebeu uma enxurrada de
comentários homofóbicos. A exposição e os co-
mentários maldosos fizeram com que ele se ma-
tasse. Já a cantora Luisa Sonza, que desde o tér-
mino do relacionamento com o humorista Win-
derson Nunes é atacada nas redes sociais, viu o
ápice após a morte do filho recém-nascido do ex-
marido. Por incrível que possa parecer, os “fãs”
a culparam pela fatalidade. Ela recebeu uma onda
de ataques e teve que se afastar das redes para
preservar a saúde mental.

Segundo pesquisa da Universidade de Pitts-
burg (EUA) em casos como esses, os comentários
positivos nunca superam os negativos. A pesquisa
mostrou o impacto das redes sociais em 1.179 es-
tudantes entre 18 e 30 anos. Os resultados indi-
caram que, para cada 10% de incremento nas ex-
periências negativas nas redes sociais, o risco de
depressão cresce em 20%. E as interações nega-
tivas não foram neutralizadas pelas curtidas ou
pelos comentários positivos.

Na maioria dos casos de cyberbullying, as
agressões são cometi-
das, e compartilhadas,
por adolescentes, que,
muitas vezes, para se
sentirem pertencentes
a um determinado
grupo, adotam a per-
sonalidade dos “mais
respeitados” nesse
meio para que eles
próprios não sejam os
próximos alvos.

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO

Cristina Navalon é psicó-
loga com formação pela
Universidade Metodista
de São Paulo 

José Manoel Ferreira Gon-
çalves é engenheiro e
presidente do PDT de
Guarujá (SP).

Cruzadas
Encontrei meu passatempo favorito pra matar

o tempo durante a pandemia: palavras cruzadas!
Desde criança, sempre gostei dessa atividade, mas
com o tempo acabei perdendo o hábito. Agora, anos
depois, readquiri o hábito e ele está sendo muito im-
portante para que eu possa treinar o meu voca-
bulário e também a minha memória de verbetes e
de gramática. 

Giovana Marçal
Goiânia

Escravidão doméstica
Triste a realidade de trabalho escravo de pessoas

dentro das casas e apartamentos das cidades bra-
sileiras. Mais trágico saber que esses trabalhadores
estão próximos de nós, o que se torna mais difícil
de se acredita que tal pessoa está sendo vítima de
um trabalho análogo à escravidão. São no geral mu-
lheres, que chegam nas casas de famílias “acolhi-
das” ainda crianças vindas de ambientes carentes
de tudo, na esperança de terem teto, comida e fre-
quentar a escola. Porém, o que seria um sonho é na
verdade um pesadelo. Denuncie!

Maria Beatriz
Goiânia

{
O advogado em seu

ministério privado

presta serviço público

e exerce função social,

indispensável à

administração da

justiça, nos termos da

Constituição Federal e

da Lei 3.906/96, mas

diuturnamente o que

se vê é um desrespeito

às prerrogativas dos

advogados quando 

no exercício do seu

dever público

Humberto Aidar, presidente da Co-
missão de Constituição e Justiça na
Assembleia Legislativa de Goiás,
sobre a sanção do projeto de que
institui o Dia Estadual de Defesa das
Prerrogativas dos Advogados, que
será comemorada em 21 de julho.

Legislativo possui o condão para
propor denúncias contra Bolsonaro

@jornalohoje
“estes criminosos inimigos da natureza de-
veriam ser punidos exemplarmente para
que esta ação criminosa jamais se repetisse”,
comentou o internauta sobre o assassinato
de 1.500 golfinhos na ilha de Faroes.

Helton Lo

@ohoje
“a bolha do fanatismo e os seres que
nela habitam”, comentou o internauta
sobre o vídeo do pastor e deputado fe-
deral silas Malafaia desafiando o stF
que o prendesse.

leofercampos

@jornalohoje
o advogado Marconny albernazz de Faria,
suspeito de ter atuado como intermediá-
rio para a Precisa Medicamentos, disse
nesta quarta durante seu depoimento na
CPi da Covid, que fez uma festa de aniver-
sário no camarote que pertence a Jair
Renan Bolsonaro, filho do presidente.
além disso, ele admitiu ter indicado um
advogado tributarista para auxiliar Renan
na abertura de uma empresa. 
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A queda dos juros básicos entre 2016 e
2020, quando a taxa foi reduzida de 14,25%
para apenas 2,0% a partir do início de agos-
to do ano passado, havia influenciado no
processo de forte enxugamento das des-
pesas do setor público em geral com os ju-
ros da dívida. Os dados do Banco Central
(BC) mostram que a conta dos juros, em ter-
mos nominais (quer dizer, sem atualização
com base em índices inflacionários), en-
colheu de R$ 407,024 bilhões nos 12 meses
de 2016 para R$ 312,427 bilhões no ano pas-
sado. O corte representou uma “econo-
mia” para o setor público de R$ 94,597 bi-
lhões, qualquer coisa ao redor de 1,3% do
Produto Interno Bruto (PIB) realizado pela
economia brasileira em 2020.

Considerando a relação entre juros e PIB,
a queda correspondeu a um ajuste de 2,3 pon-
tos de porcentagem, já que os gastos saíram
de 6,49% para 4,19% em relação ao total de
bens e serviços produzidos pela economia,
cumprindo boa parte do ajuste fiscal cobra-
do pelos mercados e economistas mais con-
servadores. Esse dado tem sido escamotea-
do no debate econômico por representantes
do pensamento econômico mais “liberal”, re-
fletindo as teses preferidas do mercado fi-
nanceiro, e continua excluído agora, quan-
do o centro das discussões, na chamada
grande imprensa e entre os tais “liberais”,
continua sendo o tal teto de gastos, que já foi
estourado algumas vezes, sem que a econo-
mia nem de longe se aproximasse do desas-
tre antecipado pelos neoliberais.

Nos 12 meses terminados em julho des-
te ano, a despesa com juros voltou a cres-
cer, ainda levemente, quando se observa
todo o setor público (governos federal, es-

taduais e municipais, suas estatais, Previ-
dência e BC). A conta chegou a R$ 323,521
bilhões, em alta de 3,55% frente a dezem-
bro de 2020 (sempre tomando períodos de
12 meses), o que representou R$ 11,094 bi-
lhões a mais. Como o PIB nominal estima-
do pelo BC experimentou variação de 8,9%
entre o mês final do ano passado e julho
deste ano, a relação entre juros e o produ-
to recuou de 4,19% para 3,99%.

Mais injustiças
Uma parte ainda relevante das despesas

com juros, no acumulado em 12 meses até
julho, ainda reflete os juros mais baixos ob-
servados até março deste ano, captando,
portanto, praticamente quatro meses de ta-
xas mais elevadas. É preciso considerar, ain-
da, que as despesas com juros são influen-
ciadas ainda pelas operações conduzidas
pelo BC no mercado do dólar, especialmente
no caso de swaps onde a autoridade mo-
netária assume o risco de flutuação do dó-
lar numa tentativa de influenciar no com-
portamento das cotações da moeda. Mas os
juros básicos continuam influenciando par-
te substancial das despesas financeiras do
setor público. O dado lançado no debate, e
ressaltado pela Instituição Financeira In-
dependente (IFI) do Senado, em seu rela-
tório de acompanhamento fiscal divulgado
ontem, mostra que parte das pressões sobre
o orçamento da União se darão, daqui em
diante, em defesa de maiores cortes de des-
pesas para financiar o aumento já em cur-
so dos gastos com juros – o que ajudaria a
agravar as desigualdades e injustiças na dis-
tribuição dos recursos públicos, gerando
mais distorções na gestão orçamentária.

2 “Esse movimento de que-
da no pagamento de juros
tende a ser revertido nos pró-
ximos meses, considerando
que um novo ciclo de eleva-
ção da Selic foi iniciado em
março passado”, anota a IFI.
Essa “possível reversão na
trajetória dos juros nominais
em relação ao PIB”, prossegue
a instituição, refletindo a ele-
vação dos custos médios da
dívida pública, tende a gerar
aumento correspondente do
déficit nominal (diferença en-
tre receitas e despesas totais
do setor público, incluindo a
conta dos juros).
2 Mais rombos fariam a
dívida pública crescer, o que,
na sequência, tenderia a levar
a novos incrementos nas des-
pesas com juros, numa bola
de neve. “Isso exigiria esfor-
ço do governo para alcançar
resultados primários mais
elevados nos próximos me-
ses, de modo a compensar a
elevação na despesa de ju-
ros”, aponta o relatório da IFI. 
2 A alternativa para en-
frentar aumentos nas despe-
sas com juros tem sido sempre

arrochar gastos, mesmo que
isso signifique paralisar pes-
quisas científicas, compro-
metendo as possibilidades de
inovação na economia; acha-
tar salários de professores e do
pessoal da saúde; cortar gastos
essenciais para o combate à
pandemia, num exemplo mais
atual; esvaziar políticas pú-
blicas de inclusão e combate a
injustiças sociais. E evitar, a
todo e qualquer custo, colocar
em discussão reformas au-
tênticas no sistema tributá-
rio, que o tornem menos re-
gressivo, com taxação pro-
porcionalmente mais elevada
sobre aqueles que mais po-
dem contribuir.
2 O “estrago” sobre a dívi-
da pública interna, expressa
em títulos negociados pelo
Tesouro no mercado, já é vi-
sível, na verdade. Como mos-
tra ainda o acompanhamen-
to da IFI. Nos últimos três
meses, os juros médios ofe-
recidos pelos títulos daquela
dívida saíram de 6,91% ao
ano nos papéis com prazo de
24 meses para vencimento e
de 7,97% no caso dos títulos

prefixados de 48 meses (taxas
registradas em maio passado)
para, respectivamente, 8,37%
e 8,96% nos leilões realizados
em julho.“Esses números in-
dicam que as taxas médias de
negociação dos títulos da
DPMFi(dívida pública mobi-
liária interna) estão subin-
do, reforçando as incertezas
presentes no cenário. Os efei-
tos sobre o cenário de dívida
da IFI serão importantes”,
acrescenta o relatório.
2 Os dados do Tesouro
apontam um salto de 68,33%
no valor dos juros nominais
apropriados pela dívida pú-
blica interna no trimestre
concluído em julho deste ano
frente ao mesmo período do
ano passado. Em valores no-
minais, a conta dos juros
avançou de R$ 56,391 bi-
lhões para R 94,923 bilhões.
No primeiro trimestre do
ano, a variação havia sido de
11,77%, num total de R$
89,575bilhões em juros apro-
priados entre janeiro e mar-
ço deste ano frente a R$
80,145 bilhões nos mesmos
três meses de 2020.

Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

Alta dos juros aciona pressões para
mais cortes em despesas essenciais 

A produção de motocicletas no Polo Industrial de Ma-
naus (PIM) chegou a 123.722 unidades em agosto, o que
representa 30,2% a mais do que em julho, quando foram
produzidas 95.025 unidades. O número é também 25,8%
maior na comparação com o mesmo mês do ano passado
(98.358 unidades).

Esse foi o segundo melhor resultado do ano, ficando
atrás apenas de março, quando saíram das linhas de
montagem 125.556 motocicletas. Os dados foram di-
vulgados pela Associação Brasileira dos Fabricantes de
Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Si-
milares (Abraciclo).

No acumulado do ano foram fabricadas 787.610 mo-
tocicletas, alta de 33,8% na comparação com o mesmo
período de 2020 (588.495 unidades). Segundo a entida-
de, esse é o melhor resultado para os oito primeiros me-
ses do ano, desde 2015 quando a produção totalizou
913.972 motocicletas.

“Os números comprovam a retomada do setor e o es-
forço para atender os consumidores. As fabricantes tra-
balham para atender a demanda do mercado, que segue
em alta, especialmente por modelos de entrada e de bai-
xa cilindrada, muito utilizados como instrumentos de tra-
balho e transporte de baixo custo”, disse o presidente da
Abraciclo, Marcos Fermanian.

Acrescentou que o setor está reagindo. “A motocicleta
é mais barata, tem baixo custo de manutenção e permite
deslocamentos mais rápidos na comparação com os car-
ros. Aliado a isso, a alta dos combustíveis está levando mui-
tas pessoas a preferirem o guidão. Estamos atentos, pois
a alta dos juros, o aumento da inflação e a explosão dos pre-
ços também poderão afetar o setor”, afirmou.

Queda no licenciamento
O levantamento aponta, ainda, que o licenciamento em

agosto chegou a 102.463 motocicletas, correspondendo a uma
queda de 9,0% na com-
paração com julho
(112.538 unidades). O re-
cuo já era esperado por
causa das férias coleti-
vas de julho, o que redu-
ziu a oferta de motoci-
cletas no mercado.

Na comparação com
agosto de 2020, quando
foram emplacadas
95.961 motocicletas,
houve alta de 6,8%. De janeiro a agosto, foram empla-
cadas 732.155 motocicletas, representando aumento
37,8% na comparação com as 531.250 registradas no mes-
mo período de 2020.

De acordo com os dados, a média diária de vendas
em agosto, que teve 22 dias úteis, foi de 4.657 motoci-
cletas, 9% inferior ao do mês anterior, que contou com
o mesmo número de dias úteis (5.115 unidades por dia).
Na comparação com agosto do ano passado, que tam-
bém teve 22 dias úteis, houve alta de 6,8% (4.362 mo-
tocicletas por dia).

A categoria mais vendida, com 50.392 unidades, foi
a Street. Esse volume corresponde a 49,2% do total do
mercado. Em segundo lugar, ficou a Trail (20.207 uni-
dades e 19,7% do mercado), seguida pela Motoneta
(14.073 unidades e 13,7%).

As exportações caíram 7% em agosto, com o embar-
que de 5.607 unidades ante as 6.026 de julho. Já na com-
paração com o mesmo mês do ano passado houve alta
de 8,5% (5.167 unidades). Os Estados Unidos foram o
principal mercado, com 1.924 motocicletas e 29,7% do
volume total exportado. Em segundo lugar, ficou a Ar-
gentina (1.876 unidades e 29% do volume exportado), se-
guida pela Colômbia (1.512 motocicletas e 23,4%).

No acumulado do ano, as exportações somaram
37.893 unidades, alta de 88% na comparação com o mes-
mo período de 2020 (20.157 motocicletas), sendo o
principal destino a Argentina, que recebeu 11.321 mo-
tocicletas, o que corresponde a 29,6% das exportações.
Na sequência vieram a Colômbia (8.551 unidades e 22,3%
do total exportado) e os Estados Unidos (8.494 motoci-
cletas e 22,2%). (ABr)

No mês, foram fabricadas 123.722 unidades

Serviços crescem 1,1% e atingem
maior patamar em cinco anos

BALANÇO

Econômica
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Produção de
motocicletas
cresce 30,2%
em agosto

O volume de serviços no
país teve alta de 1,1% em julho
deste ano, na comparação
com o mês anterior. Essa foi a
quarta taxa de crescimento
consecutiva do indicador, que
acumula ganhos de 5,8% nos
últimos quatro meses. Com o
resultado, o setor atingiu o
maior patamar desde março
de 2016.

O dado, da Pesquisa
Mensal de Serviços (PMS),
foi divulgado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE). Os servi-
ços também tiveram altas

de 17,8% na comparação
com julho do ano passado,
de 10,7% no acumulado do
ano e de 2,9% no acumula-
do de 12 meses.

Na passagem de junho
para julho deste ano, duas
das cinco atividades pesqui-
sadas pelo IBGE tiveram alta:
serviços prestados às famílias
(3,8%) e serviços profissio-
nais, administrativos e com-
plementares (0,6%).

“Essas duas atividades são
justamente aquelas que mais
perderam nos meses mais
agudos da pandemia. São as

atividades com serviços de
caráter presencial que vêm,
paulatinamente, com a flexi-
bilização e o avanço da vaci-
nação, tentando recuperar a
perda ocasionada entre mar-
ço e maio do ano passado”,
disse o pesquisador do IBGE
Rodrigo Lobo.

Nos serviços prestados às
famílias, o avanço foi puxado
pelo desempenho dos seg-
mentos de hotéis, restauran-
tes, serviços de buffet e par-
ques temáticos, que costu-
mam crescer em julho devido
às férias escolares. (ABr)

A média diária 

de vendas em 

agosto foi de 

4.657 motocicletas
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Marcelo Mariano

Os noticiários da política
goiana dos anos 1990 e da
atualidade envolvem prati-
camente os mesmos nomes e
sobrenomes, mas com mu-
danças importantes nas alian-
ças entre eles.

Por exemplo, em 1994, Ma-
guito Vilela (MDB) foi eleito
governador de Goiás em uma
disputa contra Lúcia Vânia (à
época no PP e hoje no Cida-
dania) e Ronaldo Caiado (à
época no PFL, que, mais tarde,
virou DEM).

Em 1998, Maguito não ten-
tou a reeleição. O candidato
do MDB foi Iris Rezende, que,
apesar de favorito, foi der-
rotado por Marconi Perillo
(PSDB), com apoio de Ronal-
do Caiado.

O MDB comandou Goiás
por 16 anos, de 1982 até 1998.
Porém, desde 1º de janeiro de
1999, está fora do poder, ou
seja, há quase 23 anos. 

Realpolitik
Marcada para esta quinta-

feira (16), a reunião da exe-
cutiva do MDB deve reforçar
o ex-deputado federal e pre-
sidente estadual do partido,
Daniel Vilela, como candida-
to a vice na chapa à reeleição
do governador Ronaldo Caia-
do em 2022.

Historicamente, MDB e
DEM são partidos ideologica-
mente antagônicos. O primeiro
foi oposição à ditadura, en-
quanto o segundo tem raízes
em uma dissidência do PDS, su-
cessor da Arena, que dava sus-
tentação ao regime militar.

Em Goiás, as campanhas
de 1994 e 1998, com fortes acu-
sações entre os lados, provam
que MDB e Caiado nem sempre
foram amigos.

Contudo, depois de tanto
tempo fora do governo, o MDB,
mais pragmático, vê no atual
governador a chance de voltar
a ter influência – embora o
cargo de vice, se não houver in-
dicações em outras áreas, tem
pouca importância. Trata-se,
portanto, da realpolitik em sua
essência.

Uma leitura frequente en-
tre emedebistas que apoiam
a aliança com Caiado é a de
que esta é a única saída para

a salvação do partido, que se
enfraqueceu nos últimos
anos – em 2018, pela pri-
meira vez na história, não
elegeu um deputado federal
– e não controla grandes pre-
feituras, com exceção de
Aparecida de Goiânia.

Alas emedebistas
O MDB goiano tem duas

grandes alas: os iristas, li-
derados por Iris Rezende, e
os vilelistas, liderados por
Maguito e, agora, Daniel.
Como em qualquer partido
grande, é natural que haja
divergências, e ambas as
alas já estiveram de lados
opostos.

Em 2018, os iristas queriam
aliança com Caiado, que esteve
na chapa do próprio Iris quatro
anos antes. Daniel, por sua
vez, manteve candidatura pró-
pria ao governo. Alguns iristas,
então, deixaram o partido.

Do ponto de vista da arti-
culação política do MDB, Daniel
sofreu esta derrota em 2018 e
outra em 2021, quando o par-
tido rompeu com o prefeito
de Goiânia, Rogério Cruz (Re-
publicanos), eleito como vice
na chapa de Maguito, que fa-
leceu em decorrência de com-
plicações da Covid-19.

Se o MDB ainda estivesse
no comando da Prefeitura de
Goiânia, somada à Prefeitura
de Aparecida de Goiânia, o
partido, com duas grandes ci-
dades nas mãos, dificilmente

recuaria de uma candidatura
ao governo. Tanto é que o
próprio Daniel mantinha pu-
blicamente uma postura de
oposição a Caiado até pouco
tempo antes da ruptura com
Rogério Cruz.

Pacificação
Por outro lado, há quem

elogie a postura do presiden-
te estadual do MDB ao se aliar
a Caiado porque, dessa forma,
enfim poderia haver uma pa-
cificação entre as alas de iris-
tas e vilelistas.

O único receio de defenso-
res desta pacificação é o de que
o estado de saúde de Iris Re-
zende possa interferir na alian-
ça, já que, na avaliação de al-
guns, o compromisso de Caia-
do é primeiro com Iris e depois
com Daniel.

A pacificação emedebista,
entretanto, esbarra no prefei-
to de Aparecida de Goiânia,
Gustavo Mendanha, contrário
à aliança com o DEM e defen-
sor de uma candidatura pró-
pria do MDB em 2022.

Ao lado de Mendanha, es-
tão o deputado estadual Pau-
lo Cezar Martins e o advogado
Enio Salviano, presidente da
Fundação Ulysses Guimarães
em Goiás. Eles alegam que a
reunião desta quinta-feira é ir-
relevante.

Os defensores de uma can-
didatura própria argumentam
que a decisão deveria ser fei-
ta por meio de uma consulta

aos delegados do MDB, que, se-
gundo eles, são quem real-
mente têm poder de voto con-
forme o estatuto.

Paulo Cezar Martins não
descarta a possibilidade de
uma intervenção do coman-
do nacional do MDB no di-
retório goiano, caso a defi-
nição não seja de acordo com
o estatuto e uma candidatu-
ra emedebista tenha boas in-
tenções de voto.

A executiva nacional do
MDB, a propósito, orienta que
o partido lance candidatos a go-
vernador em todos os 26 esta-
dos e no Distrito Federal.

Enio Salviano diz que, se
houver a devida consulta aos
delegados e o resultado for
contra a candidatura pró-
pria, ele apoiaria a decisão
do partido. Aliás, o presi-
dente da Fundação Ulysses
Guimarães em Goiás ressalta
que não tem compromisso de
apoiar Mendanha em outro
partido e só estará ao lado do
prefeito de Aparecida de
Goiânia como candidato a
governador pelo MDB.

Já os emedebistas que de-
fendem a aliança com o
DEM, como o prefeito de Val-
paraíso de Goiás, Pábio Mos-
soró, afirmam que todos do
partido estão sendo ouvidos
e que a maioria deve bancar
o apoio a Caiado.

Para Pábio Mossoró, apesar
das divergências, o intuito é
unir todo o partido, e conven-

cer os que defendem a candi-
datura própria que o melhor,
hoje, é “dar um passo para trás
para depois dar dois passos
para frente”.

Mendanha
A verdade é que, uma vez

confirmada a aliança entre o
DEM de Caiado e o MDB de
Daniel, Mendanha tende a
sair do partido.

Durante recente visita a
Brasília, o prefeito de Apare-
cida Goiânia teria recebido
um conselho do ex-presiden-
te Michel Temer (MDB) para
não ser candidato a gover-
nador. Segundo Temer, por
ser jovem, haveria outras
oportunidades no futuro.

No entanto, Mendanha não
dá sinais de que recuará de sua
candidatura e está em cons-
tante articulação com diferen-
tes forças políticas.

Por ter várias opções dis-
poníveis, Mendanha não está
preocupado, neste momento,
com o partido ao qual se filia-
rá nem com eventuais compa-
nheiros de chapa.

Conhecido na região me-
tropolitana, o Prefeito de Apa-
recida de Goiânia tem como
prioridades crescer no inte-
rior e garantir que terá o apoio
de seu vice, Vilmar Mariano
(MDB), que, com a provável saí-
da de Mendanha para disputar
o governo, assume como pre-
feito a partir de abril. (Especial
para O Hoje)

Emedebisas apostam em pacificação de alas vilelistas e iristas após eleições de 2018 que resultou na expulsão de correligionários

MDB terá reunião
nesta quinta-feira
para discutir a
aliança com o DEM

Realpolitik explica a aliança entre
Daniel Vilela e Ronaldo Caiado

Fora disso, pode ocorrer improbidade administrativa
para mandatários públicos.
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Minha Toga, Minha Vida
O plenário da Comissão de Constituição e Jus-

tiça do Senado lotou ontem de juízes, advogados
e políticos – que pretendem voltar semana que
vem. Todos ansiosos à espera da aprovação do PL
5919/2019, com relatoria favorável do senador An-
tonio Anastasia (PSD-MG), para a criação de mais
um Tribunal Regional Federal. O TRF6 pretende
atender o Estado de Minas Gerais (reduto do re-
lator). Minas, hoje, compõe o TRF1, com atuação
em 14 Estados. A criação do novo tribunal, com
forte lobby junto ao Congresso, visa destravar as
pautas do TRF1, porém ao custo de centenas de mi-
lhões de reais aos cofres públicos – com nova sede,
estrutura, carreiras e contratação de servidores.
O grupo saiu frustrado da CCJ. O senador Ales-
sandro Vieira (Cidadania-SE) pediu vista. Só fal-
ta os juízes entrarem de toga e malhete na Co-
missão para pressionar. 

Mais esse
Há um outro PL, o 5977, em tramitação na Câ-

mara dos Deputados. É o que torna permanentes
na carreira, em tribunais federais, os juízes subs-
titutos. Mais custos.

Caíram todos
O lobby judicial é antigo. Em junho de 2013, o

vice-presidente da Câmara, deputado André Var-
gas (PT-PR), promulgou PEC que criava mais
quatro TRFs – em Minas, Amazonas, Paraná (seu
reduto eleitoral) e Bahia. 

Memória
Mas o presidente do STF, Joaquim Barbosa, um

mês depois suspendeu o ato legislativo, atenden-
do a ADI da Associação Nacional dos Procurado-
res Federais. Na ação, alegaram que só o Supre-
mo pode autorizar. Esse novo TRF6 de MG ainda
tem este desafio extra.

Alerta!
Vejam como a Lei da Ficha Limpa vai sendo afrou-

xada com projetos pontuais e sem alarde. Avançou on-
tem, com relatoria do senador Marcelo Castro (MDB-
PI), projeto que derruba a pena de inelegibilidade para
gestores públicos punidos apenas com multa pela Jus-
tiça eleitoral. O projeto vai a sanção do presidente Jair
Bolsonaro. A conferir.

Pais do monstrengo
O PLP 9/21 beneficia, por

exemplo, políticos ou gestores
públicos que tiveram contas re-
provadas por tribunais. A pro-
posta nasceu nas mãos de um
deputado de baixo clero, Lucio
Mosquini (MDB-RO), e caiu no
gosto de uma turma que adora se
livrar da Justiça. O projeto foi
aprovado ontem em plenário por
49 votos a favor e 24 contra.

Radiografia do INSS
O INSS recebe mais de 800 mil

pedidos de benefícios por mês. E
faltam servidores especializados
para análise. Falta também con-
curso para suprir os mais de 10 mil
que se aposentaram nos últimos
anos. O órgão fechou acordo com
o Ministério Público e a Defenso-
ria Pública, homologado pelo Su-
premo, para definir prazos que
não havia antes.

Lula & Luiza
O ex-presidente Lula da Silva in-

dicou que a empresária Luiza Tra-
jano é uma potencial vice para sua
chapa presidencial na disputa do
ano que vem. As declarações de
Lula no artigo escrito para a revis-
ta Time, na qual ela aparece como
uma das 100 pessoas mais influen-
tes do mundo, evidenciam uma pro-
posta sócio-política. 

Ficha limpa
Lula agora espera reação do

mercado e partidos. Ela é a vice
perfeita pra ele: sem escândalos
na ficha, imagem de mulher guer-
reira, com trajetória  de sucesso,
ponte para o mercado e o voto fe-
minino & LGBTQ. E, óbvio, assim
como foi José Alencar (Cotemi-
nas), uma apoiadora financeira da
campanha.

Proposta era demnda dos profissionais do Direito

O governador Ronaldo Caiado (DEM) sancionou a
lei 21.081 que institui o Dia Estadual de Defesa das
Prerrogativas dos Advogados, que será comemorada
em 21 de julho. A norma é resultado de projeto apre-
sentado pelo deputado Humberto Aidar (DEM) e
aprovado pela Assembleia Legislativa no início do
mês de agosto.

A proposta era uma demanda dos profissionais da
advocacia que foi proposta pelo deputado Humber-
to Aidar dentro do parlamento goiano. O parla-
mentar ressalta que o papel desse profissional é fun-
damental no serviço público e que a data reforçará
essa importância.

“O advogado em seu ministério privado presta serviço
público e exerce função social, indispensável à admi-
nistração da justiça, nos termos da Constituição Federal
e da Lei 3.906/96, mas diuturnamente o que se vê é um
desrespeito às prerrogativas dos advogados quando no
exercício do seu dever público”, diz Aidar.

Ainda de acordo com a lei, anualmente, no dia 11 de
agosto, data em que se comemora o Dia do Advogado,
será realizada sessão especial, na Assembleia Legisla-
tiva, para entrega da Medalha do Mérito Pedro Ludovico
Teixeira a 41 profissionais da advocacia que serão in-
dicados por cada um dos parlamentares.

Governador
sanciona lei 
sobre defesa das
prerrogativas 
dos advogados

Felipe Cardoso

O deputado Rafael Gouveia
(Progressistas) fez uma denún-
cia,  na tarde da última quarta-
feira, 15, na Assembleia Legis-
lativa de Goiás (Alego). Ao pedir
a palavra, o parlamentar afir-
mou que há prefeituras, em
Goiás, que estão retendo emen-
das impositivas assinadas pelos
deputados estaduais. 

“Tem uma cidade impor-
tante aqui no Estado que está
retendo emenda impositiva
de minha autoria há mais de
quatro meses, e tem prefei-
turas que estão desviando o
objeto original da emenda.
Isso é crime de Responsabili-
dade Fiscal e caracteriza Im-
probidade Administrativa”,
disparou Gouveia. 

Em seguida, o parlamentar
destacou que dentre as emen-
das de sua autoria, estão

aquelas destinadas à Saúde
municipal. “Em plena crise
sanitária, esse recurso para
combate à covid-19 está reti-
do. Vou procurar o Ministério
Público [MGPO], para que as
pessoas envolvidas sejam res-
ponsabilizadas”, afirmou.

“Não vou citar nomes, por
enquanto, mas espero que
esse prefeito e essa secretária
tomem as devidas providên-
cias, se não o fizerem, vou ex-
por a administração deste mu-
nicípio. Agora, destino uma
emenda e por questões políti-
cas a administração municipal

fica retendo esses recursos?”,
lamentou o parlamentar antes
de deixar a tribuna.

Indignado com as afirma-
ções do colega, o deputado
Humberto Aidar (MDB), que
presidia o encontro, pediu a
palavra para complementar.
“Faço questão de falar o nome
de todos os prefeitos e pre-
feituras que estejam retendo
emendas de deputado por
não ser apoiado pela cidade,
isso é crime”. 

Em outro trecho de sua fala,
Aidar endossou: “Não pode-
mos compactuar com esse tipo

de atitude. Acredito que haja
unanimidade aqui sobre esse
assunto. Ainda que eu não te-
nha um único voto naquela
cidade, se destinei a emenda, o
prefeito é obrigado a cumprir.
Precisamos dar nome aos bois”,
considerou, por fim, Aidar. 

O que são
As emendas parlamentares

impositivas são a parte do or-
çamento público, cuja aplicação
é feita pelo Executivo estadual
e indicada por deputados esta-
duais. Recebem esse nome por-
que são realizadas por meio de

emendas ao projeto de lei or-
çamentária, que é votado
anualmente pelos parlamen-
tares para o ano seguinte. 

Assim, cada deputado pode
financiar obras ou projetos
nos municípios, como a com-
pra de ambulâncias ou a cons-
trução de equipamentos pú-
blicos. Em 2021, o chamado
orçamento impositivo destina
0,9% da receita corrente lí-
quida para o pagamento de
emendas, sendo que 70% dos
recursos devem ser aplicados
em saúde e educação. (Espe-
cial para O Hoje)

Rafael Gouveia, no entanto, não admitiu qual prefeitura estaria cometendo os ilícitos e prometeu ir ao Ministério Público de Goiás

Rafael Gouveia
denunciou prática
avaliada como
“criminosa” e
acrescentou que
deve procurar o
Ministério Público
para que
envolvidos sejam
responsabilizados

Deputado denuncia retenção e
desvio de emendas em prefeituras

Marcos Kennedy
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Breno Modesto

Depois de longos 556 dias, o
torcedor goianiense voltou a
frequentar um estádio. Menos
de uma semana após a publi-
cação do decreto municipal
que permitiu o retorno dos
torcedores às praças esporti-
vas, o Vila Nova deu início aos
eventos-teste envolvendo jo-
gos de futebol. 

Em jogo válido pela quarta
rodada do Campeonato Goia-
no Sub-20, onde enfrentou e
venceu o Atlético por 2 a 1, o
Tigre reabriu as portas do
OBA, que recebeu a presença
de 106 torcedores.

De acordo com o diretor so-
cial do clube, Alexandre Dan-
tas, o Colorado seguiu todas as
normas e exigências feitas pe-
los órgãos públicos, deixando
o estádio adequado para o
confronto da base e já pen-
sando na Série B do Campeo-
nato Brasileiro, onde o Vila
Nova recebeu o aval do Su-
premo Tribunal de Justiça Des-
portiva (STJD) para liberar a
entrada de sua torcida.

“Preparamos tudo em
cima do decreto da Prefeitura
(de Goiânia). Seguimos à ris-
ca as normas e exigências fei-
tas pela Vigilância Sanitária e
pela Secretaria Municipal de
Saúde. Fizemos todo o prepa-
rativo do estádio, com a mar-

cação do distanciamento so-
cial na arquibancada, exigin-
do o exame PCR ou compro-
vação das duas doses ou dose
única das vacinas e a utiliza-
ção correta da máscara e do
álcool em gel, que está espa-
lhado por todo o estádio”, dis-
se Alexandre Dantas. 

Pelo lado da Vigilância Sa-
nitária, o fiscal José Emanoel
salientou que o Tigre conse-
guiu passar na inspeção feita
pelo órgão, mas considerou
baixa a procura das pessoas
pelo evento, que estava libe-
rado para receber até 1000
presentes.

“Hoje (quarta-feira), foi um
preparativo e um demonstra-
tivo do que vai ser daqui para
frente. Foram poucos torcedo-
res. Nós (da Vigilância Sanitá-
ria) havíamos liberado a pre-
sença de 1000 torcedores. Na
inspeção que fiz pelo estádio,
pude verificar que está tudo
dentro das normas. Eles de-
marcaram todo o estádio”, ex-
plicou José Emanoel. 

Já o torcedor vilanovense
não conteve a emoção pelo
retorno. Recepcionista de um
hospital da Capital, Andrew
Canedo afirmou que fez
questão de ir ao jogo, mesmo
não sendo da equipe profis-
sional, apenas para matar a
saudade de “casa”.

“É uma emoção muito gran-

de estar de volta. É uma coisa
que todos nós amamos. E, de-
pois de tanto tempo, estar de
volta à nossa casa, mesmo que
com poucas pessoas, fiz ques-
tão de estar aqui, mesmo não
sendo a equipe profissional.
Eu tô até com o olho cheio de
lágrimas, porque é uma emo-
ção muito grande. Esperamos
muito tempo para poder estar
de volta”, comentou Andrew.

O jogo
Quando a bola rolou, o Vila

Nova fez valer o mando de
campo e derrotou o Atlético
por 2 a 1. Todos os gols da par-
tida foram marcados na etapa
final da partida. O Tigre abriu o
marcador em cobrança de pê-
nalti convertida pelo camisa

10, Renan, que passou a integrar
o elenco sub-20 após voltar do
Goianésia, onde estava em-
prestado para a disputa da Sé-
rie D do Campeonato Brasileiro. 

Logo em seguida, o Dra-
gão deixou tudo igual com Ro-
nald. O centroavante rubro-
negro aproveitou um cruza-
mento de Jean, pelo lado di-
reito e mandou para o fundo
das redes do goleiro Dã. Quan-
do o confronto se encaminha-
va para o fim, o Colorado vol-
tou a ficar na frente do mar-
cador. O atacante aproveitou
uma jogada de linha de fundo
do lateral-direito Marcos e não
perdoou. Com o resultados,
os vilanovenses assumiram a
vice-liderança do estadual.
(Especial para O Hoje)

Com a presença de 106 torcedores,
Vila Nova realiza primeiro evento-teste
após autorização para retorno das
torcidas aos estádios

eles voltaram
Breno Modesto

106 torcedores

estiveram presentes

no OBA no jogo que

marcou a volta dos

torcedores aos

estádios de Goiânia
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João Paulo Alexandre

Goiás registrou, até julho
deste ano, 3,4 mil novas armas,
de acordo com dados da Polí-
cia Federal (PF). Isso significa
que, por dia, 16 novas pes-
soas ganharam porte ou posse
de armas em solo goiano. O Es-
tado, inclusive, tirou o pri-
meiro lugar de armas regis-
tradas nos anos de 2014,2015,
2016 e 2018.

Em números absolutos,
Minas (10.916), Rio Grande
do Sul (8.499) e Santa Catari-
na (6.460) lideram as licenças
no primeiro semestre. Já em
termos proporcionais à po-
pulação, Rondônia (16,9 novas
armas por 10 mil habitantes),
Mato Grosso (15,8) e Acre
(12,8) lideram os dados.

Os números dizem respeito
a armas concedidas na cate-
goria ‘Cidadão’, que represen-
ta civis que buscam a autori-
zação para arma própria, ge-
ralmente com intuito de defe-
sa pessoal. Armas concedidas
a órgãos de segurança pública
ou ao Judiciário são contabili-
zadas em outras categorias
pela PF.

É claro que a alta nas ven-
das causou aquecimento no
mercado. Lucas Cavalcante
de Oliveira, gerente comercial
da Casa Caiçara, conta que o
número de vendas no esta-
belecimento aumentou 100%.
Segundo ele, os modelos mais
procurados são pistolas, es-
pingardas e carabinas. E os
calibres mais procurados são
os 9 milímetros e 354.

Com espaço privado para
exposição das armas, ele con-
ta como funciona a negocia-
ção. “A gente atende pelo
WhatsApp, mas a maioria das

vendas acontece de maneira
presencial. Quanto mais ar-
mas registradas é melhor.
Dessa forma, as pessoas ti-
ram da cabeça que é compli-
cado conseguir uma arma de
maneira legal e preferem ar-
mas sem registros”, pontua.

Segundo ele, não é apenas
chegar e querer comprar uma
arma. “Tem que ter mais de 25
anos, passar por exames psi-
cológicos com instrutores cre-
denciados na Polícia Federal e
Exército. Após todos os laudos
darem aptidão é que a pessoa
pode comprar uma arma”, ex-
plica. Ele conta que os valores
para se adquirir na loja vão de
R$ 4,6 mil a R$ 25 mil.

Mudanças de
comportamento

O especialista em Seguran-
ça Pública, Leonardo Sant’An-
na, conta que a quantidade de
armas registradas mostra a
mudança de comportamento
para as pessoas andarem le-
galizadas. “Primeiramente ha-
via o receio de pessoas em di-

zer que adquirir uma arma de
fogo já queria infringir a lei. E
isso foi sendo desmistificado.
As pessoas notaram que para
adquirir uma arma de fogo é
preciso fazer um teste de pro-
ficiência para se mostrar ca-
pacitado, tirar várias certi-
dões, teste psicológico para
que a pessoa possa andar den-
tro da lei e não para ingressar

em qualquer atividade crimi-
nosa”, pontua.

Segundo ele, outro ponto
que contribuiu para o aumen-
to no número de registros de
arma de fogo é a pessoa enten-
der que é um direito da pessoa
a legítima defesa. “Nota-se que
se defender é uma necessidade
e que o Estado não consegue es-
tar em todos os lugares ao mes-

mo tempo. Além disso, o tiro se
tornou uma prática esportiva,
com muitos adeptos. Reflexo
disso, foi o reconhecimento des-
sa modalidade esportiva pre-
sente nas olimpíadas", reforça.

Leonardo reforça que o Bra-
sil tem uma das legislações
para o porte de arma de fogo
mais exigentes do mundo. “É
importante deixar claro que o
nosso código penal pune as
pessoas que utilizarem a arma
de maneira adversa e que será
penalizado da forma que a lei
determina. A lei não beneficia
se a pessoa fizer algo de errado.
Além disso, o mercado de ar-
mas não é algo barato. Hoje
você não consegue adquirir
uma pistola com menos de R$
3 mil. Além de passar por todo
o trâmite necessário. Nos Esta-
do Unidos isso não acontece.
Você encontra uma arma no
balcão a preço acessível. Em
menos de 72 horas você está
com uma pistola na mão. Não
tem essa de teste psicológico. É
muito liberal”, compara.

O especialista destaca um
dado que o Distrito Federal foi
um dos locais onde mais se ad-
quiriu armas de fogo, compa-
rativamente com outros esta-
dos. E, ao mesmo tempo, foi o
que apresentou o menor índi-
ce de criminalidade. Entretan-
to, ele faz um alerta. “A pessoa
não pode confundir que, com a
aquisição da arma de fogo,
tem a capacidade de substi-
tuir a segurança pública. Sem-
pre tem alguém com aquela
ideia de que a arma na cintura
dá para dar uma de policial e
isso não pode acontecer. A
arma pode ser uma colabora-
ção com a segurança pública,
mas jamais uma substituição
da mesma", conclui.

O Hoje conversou com a
psicóloga Carolina Bittar le-
mes. Ela é credenciada na Po-
lícia Federal (PF) e faz a ava-
liação dos candidatos para te-
rem acesso ao laudo de aptidão
psicológica. Ela explicou um
pouco de como é seu trabalho.
“Primeiramente, o candidato
vai com um processo no des-
pachante e é obrigado a pro-
curar um psicólogo creden-
ciado no Exército e na Polícia
Federal. Ele marca um horário
e eu passo alguns testes. Um
deles é o teste de personalida-
de, concentração e atenção.
Caso passe por tudo isso, é

aprovado. Todo esse processo
dura cerca de uma hora”.

Carolina conta que a con-
fecção desse laudo é apenas
um dos requisitos no processo
para conseguir o porte de
arma. Ela ainda conta que o ín-
dice de reprovação é muito
baixo, algo em torno de 5%.
“Não estou dando a arma para
ele. Estou apenas constatando
que ele tem a personalidade
apta para ter uma arma. Ain-
da vai ser checado todos os an-
tecedentes dele e outras coisas
para poder, então, dar o aces-
so a arma de fogo”, pontua.

A psicóloga afirma que a

quantidade de armas libera-
das não irá influenciar na
violência ou nas intenções
erradas do cidadão. Por isso,
ela defende o cuidado nos
exames para ter o acesso à
primeira arma. “No início, eu
estava em um clube de tiro e
reprovei duas pessoas. De-
pois, o dono do local me ligou
e perguntou o porquê da re-
provação. Eu expliquei e dis-
se que não iria bater meu ca-
rimbo. Quando ele terminou,
ele disse que ficou surpreso
que tinha negativa nesses pro-
cessos, pois o psicólogo que
estava lá nunca havia repro-

vado ninguém”, conta.
Com isso, a psicóloga re-

lembra que sofreu uma rotu-
lação como ‘aquela que não
aprova’, mas o título, segundo
ela, nunca foi motivo de se
sentir menosprezada. “Pelo
contrário, eu me fortaleci e
me orgulho de ser crítica,
chata mesmo. Eu tenho cons-
ciência que estou dando um
poder para uma pessoa. E é o
meu nome que está em jogo.
Por isso, defendo que o cui-
dado é dar a primeira arma
para uma pessoa. Ela vai ter
que passar pelo processo para
ter mais, mas quando se olha

que ela já tem a primeira,
esse processo pode ser facili-
tado”, ressalta.

A psicóloga conta que 98%
dos seus atendimentos foram
realizados com o público mas-
culino e, apesar da flexibili-
zação, nenhum afirmou que
pretende ter mais de uma
arma. “Até porque a arma
mais barata disponível no
mercado é muito cara. Não é
barato ter um armamento.
Por isso, muitos pensam que é
fácil ter mais de uma arma,
mas a situação não é tão sim-
ples como pode parecer”, fi-
naliza. (Especial para O Hoje)

Dados da Polícia Federal mostram que 3,4 mil novas armas foram legalizadas no Estado em 2021

Preocupação deve ser com primeira arma, diz psicóloga

Por segurança, lojas em Goiânia contam com espaços privados para exposição das armas. A maioria dos atendimentos é feita pela internet

Os números dizem respeito a armas concedidas na categoria ‘Cidadão’

Goianos registram
16 armas por dia neste ano

Fo
to

s:
 Jo

ta
 E

u
rí

pe
de

s

l Ter ao menos 25 anos
l Ter ocupação lícita e residência

fixa
l Não estar respondendo a inqué-

rito policial ou processo criminal
l Não ter antecedentes criminais

nas justiças Federal, Estadual,
Militar e Eleitoral

l Ter efetiva necessidade de pos-
suir uma arma

l Comprovar capacidade psicoló-
gica e técnica para manusear a
arma de fogo

l Passar por avaliação psicológica

Fonte: Polícia Federal

Requisitos paRa poRte de aRma
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Maiara Dal Bosco

Diante da estação mais quente do ano, o debate sobre
o retorno do horário de verão, extinto em 2019 pelo pre-
sidente Jair Bolsonaro, voltou a ganhar holofotes. Neste mês,
entidades empresariais solicitaram mais uma vez o retorno
da medida, ainda em 2021. Assinado por várias organi-
zações, entre elas a Confederação Nacional do Turismo,
União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços e a
Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, o pedido des-
taca que o horário de verão é importante para o meio am-
biente, empresários e consumidores.

“Como é sabido, estamos diante de uma intensa crise
hídrica agravada pela escassez de chuvas, situação que co-
loca em risco o fornecimento de energia elétrica em par-
te do Brasil. São muitos os desafios para mitigar o problema
e qualquer economia energética se torna agora ainda mais
relevante”, diz o comunicado.

Para Paulo Solmucci, presidente-executivo da Abrasel,
uma das entidades que assina o ofício, a volta do horário
de verão é duplamente benéfica. “Estamos enfrentando dois
momentos extremamente difíceis, que é retomada das ati-
vidades de milhões de pequenas empresas que sofreram
muito com a pandemia e essa crise hídrica histórica, que
desencadeia uma crise de abastecimento energético. En-
tendemos que a retomada do horário de verão trará um
ganho nesses dois cenários, de um lado possibilitando fa-
turamento adicional para bares, restaurantes e cadeia do
turismo, e, por outro lado, contribuindo para economia de
energia, incentivando, inclusive, que a sociedade faça sua
parte. Cada real a mais que entra no caixa desses negócios
ou cada quilowatt poupado representam um ganho no en-
frentamento destes grandes desafios”, explica.

Fontes renováveis
De acordo com o Engenheiro Eletricista e fundador

da New Sol Energia, Emerson de Souza Campos, o ho-
rário de verão precisa voltar para ajudar o sistema elé-
trico brasileiro, que pode entrar em colapso, princi-
palmente pelo fim do Tratado de Itaipu. “Em 2023, se
não houver um acordo, o Paraguai não terá mais ob-
rigação de vender energia para o Brasil da forma que
é feito hoje”, afirma Emerson. Segundo ele, além dis-
so, o horário de verão é importante por conta da eco-
nomia. “A economia é muito grande, já que o Brasil é
muito grande. Além disso, quando chega o período seco,
existe uma baixa normal dos reservatórios das usinas
hidrelétricas”, destaca o Engenheiro Eletricista.

O especialista destaca também a importância dos in-
centivos por parte do governo para amenizar a questão
da geração de energia. “Nós poderíamos deixar de ter o
horário de verão se houvesse um incentivo por parte do
governo, principalmente para as indústrias, que é quem
produz aparelhos e eletrodomésticos mais eficientes, por
exemplo. Com as indústrias produzindo aparelhos de bai-
xo consumo e maior eficiência, a redução seria signifi-
cativa”, destaca Emerson.

Segundo ele, é a falta dos incentivos também às fon-
tes renováveis de energia que tornam a questão ain-
da mais onerosa para o consumidor. “Os órgãos pú-
blicos percebem que há uma baixa muito grande, e, ao
invés de incentivarem fontes renováveis, como a so-
lar e a eólica, por exemplo, optam por ligar as ter-
melétricas, e é por isso que estamos sempre em ban-
deiras tarifárias vermelhas e amarelas”, aponta o fun-
dador da New Sol Energia.

Efeito na conta
Para André Amorim, gerente do Centro de Informa-

ções Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás
(CIMEHGO), a volta do horário de verão não tem um efei-
to tão positivo por conta da época em que ele acontece.
“A economia de energia para o consumidor era baixa e
na verdade causava ainda um transtorno social grande,
no caso de quem precisa sair muito cedo de casa para tra-
balhar, por exemplo”, destaca André. Para ele, também
falta investimento quando se fala em energias renová-
veis. “O que precisamos é deste investimento maciço em
obtenção de energias renováveis. A energia solar, por
exemplo, é uma ação efetiva para a questão de energia”,
finaliza. (Especial para O Hoje)

O horário de verão foi extinto em 2019 pelo presidente 

Goiânia começou a apli-
car doses contra Covid-19 em
adolescentes com 17 anos
completos, além daqueles
com deficiência, gestantes e
puérperas de 12 a 16 anos.
Desde quarta-feira (15), três
postos estão funcionando por
agendamento e continuarão
atendendo esse público espe-
cífico sempre das 8h às 17h,
de acordo com a demanda.

“Sempre tomamos cuidado
em atender a população da
melhor forma possível, de
acordo com a disponibilidade
de doses, ampliando faixas
etárias, locais e a forma de
atendimento. Agora, com os
adolescentes não será dife-
rente e eles também estarão,
cada vez mais, protegidos con-
tra a doença”, afirma a se-

cretária-executiva de Saúde,
Luana Ribeiro.

Para se vacinar, basta
comparecer ao local indica-
do, portando documento pes-
soal com foto, além do com-
provante de endereço. Grá-
vidas e puérperas devem
apresentar documento com-

probatório, como exame de
gestação, ultrassom ou ca-
derneta de gestante. Em re-
lação aos deficientes, basta
que os responsáveis preen-
cham e assinem o formulário
disponível no site da Prefei-
tura, declarando qual a con-
dição específica.

Dose para jovens com 17 anos
será aplicada em três postos

Para evitar
apagão, setor
produtivo pede
retorno do
horário de verão

tRÁPIDAS

Aprovado projeto que amplia cargos
de juízes e de desembargadores na JF

A Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania (CCJ) aprovou projeto que trans-
forma cargos vagos de juiz federal substi-
tuto em cargos de juiz dos Tribunais Re-
gionais Federais (TRFs) e altera o número de
membros da composição dos TRFs da 1ª, 2ª,
4ª e 5ª Regiões. O PL 5.977/2019 também es-
tabelece que as varas federais que tiverem
cargos vagos de juiz federal substituto
transformados em cargos de juiz de tribu-
nal regional federal terão seu quadro per-
manente ajustado para um cargo de juiz fe-
deral. A proposta, de iniciativa do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), foi aprovada na Câ-
mara dos Deputados em agosto de 2020. Na
CCJ do Senado, recebeu parecer favorável,
com uma emenda, do relator, senador We-
verton (PDT-MA). O relatório foi lido por
Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE). —
Essa matéria é muito importante para os tri-

bunais — disse Fernando Bezerra. A pro-
posta segue para votação em Plenário, mas
segundo o presidente da CCJ, senador Davi
Alcolumbre (DEM-AP), conforme acordo
costurado entre os senadores, o projeto será
votado em Plenário junto com o PL
5.919/2019. A proposta estava na pauta
desta quarta-feira, mas pedido de vista
adiou a análise para a próxima semana. O
PL 5.919/2019 cria o Tribunal Regional Fe-
deral da 6ª Região, com jurisdição em Minas
Gerais, por desmembramento do TRF da 1ª
Região. De acordo com o texto, que altera as
Leis 9.967 e 9.968, de 2000, a composição dos
TRFs passa a ser a seguinte: 1ª Região, com
sede em Brasília: 43 juízes, com jurisdição
sobre Distrito Federal, Acre, Amapá, Ama-
zonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Gros-
so, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rondônia, Ro-
raima e Tocantins.

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

Jurídica

A Comissão de Consti-
tuição e Justiça (CCJ) da Câ-
mara dos Deputados apro-
vou a suspensão, até 31 de
dezembro deste ano, dos
prazos de validade de con-
cursos públicos que tenham
sido homologados até 20
de março de 2020 – data do
decreto que reconheceu o
estado de calamidade pú-
blica no Brasil em razão da

pandemia de Covid-19. Se-
gundo o texto, os prazos de
validade dos concursos vol-
tarão a correr em 1º de ja-
neiro de 2022, após o tér-
mino da vedação para o
aumento de despesas com
pessoal prevista na Lei
Complementar 173/20, que
criou o Programa Federati-
vo de Enfrentamento ao
Coronavírus.

Validade de 
concursos públicos

Estabilidade garantida

A Sexta Turma do TST
determinou a reintegração
de uma editora da Empresa
Brasileira de Comunicação
(EBC) contratada em cargo
de livre nomeação e exone-
ração e dispensada no cur-
so do tratamento de leuce-
mia. Para o colegiado, a ve-
dação à discriminação em
matéria de emprego se es-

tende aos empregados pú-
blicos ocupantes de cargo
em comissão. Para o relator,
ministro Lelio Bentes, a Con-
venção 111 da Organização
Internacional do Trabalho,
a obrigatoriedade do com-
bate à discriminação no tra-
balho abrange as relações
de trabalho firmadas com a
administração pública.

2 Que seja feliz em sua
nova missão – O desembar-
gador Carlos França, exone-
rou, a pedido, Dayana Morei-
ra Guimarães do cargo de
juiz de Direito de entrância in-
termediária. A magistrada
deixa um relevante legado
de bons serviços prestados à
sociedade e atuação profis-
sional exemplar.
2 Crime eleitoral – TSE vai
investigar se atos do dia 7 de
setembro, organizado por Jair
Bolsonaro e agropecuaristas,
tratou-se de propaganda elei-
toral antecipada.

A Primeira Turma do STF
afastou a competência do
Tribunal do Júri para julgar
crime de remoção ilegal de
órgãos com resultado morte.
Os ministros deram provi-
mento ao Recurso Extraor-
dinário (RE) 1313494, inter-
posto pelo Ministério Públi-
co de Minas Gerais (MP-MG),
com repercussão geral re-
conhecida, e restabelece-
ram sentença condenatória
contra três médicos da San-
ta Casa de Misericórdia de
Poços de Caldas (MG).

Não é competência
do Júri o crime de
remoção ilegal de
órgãos com morte

Obrigatoriedade de intimação
estende ao defensor dativo

A Terceira Turma do
Superior Tribunal de Jus-
tiça (STJ) entendeu ser pos-
sível conferir ao defensor
dativo, nomeado em vir-
tude de convênio entre a
Ordem dos Advogados do
Brasil e a Defensoria Pú-
blica, a prerrogativa de re-
querer a intimação pes-
soal da parte, da mesma
forma prevista pela legis-
lação para os defensores
públicos. Para o colegia-

do, as razões que justifi-
cam a prerrogativa garan-
tida ao defensor público –
como a sobrecarga de tra-
balho e a constante atua-
ção em áreas de difícil
acesso – também podem
ser aplicadas ao defensor
dativo, mas apenas nas hi-
póteses em que realmente
seja necessária a intimação
pessoal da parte. O recur-
so é relatado pela minifes-
tra Nancy Andrighi. 

Locais de vacinação desta quinta-feiRa

1ª dose para jovens de 17 anos e adolescentes de 12 a 16 anos (defi-

cientes, gestantes e puérperas) – com agendamento

Modalidade pedestre e o horário de funcionamento das 8h às 17h
l CS Parque Industrial João Braz: Rua Rodrigues Alves, Qd. 52 Lt.

14/15, Pq. Industrial João Braz
l USF Residencial Itaipu: Rua RI-8 com RI-31, Qd. 107 Lt. 19/20, Re-

sidencial Itaipu
l USF Leste Universitário: Rua 218, Qd. A-2 Lt. 10, Setor Leste Uni-

versitário



A jovem Ariane Bárbara
Laureano, de 18 anos, teria
sido morta em ‘ritual satâni-
co’, conforme aponta a con-
clusão da Polícia Civil de
Goiás. O caso ocorreu em 24
de agosto. O Corpo da jovem
foi encontrado em mata do
Setor Jaó, em Goiânia seis
dias depois. Três pessoas fo-
ram detidas por envolvimen-
to no crime. Trio estaria pla-
nejando mais um homicídio.

Jeferson Cavalcante Ro-
drigues, Raíssa Nunes Borges
e Enzo Jacomini Carneiro Ma-
tos – de 22, 19 e 18 anos, res-
pectivamente – são suspeitos
de asfixiar, matar e ocultar o
corpo da jovem Ariane Bár-
bara Laureano de Oliveira.
Eles teriam executado um
plano e a teriam matado após
uma emboscada.

Segundo o delegado Mar-
cos Gomes, a vítima foi vista
em um veículo logo após
mandar um áudio para a fa-
mília, dizendo que algumas
amigas tinham lhe chamado
para lanchar no Setor Jaó. O
carro foi identificado, e apu-
ração da DIH mostra que ele
seria o mesmo veículo que te-
ria deixado o corpo já sem
vida da jovem no mesmo se-
tor de Goiânia.

A partir da identificação
do carro, a polícia chegou a
um dos autores e representou
pela sua prisão temporária. A
PC fez, ainda, uma busca e
apreensão domiciliar, opor-
tunidade em que O autor con-
fessou o crime. Foram apreen-
didos, além do carro, que ti-
nha resquícios de sangue da
vítima, as roupas que o ho-
mem usou no dia do homicí-

dio e uma das facas.

Psicopata
Ainda de acordo com o

delegado, Ariane foi morta
porque Raíssa Borges dese-
java saber se era psicopata.
Para isso, ela teria que matar
alguém para avaliar a pró-
pria reação após o assassi-
nato. Eles criaram uma lista

de possíveis vítimas.
"Eles não escolheram a

Ariane por um motivo espe-
cífico. Poderia ser ela ou ou-
tros dois nomes que saíram
numa lista. Ela foi escolhida
porque era pequena e, caso
reagisse no momento do ho-
micídio, eles conseguiriam
realizar o crime", explicou o
delegado.

Outros autores
Dando seguimento às in-

vestigações, foram identifica-
das mais duas pessoas envol-
vidas no crime. Uma delas
teria sido a responsável por
desacordar a vítima e a outra
por esfaqueá-la. Após as pri-
sões, ambas confessaram,

oportunidade em que tam-
bém foi apreendido mais um
canivete usado no crime, ain-
da com resquícios de sangue.

Por meio dos depoimentos
dos presos, a equipe da DIH
entendeu que todos eram co-
legas da vítima, que foi esco-
lhida de forma aleatória. As
investigações apontam que
os autores tinham uma lista
das pessoas que poderiam ser
mortas pelo grupo. “Ariane foi
a escolhida por sua estatura
física, o que facilitaria a con-
clusão do crime em caso de
uma possível reação da víti-
ma”, explicou o delegado.

Dois dos investigados se
apresentam como satanistas,
e a morte de Ariane foi mo-

tivada porque uma das en-
volvidas, Raíssa, tinha inte-
resse em matar alguém para
saber se ela era psicopata. Se-
gundo a jovem, ela saberia se
tem o transtorno de perso-
nalidade após matar alguma
pessoa, analisando sua rea-
ção após o fato. A investigada
não apresentou nenhum tipo
de arrependimento após a
morte da vítima.

Combinado
À polícia, os investigados

informaram que, após com-
binarem o homicídio e esco-
lherem Ariane, Jeferson te-
ria colocado sacos de lixo no
porta-malas para o corpo ser
colocado. Disseram ainda que,
no momento da morte, os in-
vestigados tocariam uma mú-
sica escolhida pelo grupo e
um deles daria o sinal para
iniciarem o ato.

Após matarem a vítima
ainda dentro do veículo, os
autores foram em direção ao
Setor Jaó, local onde retira-
ram o corpo de dentro do
carro e o jogaram em um ter-
reno baldio. No local, dois
dos autores ajoelharam ao
lado do corpo, como se esti-
vessem em um verdadeiro ri-
tual, e por ali ficaram por
aproximadamente 10 minu-
tos, como bem explicado em
um dos interrogatórios.

Diante dos elementos de
informação acostados ao in-
quérito policial e a prisão
dos envolvidos, o inquérito
será concluído nos próximos
dias e o procedimento enca-
minhado ao Poder Judiciá-
rio. (Daniell Alves, especial
para O Hoje)

Jovem teria sido morta em ritual satânico
CASO ARIANE BÁRBARA
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Yago Sales

Qualquer motorista fica
arisco quando passa pelas
ruas e avenidas no entorno
do Vaca Brava. Ou pelo me-
nos deveria. Isso porque as
10 câmeras que foram ins-
taladas em 2017 para reali-
zar o videomonitoramento
do trânsito naquela região
estão há, pelo menos, mais
de um ano desligadas. Com
a promessa de flagrar 15
crimes de trânsito nas ime-
diações do Parque, a Secre-
taria Municipal de Mobili-
dade (SMM) não informa o
motivo desses equipamentos
estarem desligados.

Em um único dia, numa
fase educativa na época da
instalação das câmeras, 150
condutores foram flagrados
desrespeitando as regras de
trânsito. A ação, à época da
gestão do ex-prefeito Iris Re-
zende Machado, também
contou com farto material
impresso, distribuído por
agentes de trânsito para
orientação dos motoristas.
Agora, desligadas, as câme-
ras apenas enfeitam os pos-
tes nas proximidades do Par-
que, cercado por prédios, co-
légios, clínicas, escritórios e
um enorme e muito movi-
mentado shopping.

Entre algumas das infra-

ções que poderiam ser fla-
gradas e gerar multas estão jo-
gar ou abandonar lixo nas
ruas, estacionar nas esqui-
nas, parar o veículo sobre a
faixa de pedestre e não usar
cinto de segurança. E, ainda,
falar ao celular, conduzir mo-
tocicleta sem capacete ou com
o farol desligado, avançar o si-
nal vermelho do semáforo e
transportar criança em veí-
culo automotor sem as ob-
servâncias das normas.

Custos
O valor gasto para a insta-

lação do sistema de video-
monitoramento não foi di-
vulgado, mas não funciona
há, pelo menos, mais de um
ano. Mesmo assim, motoristas
tentam obedecer minima-
mente as regras de trânsito
por ali. É o caso do empresá-
rio Júlio Antoniel Andrade,
de 59 anos. No sinaleiro em
frente ao shopping, ele res-
pondeu rapidamente que, no
início do ano passado, chegou
a ser multado uma vez por
não usar o cinto de seguran-
ça. “Em 2019, fui multado por
causa do telefone”, conta. “Eu
não sabia que as câmeras es-
tavam desligadas, mesmo as-
sim vou tentar andar direiti-
nho”, diz, sob alerta.

Dois taxistas que traba-
lham em frente ao shop-

ping, mas pediram anoni-
mato, dizem que já tinham
percebido que o sinal das
câmeras estava desligado.
“Um agente contou para nós
num dia de sol muito quen-
te e ele lá, anotando tudo”,
disse, quase sussurrando.
O amigo, complementou:
“Isso tudo é máfia. A gente
nunca sabe o que funciona
ou não nesta cidade”.

Multas nos fins de
semana

O que chama a atenção é
que, nos finais de semana,
quando o entorno do Parque
Vaca Brava é interditado para
dar lugar a ciclistas, agentes
de trânsito são escalados para
multar qualquer um que es-
tacione por lá. Foi o sinal de
alerta sobre o funcionamento,
ou não, das câmeras.

Quando a reportagem do
jornal O Hoje procurou a Se-
cretaria Municipal de Mobili-
dade (SMM) pedindo dados
sobre multas no entorno no
Parque Vaca Brava, apenas in-
formações de multas nas ruas
adjacentes ao aeroporto fo-
ram divulgadas. Posterior-
mente por meio de nota en-
viada por e-mail, o órgão re-
conheceu que as câmeras es-
tão desligadas, mas não disse
desde quando.

Sobre a volta do funciona-
mento, por meio da assessoria
de comunicação, a SMM in-
forma que há um processo de
licitação sendo estudado. Mas,
sem mais detalhes, disse que
em breve estará à disposição.
(Especial para O Hoje)

Autuações teve início em julho de 2017 e
sistema foi instalado com a promessa de
identificar 15 crimes de trânsito

Equipamentos estão desligados e Secretaria não diz o motivo

Câmeras de videomonitoramento
do Vaca Brava estão desligadas

Enzo, Jeferson e

Raíssa são suspeitos

de asfixiar a jovem 

Jota Eurípedes
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A União Europeia (UE)
tem vacinas contra a covid-
19 suficientes para garantir
uma terceira dose, caso seja
necessário. No discurso do
Estado da União Europeia
(Soteu, a sigla em inglês), a
presidente da comissão, Ur-
sula Von der Leyen, traçou
as prioridades para o pró-
ximo ano e disse que o com-
bate à pandemia continua
no topo das preocupações. A
UE quer acelerar a vacina-
ção nos países com baixo
rendimento e, para isso, vai
doar mais 200 milhões de
doses até meados de 2022.

Ela anunciou que vai ser
organizada no próximo ano,
durante a presidência fran-
cesa da UE, uma reunião de
cúpula sobre defesa, Para
Ursula Von der Leyen, trata-
se de questão essencial para
a Europa passar ao nível se-
guinte. A presidente da Co-
missão Europeia anunciou
ainda que o bloco vai doar
100 milhões de euros de
ajuda humanitária ao Afe-
ganistão. "Vamos aumen-
tar novamente a ajuda hu-
manitária ao Afeganistão
em 100 milhões de euros,
que farão parte de um novo

pacote de apoio ao país a
ser divulgado nas próxi-
mas semanas".

Von der Leyen falou
também sobre o combate à
pandemia de covid-19. Afir-
mou que 2022 vai ser um
"teste de caráter" para a
União Europeia no comba-
te nessa área e alertou para
sinais de divergência entre
os Estados-membros. "A
pandemia é uma maratona,
não é um sprint [corrida de
velocidade]".

Ela destacou o trabalho
que tem sido feito na UE, es-
pecialmente na adminis-
tração de vacinas. "Temos
1,8 bilhão de doses adicio-
nais asseguradas, o que é
suficiente para nós e para a
nossa vizinhança e ainda, se
forem necessárias, para va-
cinas de reforço", disse.

O primeiro discurso do
Estado da União foi profe-
rido pelo então presidente
da Comissão Europeia, José
Manuel Durão Barroso, em
7 de setembro de 2010,
prática que foi seguida
pelo seu sucessor, Jean-
Claude Juncker, e pela
atual chefe do Executivo
comunitário. (ABr)

UE vai doar 200 milhões
de doses de vacinas 
até meados de 2022

COMISSÃO EUROPEIA

Tanto a Coreia do Norte
quanto a Coreia do Sul tes-
taram mísseis balísticos nes-
ta quarta-feira (15), a ação
mais recente de uma corri-
da armamentista que leva
os dois países a desenvol-
verem armas cada vez mais
sofisticadas, enquanto os es-
forços para induzir conver-
sas de distensão se mostram
infrutíferas.

A Coreia do Sul testou um
míssil balístico lançado de
submarino (SLBM), tornan-
do-se o primeiro país sem ar-
mas nucleares a desenvolver
esse sistema.

O presidente sul-coreano,
Moon Jae-in, estava acompa-
nhando o teste quando se
soube dos lançamentos nor-
te-coreanos, seus primeiros
testes com mísseis balísticos
desde março.

A Coreia do Norte lançou
um par de mísseis que caíram
no mar, no litoral leste, de
acordo com autoridades da Co-
reia do Sul e do Japão, poucos
dias depois de testar um míssil
de cruzeiro que se acredita ter
capacidade nuclear.

Pyongyang desenvolve
seus sistemas de armas con-
tinuamente, em meio a um

impasse nas negociações
que buscam o desmantela-
mento de seu arsenal nu-
clear e de mísseis balísticos
em troca de um alívio das
sanções dos Estados Unidos
(EUA). As negociações, ini-
ciadas entre o ex-presidente
norte-americano Donald
Trump e o líder norte-co-
reano Kim Jong-un em 2018,
estão travadas desde 2019.

"A Coreia do Norte lançou
dois mísseis balísticos não iden-
tificados da região de sua ilha
central rumo ao litoral leste.
Autoridades de inteligência da
Coreia do Sul e dos EUA estão

realizando analises detalha-
das para obter maiores infor-
mações", disse o Estado-Maior
Conjunto da Coreia do Sul (JCS)
em comunicado.

Os mísseis foram lança-
dos pouco antes da 0h30
(horário local), percorrendo
800 quilômetros (km), a
uma altitude máxima de 60
km, relatou o JCS.

O Comando Indo-Pacífico
dos militares dos EUA disse
que os lançamentos de mísseis
da Coreia do Norte não repre-
sentaram uma ameaça ime-
diata ao seu pessoal, território
ou aliados, mas que mostram o

impacto desestabilizador do
programa de armas.

O primeiro-ministro japo-
nês, Yoshihide Suga, classificou
os lançamentos de "ultrajantes"
e os criticou duramente por vê-
los como uma ameaça à paz e
à segurança da região.

A Coreia do Sul está inves-
tindo pesado em uma série
de sistemas militares novos, o
que inclui mísseis balísticos,
submarinos e seu primeiro
porta-aviões, mas tem uma
política declarada de não pro-
liferação de armas nucleares e
defende uma península co-
reana desnuclearizada.

O primeiro-ministro japonês, Yoshihide Suga, classificou os lançamentos de "ultrajantes"

Coreias testam mísseis e
ampliam corrida armamentista

A Coreia do Norte lançou dois mísseis balísticos não identificados da região de sua ilha central rumo ao litoral leste, disse o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul

O Japão conta com 86.510
pessoas com idade igual ou
superior a 100 anos, um novo
recorde, segundo dados di-
vulgados hoje pelo Ministério
da Saúde japonês. Número
de centenários quintuplicou
no país desde 2000.

Os números, divulgados
por ocasião do Dia do Respei-
to pelos Idosos, que será co-
memorado na próxima se-
gunda-feira (20), represen-
tam aumento de 6.060 pessoas
em relação ao ano anterior,
de acordo com o ministério.

As mulheres continuam a
ser a esmagadora maioria das
pessoas centenárias, repre-
sentando 88% do total (76.450
pessoas), mais 5.475 que no
ano anterior.

Os homens com idade
igual ou superior a 100 anos
ultrapassaram pela primeira
vez os 10 mil, com um total de
10.060, aumento de 585 indi-
víduos em relação a 2020.

O número de pessoas que
chegam aos 100 anos ou mais
no Japão tem crescido de for-
ma significativa nas últimas
cinco décadas, aumento que
especialistas atribuem ao de-
senvolvimento de tecnologias

e tratamentos médicos. Em
1963, quando se realizou o
primeiro estudo, os japoneses
com mais de 100 anos eram
apenas 153. Em 1998, esse
número atingiu os 10 mil, al-
cançando 30 mil em 2007, até
superar os 50 mil cinco anos
mais tarde.

A japonesa Kane Tanaka,
com 118 anos, é hoje a mulher
mais velha do país, tendo sido
reconhecida como a mais ve-
lha do mundo pela associação
norte-americana Gerontolo-
gy Research Group (GRG).

Por sua vez, o homem
mais velho do Japão é Mikizo
Ueda, com 111 anos.

O envelhecimento da po-

pulação é um dos grandes de-
safios para o país, com taxa de
natalidade em constante de-
clínio, causando preocupa-
ções sobre as perspectivas
económicas e a mão de obra.

Em 2020, a esperança de
vida no arquipélago atingiu
recorde para ambos os sexos:
87,74 anos para as mulheres e
81,64 para os homens, segun-
do dados do Ministério da Saú-
de japonês. Por prefeitura, Shi-
mane (oeste) tem o maior nú-
mero de pessoas centenárias
por 100 mil habitantes (134,75),
seguido de Kochi (126,29) e
Kagoshima (118,74). A média
nacional é de 68,54 por 100 mil
habitantes. (ABr)

Japão tem 86 mil pessoas
com mais de 100 anos

UM NOVO RECORDE

Número de centenários quintuplicou desde 2000
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Elysia Cardoso

O Bar do Chicão é o grande
campeão do Comida di Buteco
2021. O anúncio foi realizado
nesta terça-feira (14), em Goiâ-
nia, ao vivo, em um encontro
que reuniu todos os 30 estabe-
lecimentos participantes da
edição deste ano. O buteco ven-
cedor ofereceu ao seu público
o petisco Casa Raiz, que foi
avaliado pelo público que vi-
sitou o local e por um júri se-
lecionado, que avaliaram não
só o petisco, como também a hi-
giene do local, o atendimento e
a temperatura da bebida.

Em segundo lugar ficou o
Camargo Chopp, com o petisco
Musseline no Pão Italiano. Já
em terceiro lugar aparece o Bis-
trô Chica Doida, com o petisco
o Brigadeiro de Picanha, se-
guido pelo Bar do Dodô com o
petisco Carne Papagaio, em
quarto lugar; e o Gurupi Res-
taurante com o petisco Cara-
chamba, na quinta posição.

Dinâmica
Neste ano, 30 estabeleci-

mentos de Goiânia e Apareci-
da de Goiânia concorreram
ao título. A novidade do con-
curso foi o formato híbrido, ou
seja, a possibilidade de visitar
os botecos presencialmente ou
fazer pedidos dos petiscos por
meio de delivery ou no for-
mato para levar. A medida foi
adotada para garantir a segu-
rança dos butequeiros e dos
proprietários e trabalhadores
dos estabelecimentos partici-
pantes do concurso.

Apesar do formato híbrido,
só puderam votar, para esco-
lher o melhor boteco, quem
visitou presencialmente os
estabelecimentos. Na primei-
ra etapa, em cada uma das ci-
dades participantes, os bote-
cos apresentaram os petiscos
criados especialmente para

a competição. O público e um
corpo de jurados visitaram,
votaram e elegeram o cam-
peão, no período de 30 de ju-
lho a 29 de agosto, avaliando
quatro categorias: petisco,
atendimento, higiene e tem-
peratura da bebida. 

O petisco leva 70% do peso
da nota e as demais categorias
10% cada uma. O voto do pú-
blico vale 50% do peso total e
dos jurados 50%. A partir das
notas é eleito o campeão. Em
2021, os botecos participantes
desenvolveram as receitas dos
petiscos contendo uma ou
mais raízes, já que este é o
tema do concurso. Os pratos ti-
veram preço fixo de R$ 27,00.

‘Salve os butecos’ e
inovações

Na tentativa de ajudar os es-
tabelecimentos, a organização
do Comida di Buteco criou,
ainda, o movimento ‘Salve os
Butecos’. O objetivo foi contri-
buir para gerar fluxo de caixa
para os estabelecimentos, de
forma que eles possam se reer-

guer. As doações puderam ser
em espécie ou em produtos, no
caso de empresas que aten-
dem diretamente os botecos e
espaços na mídia para divulgar
a campanha. A meta era arre-
cadar R$ 3 milhões, entre julho

(data de início do concurso) e
agosto, e dividir igualmente
entre os participantes do con-
curso. O acompanhamento das
doações pode ser feito por meio
do ‘butecômetro’ no site: (co-
midadibuteco.com.br).

Outra novidade foi a viabi-
lização de uma parceria com a
Tagme – plataforma que per-
mite o agendamento de mesas
e a digitalização dos cardá-
pios – para que os interessados
pudessem planejar com segu-
rança a ida ao boteco. A ferra-
menta ficou acessível por meio
do site: (www.comidadibute-
co.com.br), onde era possível
localizar o boteco a ser visita-
do e realizar o agendamento. 

Desta maneira, no horário
marcado a mesa reservada es-
tava disponível, de acordo com
os critérios estabelecidos pelo
estabelecimento. A medida é
mais um dos esforços dos or-
ganizadores do Comida di Bu-
teco para garantir mais segu-
rança aos que tenham inte-
resse em frequentar os bote-
cos, presencialmente.

Campeão nacional e
orientações

Na segunda etapa, uma
nova comissão de jurados, es-
colhida especificamente para o
momento, vai visitar os cam-
peões de cada cidade, avalian-
do a performance nas mes-
mas quatro categorias (petisco,
atendimento, temperatura da
bebida e higiene). Cada cam-
peão recebe três jurados. Elege-
se aí o ‘Melhor Buteco do Bra-
sil’, que será conhecido e pre-
miado no mês de outubro.

Assim como os regulamen-
tos do concurso, os botecos par-
ticipantes do Comida estão su-
jeitos, ainda, às regras de fun-
cionamento de bares, determi-
nadas pelos governos munici-
pais em cada cidade onde o
concurso acontece. A orientação
dos organizadores é que os pro-
prietários dos estabelecimentos
cumpram rigorosamente as
regras definidas e limitem o
atendimento à capacidade per-
mitida no estabelecimento.
(Especial para O Hoje)

Boteco de Goiânia foi eleito o campeão de Goiás com o prato Casal Raiz e disputa agora a etapa Nacional 

Essência

vencedoRes comida di Buteco 2021

PRIMEIRo LUgAR
l Bar do Chicão - Petisco: Casal Raiz (Creme de inhame e cará com

frango desfiado e muçarela)

SEgUNdo LUgAR
l Camargos Chopp – Petisco: Musseline no Pão Italiano (Musseline de

carne de sol e batata-baroa servida no pão italiano)

TERCEIRo LUgAR
l Bistrô Chica doida – Petisco: Brigadeiro de Picanha (Bolinhas de pi-

canha recheadas com muçarela, fritas e acompanhadas de geleia
de pimenta)

QUARTo LUgAR
l Bar do dodô – Petisco: Carne Papagaio (Carne serenada na banha

de porco e servida com batata-doce e chutney de abacaxi)

QUINTo LUgAR
l gurupi Restaurante – Petisco: Carachamba (Bolinho de massa de

cará com recheio de chambaril)

Campeão do sabor 

Rogério Porto

Bar do Chicão é o campeão do Comida di Buteco 2021 em Goiás
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Malhação - Sonhos 
Gael comemora a gravidez

de dandara. Karina visita o
apartamento de Gael e Bete
ouve quando a menina con-
fessa sentir saudades do pai.
os alunos da academia de
Gael ignoram Wallace. lobão
chantageia Karina e garante
que vai livrar Gael se a meni-
na o chamar de pai. lucrécia
avisa a edgard e Jade que sua
cirurgia foi marcada. João des-
cobre que dandara está grá-
vida e tem uma crise. 

Nos Tempos do Imperador 
dolores se arrepende de

ter mentido para a irmã. Pilar
confronta samuel, e tonico
comemora a discussão entre
os dois. eudoro estranha o
comportamento de dolores.
Germana e licurgo denun-
ciam Quinzinho e Clemência
para Borges. Pilar não acredi-
ta nas explicações de samuel
e os dois terminam o relacio-
namento.. Pilar decide aceitar
a bolsa de estudos e viajar
para os estados Unidos.

Coração Indomável
nazario pensa que Maricruz

tem interesse em José antonio.
na ilha dourada, lucia diz a Mi-
guel que o irmão de eusebio
voltou em busca de vingança
pela morte do irmão. José an-
tonio diz a Maricruz que otávio
se casará com simone na igre-
ja. Maricruz responde que es-
tará presente nesta cerimonia.
esther diz a lina que está grá-
vida. ofelia entrega a otávio
uma carta de Maricruz e diz que
simone não pode lê-la. 

Gênesis
sheshi tenta salvar um ente

querido. Judá deixa o acampa-
mento. no palácio, o empenho
de José chama atenção.Judá é
recebido por Hirá. asenate arma
um plano para rever José. Hirá
faz um acordo com Judá. José
novamente é alvo da cruelda-
de de seus irmãos. José rece-
be um castigo severo. a con-
versa com Kamesha frustra
sheshi.Rúben ameaça contar
para Jacó tudo o que os irmãos
fizeram com José.

Império
Cristina deixa Genève. Car-

mem conta para orville sobre
os planos de Helena. ismael e
lorraine sugerem que naná se
case com antônio para adotar
luciano. Marta assusta téo.
Helena dá um ultimato em or-
ville. Magnólia e severo se con-
vidam para jantar na casa de
Cláudio e Beatriz. José alfredo
vai para a casa de Maria Ísis. Re-
ginaldo retorna à casa de Jure-
ma. Cristina volta de viagem.
Maria Ísis ampara Kelly. 

RESUMO
t

de noVelas

Inovação nas
artes do corpo
Festival Panorama Raft apresenta
virtualmente intervenções criativas
de artistas de todo o Brasil

Lanna Oliveira

Artistas de periferias dos
quatro cantos do Brasil têm
a oportunidade de mostra-
rem sua arte. Começa nesta
quinta-feira (16) o Festival
Panorama Raft que exibe de
forma online dez obras iné-
ditas criadas por artistas
selecionados dentre mui-
tos. O evento faz parte do
tradicional Panorama, um
dos principais projetos de
arte do corpo, dança e per-
formance do País e além,
também da América Latina.
O evento ocorre até o dia 3
de outubro e todas as per-
formances, com respecti-
vas sinopses e fichas técni-
cas podem ser assistidas no
site panoramafestival.com.

O projeto foi criado no
período da pandemia e tem
como principal missão abrir
o leque de oportunidades
para artistas da periferia.
Foram selecionados projetos
de todo o País, além de cin-
co voltados para pesquisa e
desenvolvimento. “Também
foi criada uma segunda li-
nha de apoio, chamada Pes-
quisa & Desenvolvimento,
em que cada um dos cinco
projetos selecionados avan-
ça em sua investigação e
compartilha seus processos
online”, explica Nayse Ló-
pez, diretora artística do
Festival Panorama. 

Logo na estreia o festival
já recebe uma intervenção
bastante criativa. A pri-
meira apresentação fica por
conta da exibição da obra
‘Construção Civil’, da In-
quieta Cia, de Fortaleza (CE),
prevista para 20h. Nela, seis
performers erguem uma
estrutura cujo projeto ocor-
re durante o próprio traba-
lho. Não é arquitetura, mas
uma ação fora de ordem e
simultaneamente fora da
ordem. Arquitetos não-es-
pecializados fabulam aten-
tado ao espaço público se-
guindo um protocolo sem
plano predefinido. 

No dia seguinte, na sex-

ta, 17 de setembro, também
às 20h, é a vez de ‘Matéria
Escura’, projeto de dança
idealizado por Alejandro
Ahmed mais Grupo Cena
11, de Santa Catarina. Den-
tre os cinco projetos de pes-
quisa e desenvolvimento
selecionados, está o inte-
ressante documentário ‘O
Corte da Dancinha’, do Rio
de Janeiro, que fala sobre
barbeiros que dançam ou
bailarinos que cortam ca-
belos. Criado por Luiz Gui-
lherme Guerreiro, o projeto
estará disponível na terça,
21, a partir das 20h.

Sobre o Festival
Panorama

Com sua primeira edição
realizada em 1992, o Festi-
val Panorama traz a pro-
posta de ocupar a cidade do
Rio de Janeiro com dança,
artes do corpo e projetos dos
mais variados formatos,
apresentando as relações
que o corpo constrói com o
espaço, tempo e público por
meio do movimento. Ao lon-
go de mais de 25 anos apre-
sentou companhias e artis-
tas nacionais e internacio-
nais, com papel fundamen-
tal na construção da me-
mória da dança e da arte
contemporânea do País.

O evento busca não so-
mente oferecer uma pro-
gramação inovadora e ex-
perimental, mas também
promover discussões que
atinjam o pensamento e a
participação social sobre as
mais variadas vertentes per-
formativas. Antes da pan-
demia, nomes internacio-
nais da dança desembarca-
ram no Brasil para o proje-
to. Já foram apresentados
nomes como Xavier Le Roy,
Jerome Bel, Ballet de Lor-
raine, Boris Chamatz (Fran-
ça), Boyzie Chekwana (áfri-
ca do sul), BranchNebula
(Austrália), Deja Donne (Itá-
lia), entre outros artistas de
todos os continentes. (Lan-
na Oliveira é estagiária
do jornal O Hoje)

A obra ‘Construção Civil’, da Inquieta Cia abre a programação

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

NOTA AO LEITOR
t

Sun Tzu é o principal nome relacionado ao desenvolvimento da estratégia militar chinesa

LIVRARIA
t

Escrito no século IV antes
de Cristo, o clássico ‘A Arte
da Guerra’ reúne 13 ensi-
namentos do general e filó-
sofo chinês Sun Tzu. As es-
tratégias sobre planejamen-
to e liderança não são usadas
apenas por militares. Líderes
empresariais também po-
dem seguir os ensinamentos
para alcançar o sucesso.

Além de ajudar qualquer
pessoa a mudar a percepção
de mundo, a nova edição
brasileira, que está em pré-
lançamento pela Editora Edi-
pro, traz os insights atem-
porais que atravessam mi-
lênios e se mantêm relevan-
tes até os dias atuais.

Todas as estratégias são
aplicáveis em qualquer área
da vida e instruem desde tá-
ticas para conseguir a vitó-
ria ou abreviar o caos, até
reconhecer a importância
de delegar para avançar. Es-
tes são conhecimentos in-
dispensáveis em ambientes
competitivos e cenários de-
safiadores.

Com tradução direta do
chinês, feita pelo filósofo
sino-brasileiro Chiu Yi Chih,
a obra é leitura obrigatória
para empreendedores, exe-
cutivos, gestores, universi-
tários e militares, entre ou-
tros. Confira sete lições reti-
radas do livro e se inspire a
conhecer o mais importante
tratado militar de todos os
tempos: “Qualquer um pode
ser um soldado; O intelecto é
maior que a força bruta;
Mantenha suas estratégias
em segredo; Seja crítico na
hora de analisar as situa-
ções; Trate seu inimigo como
um igual; Saiba reconhecer
seu real desejo; O impulso é
o seu pior inimigo.”

O tradutor
Chiu Yi Chih é chinês nas-

cido em Taiwan e naturaliza-
do brasileiro, professor de fi-
losofia chinesa clássica e de
mandarim. Filósofo, poeta e
tradutor de obras clássicas
taoistas como “Dao De Jing”
de Laozi e “Vazio Perfeito” de
Liezi, ambos publicados pela
Editora Mantra. Praticante de
Tai Chi e meditação. Para sa-
ber mais visite o site
www.mandarimtaoismo.com.

O autor
Sun Tzu (544 a.C. – 496

a.C.) foi um general e filó-

sofo chinês. Ainda que sua
existência seja questiona-
da por alguns historiado-
res, é o principal nome re-
lacionado ao desenvolvi-
mento da estratégia militar
chinesa. Sun Tzu teria exer-
cido suas funções como ge-
neral a serviço do rei Hu Lu,
do Estado de Wu, no fim do
século VI A.C. Sua principal
obra, A arte da guerra, teria
sido escrita em um período
de guerras contínuas entre
as nações de Zhao, Qi, Qin,
Chu, Han, Wei e Yan pelo
controle de territórios fér-
teis no leste da China.

Sete lições de para a vida
Editora Edipro lança edição do clássico do filósofo chinês
Sun Tzu que apresenta 13 estratégias sobre 
planejamento e liderança

Igor Cavalcante Moura
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Depois de cerca de 18 me-
ses sem receber visitantes, os
espaços públicos de Goiânia
retomaram, gradualmente,
suas atividades com a volta
de programações presen-
ciais. Inserida dentro desta
etapa de retomada cultural
do Estado de Goiás, a Vila
Cultural Cora Coralina, uni-
dade da Secretaria de Estado
de Cultura (Secult Goiás), já
com atividades desde o mês
de agosto, se prepara para a
inauguração de mais duas
exposições simultâneas, nes-
ta quinta-feira (16).

Com participação de 11
artistas goianos de diferentes
gerações, a exposição coletiva
‘Amparo a Astral – Goiás’ irá
ocupar a sala ‘Antônio Potei-
ro’, com 12 obras de pequeno,
médio e grande porte, entre
gravuras, pinturas, desenhos
e colagens. Simultaneamente,
na sala ao lado, ‘Sebastião
Barbosa’, serão expostas cin-
co obras em homenagem a
mulheres pretas goianienses,
do artista Alex Katira.

Ambas as exposições são
uma realização em parceria

do Governo de Goiás, por
meio da Secretaria de Cultu-
ra, e da prefeitura de Goiâ-
nia, por meio da Secretaria
Municipal de Direitos Hu-
manos e Políticas Afirmati-
vas. Com entrada gratuita, as
obras podem ser visitadas
pelo público até o dia 1º de
outubro, das 9 às 17 horas,
mediante agendamento pelo
e-mail (vilacultural.coraco-
ralina@goias.gov.br) ou pelo
telefone (62 3201-9863).

Segundo o coordenador
da Vila Cultural Cora Corali-
na e curador das mostras,

Gilmar Camilo, coube a Vila,
dentro do projeto de ocupa-
ção artística do espaço, a
função de divulgar e pro-
mover as exposições que
contam com trabalhos ex-
pressivos e significativos as-
sinados por artistas goianos
de significativa relevância.

Beneficente
O acervo da mostra ‘Am-

paro a Astral – Goiás’ per-
tencente à Associação de
Travestis, Transsexuais e
Transgêneros de Goiás (As-
tral/GO), e é fruto de doações

espontâneas feitas pelos se-
guintes artistas: Ana Caroli-
na Cruz, Andréia Santana,
Diogo Rustoff, Lauro Gonti-
jo, Isabella Brito, Malaquias
Belo, Mateus Dutra, Marcelo
Solá, Nancy de Melo, Sandro
Torres e Wander Von Wan-
der, por meio de editais da
Lei Aldir Blanc.

De caráter beneficente,
toda a renda obtida a partir
da venda das obras expostas
será revertida a programas,
projetos, ações e trabalhos
desenvolvidos pela Astral. A
comercialização das obras
deve ser realizada direta-
mente com a organização.

Desde sua fundação, em
2000, a instituição desenvolve
um trabalho sistêmico em
parceria com o (SUS) Sistema
Único de Saúde (SUS) de pre-
venção e assistência a mu-
lheres em situação de vulne-
rabilidade. Atualmente, a or-
ganização é a única a tratar
abertamente sobre questões
ligadas ao tráfico de pessoas
e a prostituição, além de rea-
lizar projetos com mulheres
travestis e transexuais.

Vila Cultural Cora Coralina
inaugura exposições simultâneas

Sarau virtual
Marcelo Pardhal faz show

virtual para pacientes do
HGG nesta quinta-feira (16),
às 17h. natural de Goiânia,
Marcelo canta profissional-
mente desde os 16 anos de
idade em festas, casamentos
e bares da capital. o músico
se apresentou no sarau pela
primeira vez em 2017 e de lá
pra cá já foram três apre-
sentações. esta será a pri-
meira de forma virtual. é que,
mesmo com a pandemia, o
projeto de humanização sa-
rau do HGG ocorre de forma
virtual para levar energia po-
sitiva e descontração para
pacientes, colaboradores e
acompanhantes da unidade
de saúde. Quando: Quinta-
feira (16). onde: av. anhan-
guera, nº 6479, setor oeste
– Goiânia. Horário: 17h.

Exposição temporária
Começa hoje (16) a visita

virtual pela exposição tem-
porária ‘língua solta’ do Mu-
seu da língua Portuguesa. li-
derada pelos curadores da
mostra, Moacir dos anjos e

Fabiana Moraes, a visita vir-
tual está disponível a partir
das 19h nas redes sociais (Fa-
cebook, Youtube e tiktok)
do museu. trata-se de uma
bela oportunidade para co-
nhecer detalhes da mostra, a
primeira temporária realizada
pelo Museu após a sua rea-
bertura, em 31 de julho. ela
fica em cartaz na instituição
cultural até o dia 3 de outu-
bro. Quando: até 3 de outu-
bro. onde: museudalingua-
portuguesa.org.br. 

Inauguração gastronômica
é inaugurado nesta quin-

ta-feira (16) o san diego Bar
& steak. a nova casa em
Goiânia, conta com um car-
dápio recheado, música ao
vivo e drinks. o empresário
diego alves é o idealizador
do projeto que promete unir
gastronomia, música e um
ambiente projetado para a
proposta da casa. na inau-
guração, o san diego já re-
cebe uma grande atração, o
cantor Kleo dibah, no dia se-
guinte, 17 de setembro é a
vez de Felipe nunes e ale-
xandre Rodrigues. dia 18 é
a vez de Henrique e Rangel
e ainda liz Maia e no dia 19

de setembro, para finalizar a
semana de inauguração,
Geovanna Ferraz e o grupo
Chama Q é noix. Quando:
Quinta-feira (16). onde: Rua
1135 esquina com a alame-
da dom emanuel Gomes,
setor Marista - Goiânia.

Boa música
a capixaba anna Cintia é

a atração do projeto Música
no Mall desta quinta-feira
(16), com o melhor do pop,
MPB e sertanejo. acompa-
nhada por igor Martinni,
no violão, ela se apresenta
a partir das 18h30, no polo
gastronômico e de serviços
do Metropolitan Mall, que
fica no Jardim Goiás. a en-
trada é gratuita. Com uma
assinatura doce e envol-
vente, a cantora e composi-
tora interpretará canções
de nando Reis, Cássia eller,
Maiara & Maraisa, sandy e
Paula Mattos, entre outros
nomes, além de canções
autorais. Quando: Quinta-
feira (16). onde: av. dep.
Jamel Cecílio, nº 2.690, setor
Jardim Goiás – Goiânia. Ho-
rário: 18h30.

Cantor Kleo Dibah participa da inauguração do San Diego Bar & Steak

Vila Cultural Cora Coralina inaugura exposições de caráter beneficente 
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Faustão escolhe nome
do seu novo programa
na Band

Fausto silva só reestreia
na Band em janeiro de 2022
com um programa diário e
em horário nobre por volta
das 20h30, mas o título da
nova atração já foi definido.
'Faustão na Band' foi o nome
escolhido para o programa
que a pedido de Fausto fugi-
rá de uma espécie de agen-
da. a informação é do colu-
nista andré Romano, do 'ob-
servatório da televisão'. na
volta para a emissora do Mo-
rumbi, onde trabalhou de
1986 a 1988, o apresenta-
dor conduzirá quadros do
'domingão do Faustão'
(1989/2021) como as 'olim-
píadas do Faustão', 'sexolân-
dia' e 'arquivo Confidencial' e
terá a sua disposição um
time de bailarinas, algumas
oriundas da Globo.(Guilher-
me Guidorizzi, Purepeople)

Andressa Suita revela cu-
riosidade na web: 'Odeio

dormir sozinha'
andressa suita pegou um

avião para são Paulo nesta ter-
ça-feira (14), quando se hos-
pedou em um hotel com a
equipe. a influencer explicou
que está na cidade a trabalho,

mas que costuma ter um pro-
blema quando precisa viajar:
"Curiosidade sobre mim: eu
odeio dormir sozinha", expli-
cou a modelo, que costuma
ter a cama invadida pelos fi-
lhos."então, quando estou lon-

ge da minha família, quem vai
dormir comigo?", continuou a
mulher de Gusttavo lima, vi-
rando-se para a consultora
de imagem pessoal, lidiane
santos. (igraínne Marques,
Purepeople)

Ivete Sangalo chora ao di-
vidir o palco com o filho,
Marcelinho

não dá para fugir do velho
ditado…. filho de peixe. Peixi-
nho é! Mostrando que o ta-
lento musical veio de berço,
Marcelo sangalo, filho de ive-
te e daniel Cady, fez a mãe
chorar ao vivo no Programa
Música Boa, exibido pelo Mul-
tishow, na noite de terça-feira,
15 de setembro. a cantora
baiana se emocionou com a
presença do seu primogênito
no palco, tocando bateria, en-
quanto ela cantava a música
'Caçador de Mim', de Milton
nascimento. o menino de 11
anos é o primogênito da can-
tora, mãe também das gê-
meas Helena e Marina. (Flavia
almeida, oFuxico)

CELEBRIDADES

Gabriel Medina se
consagrou tricampeão no
mundial de surfe em Lo-
wer Trestles, na Califór-
nia, nesta terça-feira (14).
A vitória foi bastante co-
memorada pela esposa
do surfista, Yasmin Bru-
net, que até ajudou o
amado na preparação fí-
sica para o torneio.Nas re-
des sociais, a modelo pu-
blicou um vídeo com
uma reação para lá de
curiosa. Nos comentários,
os seguidores relembra-
ram o desempenho do

atleta nas Olimpíadas de
Tóquio, no Japão, deste
ano, e lamentaram a au-
sência de Brunet na com-
petição. (Purepeople)

Gabriel Medina vence mundial de
surfe e dedica a Yasmin Brunet 

ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

seu dia tem muito trabalho e
necessidade de foco e dedica-
ção. Podem acontecer muitas
reuniões ou surgir a necessidade
de lidar com muitas pessoas.
Bom dia para assinar contratos e
fazer parcerias. é preciso abusar
da sua capacidade de negociar.

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

Podem surgir boas notícias
hoje. é importante inovar e sair do
lugar comum e da zona de con-
forto para avançar. Você pode pla-
nejar uma viagem ou fazer um cur-
so novo e totalmente diferente.
existe uma energia de aventura e
liberdade te convidando a viver.

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

aposte em si mesmo hoje. o
autoaperfeiçoamento pode te aju-
dar a conquistar novos lugares ou
novas posições no trabalho. o
momento pede foco e disciplina,
sem perder o espírito de aprendiz.
tome cuidado com o autoritaris-
mo, mas mantenha o discerni-
mento e a sua segurança hoje.

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

as relações estão potenciali-
zadas e você pode receber muita
ajuda de pessoas queridas. Re-
novação amorosa ou um novo
amor podem acontecer. existem
mudanças afortunadas para você
hoje. aposte na reciprocidade.

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

o dia é bem rotineiro, com
trabalho e questões diárias a se-
rem resolvidas. o bom deste dia
é que ele traz paz, a mente fun-
ciona bem e as relações seguem
sem grandes problemas. o dia é
positivo para fazer economias ou
cuidar da saúde, começando
uma dieta, por exemplo.

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

Pode ser um dia muito cansa-
tivo, cheio de obstáculos desafia-
dores em relação às suas tarefas.
a falta de saúde pode ser um dos
problemas, pois você pode se sen-
tir desanimado ou desvitalizado.
Busque realizar suas atividades
com mais pausas e descansos.

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

sua energia está alta. ainda
que tenha desafios, você está con-
seguindo reagir a tudo com bas-
tante autoconfiança. suas ideias
podem ser muito bem recebidas
pelos demais, o que traz popula-
ridade. Momento de ação. Você
pode estar sendo inspiração para
outras pessoas ou motivando ami-
gos e pessoas próximas a atingi-
rem seus sonhos e metas.

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

o dia traz muita conexão com
suas emoções e pode estar aco-
lhedor. Vale a pena cuidar melhor
da sua alimentação. a nutrição
pode ser a solução para melhorar
sua saúde e seu bem-estar. Você
pode ajudar algum familiar com
uma ideia inovadora, além de re-
ceber amigos em casa.

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

Você pode estar mais popular
hoje e abusando nos conselhos.
Cuidado apenas para não tentar
controlar os outros. Mantenha o
seu autocontrole e continue aju-
dando quem puder, sem fazer
críticas ou cobranças. o dia fa-
vorece a autoestima.

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

Felicidade e realizações pau-
tam seu dia. Você pode se sentir
bem consigo mesmo, ainda que
nada de extraordinário esteja
acontecendo externamente. Fora
isso, o dia traz um movimento de
socialização e de boas trocas. os
romances estão potencializados.

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

existe colheitas no seu dia.
Você pode ter bons lucros e re-
conhecimento, mas tome cuida-
do com os excessos. Gastos exa-
gerados podem trazer acúmulos
desnecessários. Cuidar da saúde
também é indicado. Mantenha
sua palavra em relação a um
compromisso assumido.

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

existe uma energia inspirado-
ra chegando para você. Pode ser
sua fé ou alguém que te traz essa
energia e te faz agir. Há ideias ino-
vadoras e às quais você deveria
dar atenção, colocando em práti-
ca. os amigos estão potencializa-
dos, assim como os inícios: iniciar
algo hoje pode trazer boa sorte.
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Edna Gomes é
jornalista
especializada em
gastronomia,
sommeliere e poeta 

Paulo Laureano atualmente é um
dos melhores enólogos portugueses e
um dos poucos que fazem brancos e tin-
tos com a mesma qualidade. Ele ama o
Brasil e vem sempre apresentar seus vi-
nhos em vários eventos de degustação.
Estudioso das Castas portuguesas, o
enólogo consegue tirar de cada uma de-
las sua máxima expressão. Tive um pra-
zer imenso em conhecê-lo e conversar
muito sobre seus vinhos. Ele é respon-
sável pela produção de cerca de 700.000
litros de vinho, que leva seu nome todos
os anos, além de prestar consultoria
para algumas vinícolas em seu país. 

Defensor das castas autóctones
de Portugal, Paulo tem se dedi-
cado a uma em especial: a tin-
ta Grossa da qual possui ape-
nas 2,5 hectares, o que repre-
senta metade da produção
mundial. Ou seja: é uma uva
em extinção. “Acredito ser im-
portante valorizarmos castas
como esta, que muitas vezes
não tiveram a oportunidade
de ser compreendidas, so-
bretudo pelo desconhe-
cimento sobre seu po-
tencial enológico”, diz.

Tive uma grande
oportunidade de de-
gustar alguns vinhos
portugueses excepcio-
nais, e cada vez mais
me apaixono pelos vi-
nhos lusitanos, princi-
palmente a Quinta das
Bageiras Garrafeira
Branco 2007 de Barrai-
da. É uma vinícola tra-
dicional que fica no pe-
queno lugarejo de Fo-
gueira, em Sangalhos.
Seu proprietário, Mário
Sérgio Alves Nuno, é um
perfeccionista que usa
as mais modernas técni-
cas para fazer vinhos.
Excepcional, com mine-

ralidade, precisão e complexidade. 
Surpreendi-me com a Quinta de

Saes Reserva 2008 Quinta da Pellada é
um dos grandes nomes do Dão, pro-
priedade regida com maestria pela
batuta de Álvaro Castro, produzindo
alguns dos melhores vinhos do país. O
Quinta de Saes Estágio prolongado,
como indica o nome, estagia em bar-
ricas de carvalho por um longo pe-
ríodo, mas, devido à ótima qualidade
do fruto e da madeira, o carvalho fica
muito bem integrado, provavelmente,
a idade proporciona um aroma pecu-
liar e de forma brilhante. 

Gostaria também de mencionar
que o excelente Pó de Poiera bran-
co 2008, denso e ousado. Como diz
Robert Parker, ele é particular-
mente impressionante, um óti-
mo branco. É um projeto do cul-
tuado Poeira, um dos mais reve-
renciados vinhos do Douro. Fres-
co e exuberante, com uma ótima
acidez e um conjunto muito bem

equilibrado. E o melhor é o Pêra-
Manca Tinto 2007 do Alentejo

sem palavras. Ocupa o pri-
meiro lugar. A qualidade
foi o ponto de partida para
essa decisão. A sua quali-
dade é sobejamente co-
nhecida, sendo um vinho
de referência no mercado
português e também nos
mercados internacionais.
De acordo com a tradição,
o nome de Pêra-Manca de-
riva do toponímico “pedra
manca” ou “pedra oscilan-
te” – uma formação graní-
tica de blocos arredonda-
dos, em desequilíbrio sobre
rocha firme. 

Segundo a revista Praze-
res da Mesa, “reza” a história
que a tradição do vinho Pêra-
Manca remonta à Idade Mé-
dia. Conta-se que por volta de
1365, Nossa Senhora teria

aparecido em cima de um espinheiro a
um pastor. Alguns anos depois foi edifi-
cado um oratório em sua honra e em
1458, dada a crescente importância do lo-
cal como ponto de peregrinação, surgiu
uma igreja. A posterior veio a fundação
de um Convento que viria a albergar a
Ordem de S. Jerónimo. 

Nos séculos XV e XVI, os vinhedos de
Pêra-Manca eram propriedade dos frades
do Convento do Espinheiro. Foi recupe-
rado no século XIX pela próspera Casa
Soares, propriedade do Conselheiro José
António d’Oliveira Soares que o trans-
formou num vinho sofisticado. Contudo,
na sequência da crise filoxérica, a Casa
Soares deixou de produzir o Pêra-Manca.
Foi o herdeiro da extinta Casa Soares, José
António de Oliveira Soares, quem, no ano
de 1987, ofereceu o nome à Fundação Eu-
génio de Almeida. 

A Fundação produziu o primeiro
Pêra-Manca tinto, em 1990. As uvas, a par-
tir das quais se produz o Pêra-Manca, são
provenientes de vinhas com mais de 25
anos, de talhões selecionados. O tinto é
produzido a partir das castas Trincadei-
ra e Aragonez e o branco tem como base
as castas Antão Vaz e Arinto.Cada casta
é colhida e vinificada separadamente, es-
tagiando, também em separado, em to-
néis de carvalho francês nas caves do
Convento da Cartuxa, em Évora, por um
período de dezoito meses. 

Depois de todo esse processo, é reali-
zado o blend final do Pêra-Manca. Ele é
um vinho tinto português incomparável!
Cheio de camadas de aromas, alterna no-
tas de frutas maduras e especiarias, além
de um delicado toque tostado. Na boca é
denso e profundo, com acidez perfeita, es-
trutura de taninos finos e um final fru-
tado e embalado por notas balsâmicas.
Para harmonizar com o Pêra-Manca tin-
to, a minha recomendação: carnes ver-
melhas grelhadas ou assadas, pratos in-
tensos e sofisticados, embutidos e quei-
jos maduros.

Vou terminar meu artigo com um
poema da minha amiga Portuguesa
Francisca Ferreira:

Meu coração da cor dos rubros
vinhos
Rasga a mortalha do meu peito
brando
E vai fugindo, e tonto vai andando
A perder-se nas brumas dos
caminhos.

Meu coração o místico profeta,
O paladino audaz da desventura,
Que sonha ser um santo e um poeta,
que fala que boa é a vida, mas
melhor é o vinho.
Do sabor das coisas
Por mais raro que seja,
O mais antigo,
Só um vinho Português é deveras
excelente:
Com uma taça de cristal, com poesia
e com virtude. (Especial para O Hoje)

Presença no
Brasil dos
vinhos do
português 

Paulo Laureano

Além de prestar

consultoria para

algumas vinícolas em

seu país Portugal,

Paulo Laureano é

responsável pela

produção de cerca de

700.000 litros de

vinho por ano que

leva seu nome 



Almeida Mariano

A plataforma consumidor.gov.br
que auxilia consumidores a re-
solverem seus problemas com
empresas que comercializam
bens ou serviços é disponibi-
lizada pelo governo federal,
por meio do Ministério da Jus-
tiça. O instrumento é monito-
rado pela Secretaria Nacional
do Consumidor (Senacon) do
Ministério da Justiça, além de
outros órgãos como Procons,
Defensorias Públicas, Minis-
térios Públicos, agências re-
guladoras, e também pela pró-
pria população. Se trata de
um serviço complementar que
tem o objetivo de resolver po-
lêmicas entre consumidores e
fornecedores.

Com base em princípios de
transparência e controle social,
a plataforma possibilita a re-
solução de conflitos de consu-
mo de forma rápida e sem bu-
rocracia. Atualmente, cerca de
80% das reclamações regis-
tradas no Consumidor.gov.br
são solucionadas pelas em-
presas, e as respostas às de-
mandas dos consumidores
acontecem dentro de um pra-
zo médio de 7 dias. 

Os registros realizados pe-
los consumidores geram uma

base de dados, à disposição de
qualquer interessado, que dis-
ponibiliza à sociedade infor-
mações relevantes sobre em-
presas, assuntos, e problemas
demandados na plataforma.
Servindo assim, como um local
de informações sobre forne-
cedores, com indicadores e
relatos de consumidores sobre
as reclamações, as respostas
das companhias e a avaliação
de cada indivíduo sobre a so-
lução apresentada. São dispo-
nibilizados no portal dados
sobre quantas demandas uma
empresa resolveu entre as re-

clamações que recebeu, o ín-
dice de satisfação, o prazo mé-
dio de resposta e as reclama-
ções respondidas.

Além disso, a ferramenta
fornece ao Estado informa-
ções essenciais à elaboração
e execução de políticas pú-
blicas de defesa dos consu-
midores e incentiva a com-
petitividade no mercado pela
melhoria da qualidade de
produtos, serviços e do aten-
dimento ao consumidor.

O consumidor.gov.br não
irá substituir os Procons e
Serviço de Atendimento ao

Consumidor (SAC) das em-
presas. O intuito é ampliar o
acesso dos consumidores na
busca pela solução de confli-
tos de consumo que even-
tualmente não foram resol-
vidos através de tradicionais
de atendimento.

Como funciona?
A mediação só é possível en-

tre consumidores e empresas
cadastradas no site. O cadastro
é feito de forma voluntária
pela empresa, porém em al-
guns tipos de companhias, a
participação é obrigatória. 

Desse modo, o consumidor
deve verificar se a empresa
contra a qual deseja reclamar
está cadastrada no site, e então
registrar sua queixa. Após a re-
clamação ser registrada, a em-
presa tem até 10 dias para
analisar e responder. Poste-
riormente, o consumidor tem
até 20 dias para avaliar a res-
posta recebida, classificando
sua reclamação como ‘Resol-
vida’ ou ‘Não Resolvida’ e in-
dicando o grau de satisfação
em relação atendimento pres-
tado pela empresa.

As reclamações não são
transformadas em processo
administrativo. E a plataforma
não substitui órgãos de defesa
do consumidor, como os Pro-
cons, e canais de atendimento
das empresas.

O Ministério da Justiça
explica que caso a solicitação
do consumidor não seja re-

solvida por meio da plata-
forma, é possível recorrer a
outros órgãos do Sistema Na-
cional de Defesa do Consu-
midor, como os Procons, as
defensorias públicas ou jui-
zados especiais. 

Para quais empresas a
participação é obrigatória?

De acordo com as regras da
plataforma, algumas empre-
sas têm que aderir obrigato-
riamente ao cadastro no ser-
viço, como: empresas com
atuação nacional ou regional
em áreas de serviços públicos
e atividades essenciais defini-
das pela legislação no âmbito
da pandemia; Plataformas di-
gitais de atendimento pela in-
ternet dedicadas ao transporte
individual ou coletivo de pas-
sageiros ou à entrega de ali-
mentos, de comércio eletrôni-
co e redes sociais com fins lu-
crativos; Firmas que estão en-
tre as 200 empresas mais re-
clamadas anualmente na Se-
cretaria Nacional do Consu-
midor do Ministério da Justiça
e Segurança Pública, no ano de
2020;  Companhias com fatu-
ramento mínimo bruto de R$
100 milhões; Empresas que ti-
veram média mensal igual ou
superior a mil reclamações em
seus canais de atendimento ao
consumidor; e firmas que te-
nham sido objeto de mais de
500 processos judiciais na área
de direito do consumidor. (Es-
pecial para O Hoje)
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Negócios

Ferramenta fornece
informações es-
senciais à elabora-
ção e execução de
políticas públicas
de defesa dos con-
sumidores

Plataforma faz meio campo entre
consumidores e fornecedores 

O intuito é facilitar
a resolução de
conflitos de
consumo








