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Tempo em Goiânia
Sol e aumento de nuvens de
manhã. Pancadas de chuva à
tarde. À noite o tempo fica aberto.

s   31º C  
t  17º C
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Lei garante R$ 3,5 bi
para conexão de
alunos e professores
da rede pública
Política 6

Governo lança
Operação
Cerrado Vivo
O governador Ronaldo Caiado
lança nesta segunda-feira (14/06),
às 8h30, a Operação Cerrado
Vivo 2021, do Corpo de Bom-
beiros Militar do Estado de Goiás
(CBMGO), em Goiânia. 
Política 6

�
lEia nas Colunas

Xadrez: PSB se aproxima do
PT e Lissauer Vieira se afasta
do partido.
Política 2

showroom: Brasal lança re-
sidencial Reserva dos Ipês, que
será erguido na Rua T-29.
Economia 4

Livraria: ‘Fundo do rio’ mistura
a história do boto cor-de-rosa
e o folclore brasileiro.
Essência 14

Fraudes na previdência e a
necessidade de novo modelo

WAgneR BAleRA

Opinião 3

Goiânia deve
inaugurar cinco
grandes obras
Cinco grandes obras na Capital
estão previstas para serem en-
tregues ainda em 2021, aponta
a Seinfra. Até novembro serão
entregues as obras da Avenida
Engler, do Terminal Isidória, do
trecho 2 do BRT Norte-Sul, Via-
duto Lauro Belchior e Complexo
Viário Jamel Cecílio.
Cidades 10

Paço quer votar
Plano Diretor
antes do recesso
O Plano Diretor de Goiânia deve
chegar à Câmara Municipal nes-
ta semana. No final da última
semana, ocorreu a última reu-
nião com a comissão que estu-
dou as emendas propostas por
membros do Legislativo no se-
gundo semestre do ano passado.
O grupo de trabalho já havia fi-
nalizado o texto. Política 5

primeirA vitóriA
aumenta confiança
do Colorado
Segundo o técnico Wagner Lo-
pes, o triunfo do Vila Nova
diante do CSA, no sábado (12),
foi importante para dar mais
ânimo sos jogadores depois da
eliminação na Copa do Brasil,
contra o Bahia.
Esportes 7

Após 32 Anos,
Goiânia recebe a
Copa América
Capital goiana vai receber
sete jogos em toda a compe-
tição, sendo cinco pela fase
de grupos e dois nas quartas
de final, o primeiro será hoje,
entre Paraguai e Bolívia no
estádio Olímpico.
Esportes 8

As denúncias relacionadas à violência contra
idosos registraram aumento de 70% durante a
pandemia, segundo dados preliminares da De-
legacia Especializada no Atendimento ao Idoso
(Deai) de Goiânia. O prolongamento da convi-

vência dos idosos com seus familiares, em de-
corrência da pandemia causada pela Covid-19, é
um dos fatores que gerou o aumento das ocor-
rência, aponta o titular daDelegacia Especializada
no Atendimento ao Idoso (Deai). Cidades 10

O esmalte pode contribuir com falsos resultados na aferição da
saturação, que mede quanto de oxigênio do sangue e na sua en-
trega pelo corpo, apontam especialistas. Cidades 9

Esmalte pode interferir
em exames de saturação

Essência 13

Alexandre Rodriguez
grava  com Guilherme e
Benuto e Jonas Esticado

Essência

Diretor-geral da Escola Superior dos Advogados (ESA), Rafael Lara, lança oficialmente sua pré-candidatura a
presidência da OAB-GO nesta segunda-feira (14). Ele deve disputar com Pedro Paulo Medeiros (Uma nova Ordem)
e Rodolfo Otávio Mota, do grupo Advocacia Unida, que já colocam seus nomes a disposição da disputa. Política 2

Apoiado pela atual gestão na OAB, Rafael Lara lança candidatura
ElEiçõEs oab

Jota Eurípedes

Essência 14

Essência 16

Daus cria curso
profissionalizante e
toda renda arrecadada
será doada a AACD

Torre do Relógio,
monumento construído
para trazer modernidade
à Capital, é restaurada

Isolamento intensifica
violência contra idosos
e crimes crescem 70%



A CPI da Pandemia tem reunião semipresencial agen-
dada para a terça-feira (15), a partir das 9h, para ouvir
o depoimento do ex-secretário de Saúde do estado do
Amazonas Marcellus Campelo. A saúde pública entrou
em colapso no  estado no início de 2021, com falta de
leitos e de oxigênio medicinal nos hospitais que recebiam
pacientes com covid-19. Além disso, a Polícia Federal
apura desvio de dinheiro do combate à pandemia, a
partir de suposta organização criminosa no estado.

Os requerimentos que pediram a convocação de Mar-
cellus Campelo foram apresentados pelos senadores
Marcos Rogério (DEM-RO) e Alessandro Vieira (Cidada-
nia-SE). Marcos Rogério diz que o ex-secretário terá de
“esclarecer os fatos no tocante ao colapso da saúde no
estado do Amazonas no começo do ano”, ao enfrenta-
mento da pandemia pelo governo federal e à fiscalização
da aplicação de recursos federais por estados e municípios
no combate à pandemia.

Para Alessandro Vieira, o depoente terá que esclarecer
“todas as circunstâncias relativas ao colapso da saúde na
capital amazonense no início do ano, especialmente com
relação à falta de oxigênio e à atuação dos gestores públicos
para a resolução da crise”. Hospital de campanhaA Polícia
Federal investiga também se o governo do estado do Ama-
zonas favoreceu empresários locais na construção de um
hospital de campanha em Manaus. 
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Ex-secretário
da Saúde do
Amazonas
depõe a CPI

Dayrel Godinho

Em ritmo acelerado, os pos-
tulantes à presidência da Or-
dem dos Advogados do Brasil
Secção Goiás (OAB Go) estão
iniciando oficialmente as suas
respectivas pré-campanhas
para o pleito que acontecerá
em novembro. Os pré-candi-
datos Pedro Paulo de Medei-
ros, do grupo Uma Nova Or-
dem, e Rodolfo Otávio Mota,
do grupo Advocacia Unida,
lançaram as suas pré-campa-
nhas, respectivamente, nos
dias 02 de junho e 29 de maio.  

O próximo movimento de
campanha é do candidato
apoiado pelo grupo que está
na Gestão da OAB Goiás, o
diretor-geral da Escola Supe-
rior dos Advogados (ESA), Ra-
fael Lara, que fará o lança-
mento da sua pré-campanha
nesta segunda-feira (14), vir-
tualmente, com a participação
do atual presidente da OAB
Goiás, Lúcio Flávio.  

De acordo com o postulante,
sua campanha é formada por
um movimento que é formado
por homens e mulheres com-
prometidos com o trabalho
pela advocacia do Estado de
Goiás, ao qual ele participou

nos últimos anos como repre-
sentante no Conselho Federal
da OAB e como diretor da ESA.  

O anúncio da sua candida-
tura, no entanto, é visto por
ele como um “desafio maior",
que é de representar o atual
grupo. “Levamos nossa enti-
dade a outro patamar, que re-
cuperou o orgulho que temos
da nossa instituição e repre-
sentamos, com coragem e di-
plomacia, toda a advocacia”,
afirma o postulante que de-
fende em sua pré-candidatura
a melhoria do que foi feito
pela atual gestão (2018/2021),
com enfoque na conectividade.  

O atual presidente, Lúcio
Flávio, é o principal cabo elei-
toral destas eleições e foi cobi-
çado por outros quatro pré-
candidatos: o atual vice-presi-
dente da OAB Goiás, Thales
Jayme, e o secretário-geral da
atual gestão, Jacó Coelho, que
deixaram as suas pré-candi-
daturas para apoiar Rafael
Lara, além da conselheira fe-
deral Valentina Jungmann, que
é autora do projeto Paridade
Já, é o atual presidente da Caixa
de Assistência dos Advogados
de Goiás (Casag), Rodolfo Otá-
vio Mota, ainda mantiveram
as suas candidaturas, mesmo

sem ter o apoio do atual grupo.  
Rodolfo Otavio, inclusive,

já lançou a sua pré-candida-
tura, pelo movimento “Advo-
cacia Unida”, lançado no dia
29 de maio. Ele foi o primeiro
postulante a fazer o lançamen-
to oficial da sua pré-candida-
tura e está intensificando a
sua pré-campanha.  

Oposição 
Apesar de todos os demais

candidatos serem considerados
como oposição pelo presidente
da OAB, como foi publicado
na edição do dia 11 de maio
do O HOJE, os candidatos que
se consideram de oposição são
o candidato derrotado nas elei-

ções de 2018 por Lúcio Flávio,
Pedro Paulo de Medeiros, e Jú-
lio Meirelles, que estava na
mesma chapa.   

Pedro Paulo lançou a sua
candidatura, virtualmente, no
último dia 2, e voltou a con-
correr à presidência, após ficar
com 40% dos votos na eleição
de 2018 ficando em segundo
lugar. Ele não pretendia con-
correr às eleições, mas voltou
atrás, após haver uma movi-
mentação dentro do seu grupo,
para que aconteça uma movi-
mentação dentro da OAB Goiás.
“O que eu vejo é que a advo-
cacia do meu Estado tem so-
frido muito nos últimos anos.
Este cenário só piorou com a

chegada da pandemia. E o que
eu vejo é que a advocacia está
muito desassistida”, defendeu
o postulante, que diz querer
trabalhar pela advocacia.  

Ainda não há movimenta-
ções sobre o lançamento das
candidaturas de Valentina Jung-
mann e Júlio Meirelles. Procu-
rada, Valentina diz que espera
que esse momento aconteça
em breve. Ela, porém, diz que
está concluindo algumas adap-
tações na sede do escritório po-
lítico para, em breve, receber
os advogados e a imprensa. 

Júlio Meirelles não respon-
deu à reportagem até o fecha-
mento desta matéria.  (Espe-
cial Para O Hoje)

Rafael Lara tem como principal cabo eleitoral o atual presidente da OAB Lúcio Flávio

O candidato do atual grupo quer ser presi-
dente pelo grupo Compromisso com a Ad-
vocacia; outros dois postulantes já fizeram
o lançamento das suas pré-campanhas 

PSB se aproxima do PT e Lissauer
Vieira se afasta do partido

Com o chega de nomes de extrema-es-
querda, como o deputado Marcelo Freixo
(RJ), ex-PSOL, e o governador do Maranhão,
Flávio Divino - que está de saída do PCdoB -
o PSB em Goiás deve perder uma de suas
principais estrelas: o presidente da Alego,
Lissauer Vieira. O rompimento torna-se mais
próximo com o namoro
com o PT de Lula, que
pode resultar em
apoio ao ex-presiden-
te, em 2022. Lissauer
avalia a qual partido
vai se filiar, que deve
ser, preferencialmente,
alinhado ao governador
Ronaldo Caiado
(DEM). Cotado para
compor a vice de
Caiado, ele já recebeu
convites de várias siglas,
mas continua focado em
disputar cadeira na Câ-
mara Federal. 

Nova aliança 
A criação de federações partidárias, prevista

em projeto que tramita na Câmara dos Depu-
tados, pode levar o PSB de Elias Vaz a compor
com o PT. O PV e o Rede Sustentabilidade estão
também no radar dessa aliança. 

Por money  
Ao saber que o ex-candidato a prefeito de

Goiânia, Gustavo Gayer (DC), faturou com fake
news, como bolsonarista de carteirinha, o se-
nador Jorge Kajuru foi direto ao ponto. Diz que
sempre teve certeza de que a grana prevalece
sobre o amor e ideologia. 

Na jogada 
Vice-presidente do MDB e líder da bancada

do partido, na Alego, o deputado Paulo Cezar
Martins colocou na roda o nome do presidente
da Fieg, Sandro Mabel, como opção do partido
na corrida sucessória em 2022. 

Para 2022 
O deputado Lucas Vergílio (Solida-

riedade) trouxe a Goiânia o presidente
do partido, deputado Paulinho da Força,
para uma conversa com Ronaldo Caiado
sobre o cenário eleitoral, nacional e
em Goiás. 

Necessário  
Ao tratar sobre teto de gastos públicos, o

secretário da Fazenda de São Paulo, Henrique
Meirelles (PSD), joga luz sobre a proposta
de emenda à Constituição, que Caiado enviou
à Alego, que estende a validade do novo re-
gime fiscal para 2031. 

Brasília, não  
Ronaldo Caiado faz campanha pelo

emplacamento de carros em Goiás, e
não no Distrito Federal, terra do adver-
sário Ibaneis Rocha (MDB). Argumenta
que faz isso, está tirando dinheiro das
cidades do entorno.

Contra Goiás 
O deputado federal Eduardo Bolsonaro

(PSL) bate palmas para a Associação Brasi-
leira de Bares e Restaurantes, que ingressou
com ação na Justiça contra Goiás e os demais
Estados, e o DF, pelos prejuízos causadas
por medidas restritivas. 

Cheiro de fritura 
Por conta de questionamento do presi-

dente do Patriota, Jorcelino Braga, sobre a
convenção que acatou filiação do senador
Flávio Bolsonaro, o presidente nacional da
legenda, Adilson Barroso, deu carta branca
ao deputado Major Vitor Hugo (PSL) para
agir em Goiás. 

2 A Prefeitura de Goiânia vai destinar
mais R$ 15 milhões para o enfrenta-
mento da pandemia. 

2 Caiado lança hoje a Operação Cerrado
Vivo 2021, do Corpo de Bombeiros Militar. 

CURTAS
t

Venceslau Pimentel | xadrez@ohoje.com.br

Xadrez

Com apoio de Lúcio Flávio, Lara
lança sua pré-campanha hoje (14) 

Ele era secretário durante o colapso do oxigênio em Manaus
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Previdência: fraudes, desvios e
a necessidade de novo modelo

Flávio Miyamaru

Há quem diga que ser empreendedor acontece
por oportunidade, necessidade ou os dois. Apesar
dessa ser a realidade de muitos pequenos e
grandes empreendedores, acredito que exista
uma terceira categoria: os que colocam a criação
de novos negócios como seu combustível do
seu dia a dia. E é justamente por acreditar que
há outros como eu que resolvi investir na ace-
leração de outras empresas.

Quando o meu próprio negócio deu frutos
e eu me vi realizado, havia ainda essa sensação
de que não era o bastante. É um sentimento
de que há sempre mais a fazer, a mudar e a
oferecer para o mundo. Criar novos negócios
me movia. É claro que move muitos outros
empreendedores com olhar sagaz para o mer-
cado de oportunidades.

Prova disso é que em 2020 as startups bateram
o recorde em aportes, uma soma de R﹩ 19,7 bi-
lhões, de acordo com o estudo "Startup Retros-
pective 2020". A transformação tecnológica co-
locou nos holofotes dos grandes investidores as
empresas de tecnologia.

Não há como negar que o setor do qual faço

parte e que hoje invisto é extremamente promissor.
O mercado de tecnologia e inovação necessita e
merece um olhar dedicado de quem olha para
frente, e não apenas para resultados a curto prazo.
É preciso muita visão de futuro e resiliência para
apostar em negócios que hoje engatinham, mas
"amanhã" serão parte do nosso dia a dia.

Essa perspectiva de negócio com certeza con-
tribui e muito para a decisão de investir em
novas ideias e pequenas startups. Mas preciso
confessar que antes de mais nada, o gatilho para
esta decisão está nos novos empreendedores com
visão de futuro como eu. Possibilitar que outros
tenham o mesmo su-
cesso que consegui
com meu negócio tal-
vez seja mais gratifi-
cante do que meu pró-
prio êxito como in-
vestidor. Esse deveria
ser o desejo de todos,
compartilhar e garan-
tir o sucesso daqueles
que vierem depois de
nós, mas mudarão o
futuro de todos.

Wagner Balera

Em 1976, o jornalista Aor Ribeiro publicou o
livro “Terror e mortes no reino das fraudes”, no
qual demonstra com farta documentação as formas
fraudulentas de ataque ao sistema previdenciário
brasileiro. Sobretudo fraudes na concessão de be-
nefícios, isto é,  há alguém que não tem direito e,
mesmo assim, obtém o benefício mediante os
mais distintos ardis.

Aliás, tais armadilhas não são privilégio da
previdência social, pois agora, durante o pagamento
do auxílio emergencial, inúmeros servidores pú-
blicos, civis e militares receberam o auxílio sem
terem esse direito. Todos deveriam estar respon-
dendo processo administrativo para serem colo-
cados no olho da rua. É o mínimo que se poderia
esperar. O dinheiro destinado aos pobres foi parar
no bolso de reles criminosos.

A previdência social padece de gravíssimos
problemas gerenciais e são muitos os desvios por
fraude. Auditorias do TCU já registraram esse fato
dezenas de vezes e nada se fez para a modificação
desse estado de coisas.

E não se trata de acusar este ou aquele go-
verno. Parece algo intrínseco, como se fosse
parte de mecanismo defeituoso de constituição
da estrutura...

Ora, como sempre será necessário que haja al-
guma modalidade de previdência social e como a
capacidade de financiamento do sistema caminha
para o esgotamento, urge que sejam debatidas
propostas sérias de arrumação da casa.

O problema de fundo, porém, é que o estado
do bem-estar brasileiro, nascido em 1988, não
é mais viável.

François Ewald, há trinta e cinco anos,  no
livro L´Etat Providence (Paris, Grasset, 1986),
já demonstrara esse fato. Não era uma profecia,
e sim a constatação pura e simples de certa si-
tuação incontornável.

Alguns poderão ficar preocupados; contudo,
vale repetir: a previdência não vai acabar. Ela
será reduzida, mantidos os direitos adquiridos.
Sempre haverá dinheiro para pagar.

Às vezes editam propaganda enganosa, falsa e
mentirosa, o que hoje se denomina genericamente
fake news, apregoando que a previdência social
está quebrada. Não é verdade. É bom lembrar
que a Lei 8.213, de 1991, que é o plano de benefícios
da previdência social explicita bem: “se faltar di-

nheiro no caixa da previdência social, o governo
federal deve suprir os recursos necessários e su-
ficientes ao custeio das prestações”. Portanto, ne-
nhum dos aposentados e pensionistas deve se
afligir, pois receberão até o último centavo do
valor dos respectivos benefícios.

Esta reflexão só quer servir como alerta. Há
fraudes! Cumpre dar-lhes cabo pelos meios de
persecução penal bastante conhecidos e eficazes.
Há defeitos na equação financeira do sistema
que, com a atual modelagem, não é mais viável.
Que se engendrem os mecanismos aptos a corri-
gi-lo e provê-lo dos recursos necessários.

Para aqueles que perguntam por que não
acabar com o atual modelo, a resposta é bem sin-
gela: não há, agora, condições políticas para a pri-
vatização da previdência social.

Vale destacar que a privatização tentada no
Chile resultou em retumbante fracasso. Logo após
o início do processo, implantado sem nenhuma
discussão com a sociedade, das seis entidades pri-
vadas criadas para gerir o programa uma quebrou
e foi necessário que o Estado voltasse a tomar
conta do assunto a fim de evitar uma tragédia.

É estranho que com todo o aparato de in-
formática e com toda a tecnologia não se tenha
até agora inibido as fraudes. É igualmente es-
tranho que os longos e enfadonhos debates
sobre a reforma tributária e as inumeráveis
reformas previdenciárias ainda não tenham
dado resposta ao problema elementar do fi-
nanciamento previdenciário.

Mas há também algo que virou lugar comum.
E, nesse caso, não temos o que estranhar, mas
sim que nos envergonhar. É a dos desvios, para
outras finalidades, com autorização legislativa,
dos recursos que deveriam ser destinados à
previdência social. O mais triste e lamentável
exemplo desses des-
vios atendeu, ultima-
mente, pelo nome de
DRU – desvinculação
das receitas d a
União – nome elegan-
te para significar o
desvio de recursos
das áreas da saúde,
da previdência e da
assistência social.

Eis aí algo que não
pode mais ser tolerado.

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO

Wagner Balera  é profes-
sor Titular de Direitos Hu-
manos 

Flávio Miyamaru é co-
founder e CEO do Grupo
Tapps

Passatempos
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 importante para que eu possa treinar
o meu vocabulário e também a minha memória
de verbetes e de gramática. É engraçado como a
gente acaba perdendo algumas tradições devido
à explosão digital que vem nos assolando nesses
últimos anos, mas acho que é importante man-
termos algumas. 

Giovana Marçal
Goiânia

Falta de emprego
Perdi meu emprego de carteira assinada por

conta da pandemia. Emprego esse que adorava,
me sentia completamente segura. Cheguei até
pensar em fazer faculdade para tentar o cargo
de gerência, mas aconteceu o que aconteceu.
Desde pequena, por influência de minha mãe,
gostei de confeitaria. Para mim é indescritível o
cheirinho de bolo assando e café da tarde. Foi
então que decidi fazer bolo para ajudar nas
contas. Me senti bem mais calma e confiante,
porque era só eu e os ingredientes. Minha família
e amigos adoraram tanto, que acabaram me
aconselhando a fazer disso uma renda. 

Marcella Andrade
Aparecida de Goiânia

{
Os compromissos totais
do G7 desde o início da
pandemia preveem um
total de mais de 2
bilhões de doses de
vacina, com os
compromissos desde
nosso último encontro
em fevereiro de 2021,
incluindo aqui na Baía
de Carbis, prevendo 
1 bilhão de doses

Os líderes do G7, grupo de países
que reúne sete das maiores econo-
mias do planeta, oficializaram
neste domingo (13) a promessa de
doar um total de 2 bilhões de doses
de vacina contra a covid-19 para
países pobres e em desenvolvi-
mento, sendo 1 bilhão distribuídas
até o final de 2022.

Porque eu resolvi investir na
aceleração de outras empresas

@jornalohoje
“Bem feito pra ele, Delegado!” comentou o
internauta sobre a coluna Xadrez 360 que
mostrou a tentativa de candidatura de Vitor
Hugo ao governo de goiás. ex-líder de Bol-
sonaro teve 20 mil votos em goiás.

José Alencar Ferreira

@ohoje
“ele mal teve votos para se eleger a depu-
tado estadual e quer vir ao governo”, ironi-
zou o internauta sobre a possibilidade de
Vitor Hugo disputar o governo de goiás na
base do presidente Bolsonaro.

Felipe André

@jornalohoje
neste domingo, a Square enix faz anúncios
durante a e3, umas das principais feiras do
mundo dos videogames, que neste ano
acontece de forma totalmente digital. Mais
cedo, Xbox e Bethesda se apresentaram. A
electronic entertainment expo ainda traz
muitas informações sobre lançamentos
para computador, celular e consoles.

Aos colaboradores do O Hoje: Artigos para este es-
paço devem conter no máximo 4.000 caracteres e
também  podem ser divulgados no portal ohoje.com.
São analisados os textos enviados, com foto e assi-
natura, para editor@ohoje.com.br. Cartas não podem
ultrapassar 800 caracteres e o endereço para envio
é o mesmo dos artigos. Mais informações podem
ser obtidas pelo (62) 3095-8742.
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Sucesso nos EUA e com foco no crescente
público de vida saudável e ativa, a bebida de
performance REIGN chegou ao Brasil no final
de 2020 e já tem distribuição em todo o território
nacional. A categoria de bebidas de performance
ainda é recente no Brasil, então, para ajudar a
aterrissar o conceito, a marca convocou nomes
reconhecidos do público por seus estilos de
vida esportivos: Juliana Salimeni, Felipe Titto
e Renan Corrêa. A campanha, que foi filmada
em um heliponto na cidade de São Paulo, e de-
monstra o lifestyle das pessoas contemporâneas
que buscam performance na vida e nos esportes,
estreia em junho de 2021 e será veiculada digi-
talmente em todo o território brasileiro. REIGN
também conta com um time de 50 influencia-
dores e embaixadores brasileiros nas áreas de
educação física, nutrição e atletas. 

Há quase sete anos no mercado goiano, a clínica VP Saúde Estética está de endereço novo.
Localizada na Av. Marconi, quadra 20, lote 11, sala 01, no setor Jardim Planalto, com
atendimentos de segunda a sexta-feira, das 08h às 19h. O novo espaço teve investimento de
150 mil, conta com 110m2 e seis profissionais altamente qualificados. A especialista em
estética Vânia de Paula, que está à frente da clínica, promoverá um encontro com amigos, fa-
miliares e alguns convidados no próximo dia 18, a partir das 17h, obedecendo todos os
protocolos de prevenção da Covid-19. A clínica realiza; Botox, preenchimentos, bioestimuladores
de colágeno, harmonização facial, fios de sustentação, designer de sobrancelha, cílios fio a
fio, depilação a cera, massagens, drenagem corporal e facial, radiofrequência, laser terapia,
redução de gordura localizada, tratamento capilar e facial e muito mais. O lema da empresa
é sempre promover bem estar, despertar autoestima com naturalidade e sutileza.

O Sistema Hapvida aderiu ao Projeto Hospitais
Saudáveis (PHS), associação sem fins econômicos,
dedicada a transformar o setor de saúde em um
exemplo para toda a sociedade em aspectos de
proteção ao meio ambiente e à saúde do trabalhador,
do paciente e da população em geral. No mesmo
acordo, consta ainda a inclusão da operadora na
Rede Global de Hospitais Verdes e Saudáveis, ini-
ciativa coordenada pela organização parceira Saúde
Sem Dano (HCWH, do inglês Health Care Without
Harm), se comprometendo diretamente ao cum-
primento dos objetivos propostos na agenda e re-
portando anualmente o progresso da companhia. 

Lançamento 

Em junho, o Sicoob UniCentro Br comemora
29 anos de existência, com operações bem suce-
didas e mais de 45 mil cooperados nos estados
de São Paulo, Goiás, Tocantins, Minas Gerais e
no Distrito Federal. No mesmo mês, a cooperativa
alcançou a marca de R$ 4 bilhões em ativos.
Para comemorar, a cooperativa promove sua
tradicional festa junina no formato digital  no
dia 19 de junho, sábado, às 20h, em seu canal
no YouTube (youtube.com/sicoobunicentrobr),
com apresentação do ator Otaviano Costa, show
da cantora sertaneja Marília Mendonça e ainda
com sorteios em mais de R$ 300 mil em prêmios,
entre eles, seis carros zero km e 20 cartões de
R$1 mil. Para participar e concorrer, basta
acessar o link do Arraial da UniCentro, doar
R$5 e ativar o “número da sorte” apresentado
no cadastro por e-mail. As doações serão rever-
tidas em cestas básicas e doadas à organizações
sem fins lucrativos, entre elas as Santa Casa,
Hospitais das Clínicas de diversos estados.

A Brasal Incorporações lançou
o residencial Reserva dos Ipês, que
será erguido na Rua T-29, no Setor
Bueno. Os interessados poderão vi-
sitar o apartamento decorado, que
fica no estande na Avenida T-2. A
decoração é assinada pela arquiteta
Larissa Mafra. O lançamento co-
memora os dez anos da incorpora-
dora em Goiânia e chega para aten-
der a demanda que existe para a
região da Praça do Ipê. www.reser-
vadosipesbueno.com.br.  

Live 

REIGN 

Meio ambiente

A MRV realizou a entrega de 60
cestas básicas de alimentos e roupas
em benefício às famílias carentes do
bairro Garavelo Sul, em Hidrolândia,
cidade da Região Metropolitana de
Goiânia. As doações foram entregues
de porta em porta a cada família be-
neficiada, em parceria com a ONG
Projeto dos Amigos - Doar Faz Bem.
A ação mobilizou trabalhadores de
seis obras e os colaboradores do es-
critório da companhia em Goiânia.
As doações fazem parte de um con-
junto de ações sociais promovidas
pela empresa, que ainda neste mês
de maio apoiou o Movimento Panela
Cheia, criado pela ONG Gerando Fal-
cões em parceria com a Central Única
das Favelas (CUFA) e a Frente Nacional
Antirracista. A MRV se comprometeu
a doar R$ 1 a cada R$ 1 doado.

Doações

Com o tema “O Amor Conecta”, o Passeio das Águas realiza sua campanha de Dia dos Na-
morados, que celebra a importância do amor e oferece ativações promocionais e ações
interativas em redes sociais. Serão sorteados 40 assistentes virtuais (4ª Geração Alexa), um
carro zero km SUV Caoa Chery Tiggo 5X e uma sala inteligente com vários equipamentos tec-
nológicos. A promoção é válida até 01/09 e para participar de todos os sorteios é necessário
realizar a partir de R$ 350 em compras. Depois, basta acessar o site do shopping e cadastrar
as notas fiscais. Além disso, os consumidores vão poder concorrer também a dois aparelhos
iPhone 12 64 GB, por meio do Concurso Conectados. É só seguir as regras do regulamento,
disponível na Bio do Instagram do shopping (@passeiodasaguas).

Amor Conecta 

Novo Endereço 

Showroom
empresas & produtos

Maiara Dal Bosco  | editor@hojenoticia.com.br

O agronegócio foi responsável por 80,6% do total
exportado por Goiás no mês de maio, segundo dados
divulgados pelo Comex Stat do Ministério da Economia
e compilados pela Gerência de Inteligência de Mercado
da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Seapa). No mês de maio, do total de
934,7 milhões de dólares exportados pelo Estado, 753,6
milhões de dólares foram oriundos do agronegócio.

O complexo soja lidera o ranking com 550,6 milhões
de dólares (71,3%) exportados no mês de maio, seguido
pelo complexo carnes 145,7 milhões de dólares (19,3%)
e o complexo sucroalcooleiro, com 26 milhões de dólares
(3,4%). Também foram destaques as exportações de
couros (14,8 milhões
de dólares), demais
produtos de origem
animal, como gelatinas
(6,6 milhões de dóla-
res) e cereais, farinhas
e preparações (4,5 mi-
lhões de dólares).

Os países que mais
compraram do agro-
negócio goiano, no
mês de maio, foram
a China (462,4 mi-
lhões de dólares), Pa-
quistão (39,1 milhões
de dólares) e Espanha
(33,3 milhões de dó-
lares). Na sequência
aparecem Bangladesh (19 milhões de dólares), Tailândia
(17,6 milhões de dólares), Estados Unidos (14,3 milhões
de dólares) e Hong Kong (12,9 milhões de dólares).

Acumulado do ano
De janeiro a maio, as exportações do agronegócio

goiano somam 3,03 bilhões de dólares. Do total, o com-
plexo soja representa 68,3% das exportações do agro
(2,07 bilhões de dólares), o complexo carnes 20,4%
(618,62 milhões de dólares) e o complexo sulcroalcooleiro
3,8% (114,32 milhões de dólares).

Conforme avalia o secretário de Estado de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, Tiago Mendonça, o agrone-
gócio tem sido responsável, em boa parte, por manter
a economia brasileira competitiva. "Quando falamos
do peso das exportações do agro na balança goiana, es-
tamos falando não só de uma economia positiva com
geração de divisas ao Estado, mas principalmente na
criação e manutenção de empregos, tanto no campo,
quanto na indústria, que beneficiam os municípios e
sua população", salienta. (ABr)

Agronegócio corresponde a 80,6% das exportações

4 n ECONOMIA
ohoje.com

GOIÂNIA, SEGUNDA-FEIRA, 14 DE JUNHO DE 2021

Soja, carnes 
e complexo
sucroalcooleiro
se destacam nas
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O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi) fechou
o mês de maio com alta de 1,78%, ficando 0,09 ponto
percentual abaixo do registrado em abril, quando o in-
dicador subiu 1,87%. Os dados foram divulgados pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No
acumulado de 12 meses, a taxa subiu 18,18%, a maior
alta da série histórica, ficando acima dos 16,31% regis-
trados nos 12 meses anteriores. De janeiro a maio, o
acumulado ficou em 8,71%. Em maio do ano passado, o
Sinapi fechou em 0,17%.

Segundo o IBGE, o custo nacional da construção por
metro quadrado passou, em maio, para R$ 1.387,73, ante
os R$ 1.363,41 registrados em abril. Desse valor, R$ 810,08
são relativos aos materiais e R$ 577,65 à mão de obra.

Os dados mostram que os materiais ficaram 2,66%
mais caros, uma queda de 0,48 ponto percentual em re-
lação ao mês anterior, quando a taxa fechou em 3,14%.
Na comparação com maio de 2020, houve aumento de
2,47 pontos percentuais. O gerente do Sinapi, Augusto
Oliveira, explica que a alta nos materiais foi registrada
em todo o país, puxada pela influência do aço.

EXPRESSA
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Samuel Straioto 

O Plano Diretor de Goiânia
deve chegar à Câmara Muni-
cipal nesta semana. No final
da última semana, ocorreu a
última reunião com a comis-
são que estudou as emendas
propostas por membros do
Legislativo no segundo semes-
tre do ano passado. O grupo
de trabalho já havia finalizado
o texto.  A última etapa na
prefeitura é a revisão do pro-
cesso na Casa Civil para ade-
quar a redação legislativa. O
prefeito Rogério Cruz (Repu-
blicanos) ainda não decidiu
se o projeto passará ou não
pelo Conselho Municipal de
Política Urbana (Compur).

Cerca de 70 emendas foram
acatadas sem alteração, en-
quanto 40 tiveram uma nova
redação. O projeto passou por
algumas modificações em re-
lação ao setores Jaó e Sul, com
adensamento básico de 7,5 me-
tros nos dois setores, o que é
menor que o restante da cida-
de: 12 metros. A expectativa
do Paço Municipal é que o Pla-
no Diretor aprovado na Câ-
mara Municipal antes do re-
cesso legislativo, que começa
em 15 de julho. No entanto,
vereadores de primeiro man-
dato querem discutir a pro-
posta com mais profundidade,
porém há resistência de par-
lamentares que foram reeleitos
e que já participaram da dis-
cussão desde o início.

“Finalizamos os trabalhos,
encaminhamos à Casa Civil,
responsável pelas técnicas le-
gislativas e aí mandar para a
Câmara de vereadores. As

emendas apresentadas são le-
gítimas, porém algumas não
estavam adequadas ou com a
Constitucionalidade, ou algu-
mas feririam algumas questões
básicas do Plano Diretor. Che-
gamos à conclusão que algu-
mas emendas eram viáveis,
mas precisava de uma redação
mais apropriada, estamos apre-
sentando 43 propostas rees-
critas, sugeridas que fossem
acatadas 70 emendas e rejei-
tamos 40 emendas”, relatou à
reportagem, a superintendente
da Secretaria Municipal de Pla-
nejamento Urbano e Habita-
ção, Carolina Alves. 

A Prefeitura de Goiânia so-
licitou a retirada do projeto
no ano passado, depois que
um grupo de vereadores apre-
sentou emenda para passar de
4% (como estava previsto ori-
ginalmente no projeto) para
32% a Expansão Territorial Ur-
bana da capital. O tema gerou
muito desgaste, pois um grupo

de vereadores defendeu a ma-
téria, mas apresentando a ru-
brica a emenda, não sendo
possível saber qual parlamen-
tar defendia o assunto. O Plano
Diretor vigente em Goiânia foi
aprovado em 2007. Por lei, a
revisão deveria ter sido feita
em 2017. No entanto, o projeto
ficou dois anos no Poder Exe-
cutivo e chegou à Câmara em
julho de 2019. O projeto passou
pela Comissão de Constituição,
Justiça e Redação (CCJ), foi
aprovado em primeira votação
em plenário e chegou até a
Comissão Mista da Câmara.

“Nós rejeitamos todas as
emendas que falavam de Ex-
pansão Urbana no perímetro
urbano, porque o Artigo 42-B
no Estatuto das Cidades é claro,
traz critérios para uma expan-
são urbana. O perímetro ur-
bano continua o mesmo. Cria-
mos uma área de Outorga One-
rosa de Alteração de Uso, que
os imóveis podem fazer parte

da zona urbana, caso cumpra
todos os requisitos da lei fede-
ral. Não queremos vazios ur-
banos, há uma série de fato-
res”, relatou Carolina Alves. 

Um grupo de vereadores
se adianta na discussão sobre
a revisão do Plano Diretor e
criaram um Grupo de Traba-
lho. Fazem parte os vereado-
res Thialu Guiotti (Avante),
Leandro Sena (Republicanos),
Bruno Diniz (PRTB), Edgar
Duarte (PMB), Ronilson Reis
(Podemos). Representante do
gabinete da vereadora Ga-
briela Rodart (DC) também
participou da reunião. A in-
tenção é que os vereadores
de primeiro mandato que não
tiveram a oportunidade de
discutir a matéria desde o
início, tenham condições de
aprofundar nos debates para
quando o projeto retornar à
Comissão Mista haja um de-
bate mais amadurecido. (Es-
pecial para O Hoje)

A Câmara Municipal de
Goiânia irá realizar audiência
pública nesta quarta-feira (16)
para discutir o projeto de lei
192/2021, do vereador Lucas
Kitão (PSL), que vai incluir a
coleta e isentar a cobrança da
taxa do lixo nos condomínios
horizontais.

A audiência tem o intuito
de promover o debate sobre
o projeto com a comunidade,
professores e pesquisadores
da Universidade Federal de
Goiás (UFG), representantes
das 14 cooperativas de Goiânia,
representantes do Legislativo,
do Executivo, do Ministério
Público de Goiás e dos condo-
mínios horizontais.  

O projeto foi apresentado
com o intuito de incluir os gran-
des geradores de lixo em Goiâ-
nia, que não são atendidos pela
Companhia de Urbanização de
Goiânia (Comurg) e precisam
terceirizar a coleta.  

O vereador explica que a
terceirização é embutida nas
taxas de condomínio desses
grandes geradores. O mate-
rial recolhido atualmente é
despejado diretamente nos
aterros sanitários da capital
e da Região Metropolitana,
sem passar pelas cooperati-
vas, que poderiam dar uma
nova destinação aos resíduos

sólidos, como acontece com
os demais grandes geradores,
que são os shoppings, gale-
rias e outros grandes pro-
dutores de lixo.

"Vamos incentivar o au-
mento da reciclagem e essa
mudança terá um grande im-
pacto ambiental, com redução
de materiais dispensados no
Aterro Sanitário de Goiânia,
que já não vai tão bem e, por
fim, vai gerar muito emprego
limpo”, explica o vereador
Lucas Kitão, que acredita que

a cidade “só tem a ganhar”,
desde que os benefícios sejam
estendidos às famílias de bai-
xa renda. Serão contemplados
todos os condomínios, sejam
eles de luxo ou não.

O advogado especialista
em Direito Condominial, Jef-
ferson Lopes, que é um dos
autores do projeto, diz que o
principal intuito é valorizar
a municipalidade com o custo
do manuseio desse lixo. Hoje,
os grandes geradores busca-
ram empresas privadas para

fazerem o recolhimento e pa-
gam dobrado pelo serviço
dentro dos condomínios e
fora, pelo transbordo.  

“De fato, os condomínios
são grandes geradores de lixo
e já realizam dentro dos seus
limites parte das atividades
do poder público, como a troca
de iluminação, asfaltamento
e isso acontece porque eles
têm um controle de acesso,
no entanto não há uma con-
trapartida”, comentou o espe-
cialista, que acredita que esse
custo ficou muito alto e o mo-
rador não está se conscienti-
zando pela geração do lixo.  

A solução proposta, segundo
o especialista, é fazer com que
a relação entre a produção de
lixo e o incentivo à reciclagem
seja casada e que a contrapar-
tida dos condomínios, por exem-
plo, onde o custo ficou muito
alto, seja em forma de programa
de incentivo à reciclagem.

“Como compensação por
ela fazer o recolhimento do
lixo é necessário que haja uma
cota mínima de reciclável e
estabelecer um programa de
reciclagem que conscientize
os moradores a fazerem a se-
paração correta”, explica Jef-
ferson, que é um dos partici-
pantes confirmados na Au-
diência Pública. 

Proposta incentiva reclicagem em condomínios horizontais
AUDIÊNCIA PÚBLICA

Processo passa por
ajustes na Casa Ci-
vil antes de ser en-
caminhado ao Le-
gislativo

Plano Diretor pode chegar à
Câmara até a próxima semana
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Esplanada
Leandro Mazzini | reportagem@colunaesplanada.com.br

Esquerda raiz enfraquecida
A desfiliação de nomes importantes do

PCdoB e PSOL nos últimos dois anos rumo a
partidos de centro evidenciam o enfraqueci-
mento da ‘esquerda raiz’ na qual forjaram
seus mandatos. Fazem por sobrevivência po-
lítica em tempos nos quais a ideologia é tão
criticada na sociedade, que inviabiliza projetos
eleitorais majoritários desses expoentes. É o
caso da saída, do PCdoB, de Aldo Rebelo (hoje
no PSB) – depois de 40 anos no partido – e do
governador do Maranhão, Flávio Dino, rumo
ao PSB este ano. O prefeito de Aracaju, Edvaldo
Nogueira (PDT), também deixou os colegas
comunistas ano passado. A filiação do deputado
federal Marcelo Freixo (RJ) ao PSB deixou o
PSOL carioca sem expoente nacional. Ele
segue a estratégia do senador Randolfe Ro-
drigues (AP), co-fundador do PSOL, hoje no
Rede Sustentabilidade. 

É que..
.. Os citados almejam palácios estaduais, e

os partidos anteriores não lhes garantiriam
chances na disputa com discurso aguerrido
de estatização e resistência contra o sistema.

O nome viável 
Embora o PSB ainda avalie cenários,

a chegada de Dino ao PSB reforça o pro-
jeto de um grupo que quer vê-lo vice na
chapa presidencial de Lula da Silva. Falta
o Barba aceitar.

Maciel, a biografia
Amigos do saudoso ex-vice-presidente Mar-

co Maciel – um que passou incólume por es-
cândalos em oito anos da Era Fernando Hen-
rique – buscam um escritor para fazer sua
biografia. Aliás, Maciel era membro da Aca-
demia Brasileira de Letras e abriu vaga. 

Humildade
Maciel foi tão discreto naqueles oito anos

que, certo dia, aceitou a ordem de um policial
e retirou os sapatos para passar no detector
de metais do aeroporto de Congonhas, rumo
a Brasília, em voo de carreira. Era o então
vice-presidente do Brasil.

Desonestidade em alta
Líderes na Câmara dos Deputa-

dos fizeram acordo para tirar da
Lei de Improbidade (10.887/18) a
obrigação de agir com moralidade,
legalidade, publicidade, imparcia-
lidade e lealdade às instituições
públicas. O projeto deve ser votado
nesta semana e foi apelidado de
“Lei da Desonestidade”. 

Segue a novela
Os políticos – em muitos casos por

ego ou projetos de Poder – têm sina
para resolver um problema seu ar-
rumando outro. Aécio Neves e seu
grupo brigam dentro do PSDB para
viabilizar a candidatura do neófito
governador gaúcho Eduardo Leite.
Só para barrar o projeto eleitoral do
governador paulista João Doria Jr. 

MP Obras
Afetada pela instalação de side-

rúrgicas no fim da década de 70, a
comunidade do Piquiá de Baixo, em
Açailândia (MA), conseguiu uma cre-
che, uma unidade de saúde, uma
quadra poliesportiva e um mercado
popular. Mas na pressão. As obras
devem ser entregues até 2022 pelo
Governo do Estado, que se compro-
meteu com o MP, por meio de um
Termo de Ajustamento de Conduta,
a investir R$ 4 milhões.

TRF-5 online
O TRF-5 (AL, CE, PB, PE, RN e SE)

firmou parceria com plataforma de
mediação e conciliação online (MOL).
É o primeiro dos TRF's a cumprir re-
solução do CNJ que, no ano passado,
deu prazo de 18 meses para que as
Cortes possuíssem o sistema. O Tri-
bunal espera economizar até 90%
nos custos de audiências e vai per-
mitir que partes e advogados consi-
gam acesso à Justiça sem sair de casa
ou de seus escritórios.

O presidente da República,
Jair Bolsonaro, promulgou na
última sexta-feira a Lei
14.172/20, que destina R$ 3,5
bilhões para acesso à internet
por alunos e professores rede
pública. O dinheiro será re-
passado pela União para es-
tados e para o Distrito Federal
e será aplicado na compra de
pacotes de internet e disposi-
tivos portáteis para alunos e
professores. O texto foi vetado
por Bolsonaro, mas o veto foi
derrubado pelo Congresso no
início de junho.

Durante a votação, a depu-
tada Professora Dorinha Sea-
bra Rezende (DEM-TO) desta-
cou o esforço dos parlamen-
tares ligados à educação para
negociar a derrubada do veto
com a liderança do governo.
Ela é uma das co-autoras da
proposta original e presidente
da Comissão de Educação da
Câmara dos Deputados.

“Nós que lidamos com edu-
cação pública sabemos dos
enormes desafios que foram
colocados para a educação
pública nesse período. E, para
a derrubada desse veto, houve
um grande esforço de parla-
mentares de diferentes par-
tidos desta Casa”, afirmou.

A deputada Professora

Rosa Neide (PT-MT), outra co-
autora do texto, afirmou que
os parlamentares fizeram
uma grande negociação com
o Ministério da Educação. “O
Brasil precisa fazer justiça
com quem mais precisa de
tecnologia e equipamentos:
as nossas crianças, adolescen-
tes e jovens que estão na es-
cola”, disse.

Beneficiados
Pela nova lei, serão bene-

ficiados os alunos pertencen-
tes a famílias inscritas no Ca-
dastro Único para Programas
Sociais do Governo Federal
(CadÚnico) e os matriculados
em escolas de comunidades
indígenas e quilombolas.
Quanto aos professores, são
abrangidos os de todas as eta-
pas da educação básica.

A União transferirá R$ 3,5
bilhões para Estados e para
o Distrito Federal, em até 30
dias, para que os recursos
sejam aplicados de forma des-
centralizada. O dinheiro que
não for aplicado até 31 de
dezembro de 2021 retornará
aos cofres da União até 31
de março de 2022.

Os recursos vão financiar
a contratação de pacotes de
dados para celular que per-

mitam a realização e acom-
panhamento de atividades
não presenciais pelos alunos.
A prioridade é para alunos
do ensino médio e ensino fun-
damental, seguidos pelos pro-
fessores do ensino médio e
do ensino fundamental. Me-
tade do dinheiro poderá ser
utilizado para aquisição de
terminais portáteis que pos-
sibilitem acesso a rede de da-
dos móveis (celulares e ta-
blets, por exemplo).

Os entes federativos po-
derão optar por contratar
serviço de internet fixa para
conexão de domicílios ou de
uma comunidade, se for mais
vantajoso financeiramente
ou se não houver sinal de

dados móveis na região.

Sigilo de dados
As secretarias de educa-

ção dos estados, do Distrito
Federal e dos municípios de-
verão fornecer às empresas
contratadas os dados pes-
soais de professores e de pais
ou responsáveis pelos alunos
beneficiados. O uso fraudu-
lento será punido e os dados
deverão ser atualizados pelas
autoridades.

Os dados pessoais não
poderão ser vendidos ou
compartilhados, de acordo
com as normas da Lei Geral
de Proteção de Dados Pes-
soais. (Agência Câmara de
Notícias)

Texto foi vetado por Bolsonaro, mas
Congresso derrubou o veto e o dinheiro
será repassado para os estados e para
o Distrito Federal

Além disso, governador entregará cartão alimentação

O governador Ronaldo Caiado lança nesta segunda-
feira (14/06), às 8h30, a Operação Cerrado Vivo 2021, do
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO),
em Goiânia. Depois, às 11h, entrega cartões alimentação
a quase mil estudantes do Colégio Estadual Verany Ma-
chado de Oliveira, também na capital. Os alunos terão
mensalmente um crédito de R$ 30 para a compra de
itens alimentícios.

O lançamento da Operação Cerrado Vivo será no Co-
mando Geral do CBMGO, no Jardim América. A iniciativa
visa prevenir e combater incêndios em vegetações goia-
nas. Desde o início do ano, os bombeiros realizam di-
versas ações preventivas, que serão intensificadas ao
longo da operação. 

A corporação contará com o reforço de drones, que
vão monitorar áreas sujeitas a incêndios, devido à baixa
umidade relativa do ar e aumento da temperatura. Em
2020, foram registradas em Goiás 10.311 ocorrências
de incêndio - destas, 9.955 em vegetação. Neste ano,
foram contabilizadas até junho 1.649 ocorrências, sendo
1.629 em vegetação.

Em seguida, o governador vai ao Colégio Estadual
Verany Machado de Oliveira para fazer a entrega dos
cartões alimentação. O crédito de R$ 30 vai substituir
os kits de alimentação, que foram entregues mensalmente
pelas escolas estaduais.

Governo lança
Operação
Cerrado 
Vivo 2021

Lei garante R$ 3,5 bilhões para
conectar de alunos e professores 

Matéria foi vetada

pelo presidente Jair

Bolsonaro, mas o

Congresso Nacional

derrubou o veto e

garantiu os recursos

para alunos e

professores da rede

pública



ESPORTES n 7
ohoje.com
GOIÂNIA, SEGUNDA-FEIRA, 14 DE JUNHO DE 2021

Breno Modesto

No último sábado (12), o
Vila Nova conquistou sua pri-
meira vitória na Série B do
Campeonato Brasileiro. Jogan-
do no Estádio Anníbal Batista
de Toledo, na cidade de Apa-
recida de Goiânia, por conta
de uma reforma no gramado
do Onésio Brasileiro Alvarenga,
o time comandado pelo técnico
Wagner Lopes bateu o CSA por
1 a 0, com gol do volante Dudu.

De acordo com o coman-
dante vilanovense, o primeiro
triunfo conquistado na Segun-
dona é muito importante, pois
serve para dar um pouco mais
de esperança aos torcedores e
aos próprios jogadores após a
queda na Copa do Brasil, diante
do Bahia, na última semana.

“É muito importante, prin-
cipalmente em uma competi-
ção com 38 rodadas. Na estreia,
em casa, contra o Botafogo,
nós tivemos um resultado que
não era o que nós queríamos.
Mas, agora, conseguimos uma
vitória importante e que nos
dá confiança, que nos dá tran-
quilidade e, principalmente,
faz com que nossos jogadores
e a torcida olhem com espe-
rança. E eu tenho certeza de

que nós estamos no caminho
certo”, disse Wagner Lopes. 

Na sequência, Wagner Lo-
pes emendou sobre a sua con-
fiança no elenco colorado,
que poderá trabalhar mais à
vontade depois de garantir
os três pontos contra a equipe
alagoana.

“Confiamos muito no elen-
co. Claro que a vitória traz
mais confiança para os joga-
dores e todos que estão traba-
lhando. É importante trabalhar
com o gosto de vitória na boca.
Isso fortalece muito o grupo”,
completou o treinador.

Ao ser questionado sobre
o desempenho coletivo de

seu plantel, Wagner Lopes
avalia como positiva a atua-
ção de seus comandados
diante do CSA e crê que a vi-
tória foi merecida.

“Eu acho que o desempe-
nho foi muito bom. Fiquei mui-
to satisfeito com o que nós fi-
zemos. Tivemos muita inten-
sidade, o plano de jogo foi se-
guido à risca. Então, na minha
visão, foi uma vitória impor-
tante e muito merecida”, fina-
lizou o comandante colorado. 

Assim como aconteceu entre
a estreia na Segundona e os jo-
gos contra o Bahia, pela Copa
do Brasil, o Tigre terá pouco
tempo de descanso entre um

jogo e outro. Isso porque, já na
próxima terça-feira (15), o Vila
Nova volta a campo pelo Bra-
sileiro. Desta vez, para encarar
o Náutico, de Hélio dos Anjos,
que lidera o campeonato, ao
lado do Brusque, com 100% de
aproveitamento. A partida será
disputada no Recife. 

Antes do confronto contra
os pernambucanos, Wagner
Lopes deve ter apenas um mo-
mento para trabalhar com os
jogadores, já que eles se rea-
presentaram ontem à tarde,
fizeram apenas um trabalho
regenerativo e já viajam hoje,
após o treinamento. (Especial
para O Hoje)

Contra o CSA,
Colorado alcança
primeira vitória
na Série B e fica
mais confiante
para a sequência

O Goiás conseguiu um pon-
to importante na noite do úl-
timo sábado (12), ao empatar
fora de casa diante do Cru-
zeiro em 1 a 1. Além do resul-
tado, outro acontecido cha-
mou a atenção na partida,
uma discussão entre Alef Man-
ga e Pintado após o atacante
ter sido substituído.

Apesar de ter pontuado
longe de casa, o clube esme-
raldino saiu na frente ainda
no primeiro tempo e então o
treinador Pintado fez algumas
mudanças que fizera com o
que o Goiás recuasse mais,
atacasse menos e isso “cha-
mando” o Cruzeiro para seu
campo, até que no final da
partida o Cruzeiro fez o gol
que igualou o resultado.

“Eu não vi como um erro,
porque eu queria outra carac-
terística e nós centralizados o
Bruno Mezenga novamente, o
Alef teve um desgaste um pou-
co maior em um jogo onde no
primeiro tempo teve que voltar

muito pois baixamos nossas
linhas para marcar. Tanto que
nossos extremos, como o Diego
saiu sentindo e o Alef acabou
cansando no final e não tendo
a potência, que é a maior vir-
tude dele e centralizar o Luan
foi para ter um pouco mais de
posse de bola. Começamos um
segundo tempo melhor, mais
organizados, mas não tivemos
essa compressão para chegar
no gol adversário e realmente
não foi bom o jogo, mas levar
um ponto contra um grande
adversário é sempre impor-
tante”, ressaltou o comandante. 

Além do resultado em si,
outro acontecimento gerou
repercussão na equipe esme-
raldina. Após ser substituído
no segundo tempo, o atacante
Alef Manga não gostou da
mudança do treinador e aca-
bou discutindo com o mesmo.
Após o jogo, o treinador co-
mentou sobre.

“Realmente a gente tem
um temperamento, quando

começa o jogo eu também sou
um cara muito sanguíneo e
vibro bastante. O Alef também
é assim e outros profissionais
aqui dentro. O que a gente
entende é que sempre há uma
vontade muito grande de ven-
cer. Longe deu querer ser
amigo, de querer que gostem
de mim, eu quero que o Goiás
ganha e sempre que eu tiver
que cobrar qualquer um aqui
dentro para o Goiás vencer,
eu vou cobrar. Vamos con-
versar internamente isso para
não criar algo maior do que
é”, pontuou Pintado.

A equipe esmeraldina volta
a campo agora na próxima
terça-feira (15), quando recebe
a equipe do CRB, no estádio
Hailé Pinheiro, às 21h30. O
time alagoano soma sete pon-
tos na competição, vindo de
três vitórias seguidas, sendo
duas na Série B e uma na
Copa do Brasil, eliminando o
Palmeiras. (Victor Pimenta,
em especial para O Hoje)

Atacante discutiu com treinador após ser substituído diante do Cruzeiro

O final de semana não
foi de resultados positivos
para as equipes goianas
na Série D. O Goianésia
foi a única equipe que
marcou gols e ainda assim
ficou no empate diante do
União Rondonópolis. O Ja-
raguá voltou a perder, en-
quanto a Aparecidense no
sábado, empatou sem gols
com o Gama.

Goianésia 3x3 União
Rondonópolis-MT

O Goianésia caminhava
para sua primeira vitória
na Série D e com apenas
três minutos de jogo já tinha
saído na frente do placar
com o volante Renato. O
União Rondonópolis buscou
o empate no final do pri-
meiro tempo, com Lucas. 

Na volta do intervalo, a
rapidez do Azulão seguiu e
o meia Wellington com dois
minutos colocou o time em
vantagem. O atacante es-
treante Matheus Martins
entrou no jogo e colocou o
Goianésia em ainda mais
vantagem. Mas após dois
apagões do clube, o União
Rondonópolis buscou o em-
pate com Luis Antônio e
nove minutos depois Jesuel-
ton deixou tudo igual e deu
números finais a partida.

Nova Mutum-MT 2x0
Jaraguá

O Jaraguá conheceu sua
derrota no campeonato e
dessa vez fora de casa per-
deu para o Nova Mutum-
MT por 2 a 0. O time mato-
grossense abriu o placar
após um cruzamento na
área e após o goleiro sair

mal, José Hugo aproveitou
e de cabeça marcou. O se-
gundo gol veio após o in-
tervalo e foi anotado por
Felipe Augusto. Com o re-
sultado, o clube alvinegro
é o lanterna do grupo 5. O
jogo ainda teve o treinador
Coutinho expulso ainda na
primeira etapa.

Gama-DF 0x0
Aparecidense

Se na primeira rodada
a Aparecidense não teve
dificuldades para vencer,
neste último sábado teve
dificuldades para fazer
gols e ficou somente no
empate diante do Gama
em 0 a 0. As duas equipes
tiveram inúmeras chances,
mas não foram eficientes.
(Victor Pimenta, especial
para O Hoje)

Goianésia empata 
em jogo de seis gols;
Jaraguá volta a perder

SÉRIE D

Pintado ameniza 
discussão com Alef Manga

GOIÁS

Douglas Monteiro/Vila Nova FC

mAis confiAnçA para a temporada

Rosiron Rodrigues / Goiás EC 

Com gol do volante

Dudu, o Tigre

conquistou o

primeiro triunfo na

Segundona

O jogo do Nova
Mutum-MT
conta o Jaraguá,
terminou com o
treinador
Coutinho
expulso ainda
na primeira
etapa
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Felipe André

Entre idas e vindas, a Copa
América 2021 teve o pontapé
inicial ontem, quando o Brasil
venceu a Venezuela por 3 a
0, no Mané Garrincha, em
Brasília-DF. Porém, será hoje,
às 21h (horário de Brasília),
que Goiânia recebe a primei-
ra das sete partidas previstas
para sediar a Copa América,
sendo cinco da fase de grupos
e duas das quartas de final.
Paraguai e Bolívia se enfren-
tam no estádio Olímpico, em
duelo válido pelo grupo A,
que também conta com Ar-
gentina, Chile e Uruguai.

A Seleção Boliviana foi a
primeira a chegar em Goiânia.
O elenco convocado por César
Farias chegou na última quar-
ta-feira (9), ficou localizado em
um hotel no setor Marista e
utilizou o estádio Antônio Ac-
cioly, do Atlético Goianiense,
para realizar suas atividades.
Entretanto, ontem, optou por
fazer o reconhecimento do gra-
mado do estádio Olímpico, que
vai receber o confronto contra
os paraguaios. Através das re-

des sociais, foi informado que
três jogadores estão infectados
com o Covid-19, mas não tive-
ram os nomes revelados.

O Paraguai, por sua vez,
decidiu por uma estratégia
diferente. A Seleção “Albirro-
ja” chegou em Goiânia na noi-
te de ontem e realizou todos
os treinos em seu próprio país,
onde na última semana foi
derrotado pelo Brasil no es-
tádio Defensores del Chaco.
O elenco comandado por
Eduardo Berizzo conta com
nomes conhecidos do futebol
brasileiro, como: Balbuena,
Gustavo Gómez, Júnior Alon-
so, Piris da Motta, Oscar Ro-
mero e Angel Romero.

Essa partida vai quebrar um
longo jejum de 32 anos sem
uma partida da Copa América
em Goiânia. O Brasil sediou o
evento em 2019, mas optou em
receber os jogos em São Paulo,
Rio de Janeiro, Belo Horizonte,
Porto Alegre e Salvador. A si-
tuação em 2021 é completa-
mente diferente, a competição
estava prevista para ser reali-
zada em uma parceria entre
Argentina e Colômbia, o pri-

meiro decidiu recuar pelos altos
números de infectados pelo Co-
vid-19, mas nem por isso de-
sistiu de participar.

A Colômbia, por sua vez,
vive uma série de manifesta-
ções e protestos desde o dia
28 de abril. Inicialmente, a po-
pulação foi às ruas das princi-
pais cidades do país se posi-
cionar contra a reforma tri-
butária apresentada no Con-
gresso pelo governo do presi-
dente Iván Duque, que assu-
miu o cargo em agosto de 2018.
Mesmo após isso acontecer, os

protestos já estavam intensifi-
cados e marcados por violência
e repressão policial.

A última vez que Goiânia
recebeu a Copa América
aconteceu em 1989, a penúl-
tima vez que o Brasil sediou
o evento. Naquele ano, a ca-
pital goiana foi representada
pelo estádio Serra Dourada
e realizou 10 partidas, entre
as seleções da Argentina, Bo-
lívia, Chile, Equador e Uru-
guai, que formaram o grupo
B naquela oportunidade. (Es-
pecial para O Hoje)

Paraguai e Bolívia abrem, hoje, se-
quência de sete jogos na capital goiana,
que havia recebido essa competição
pela última vez em 1989

copA AméricA em 
Goiânia após 32 anos

Divulgação/FBF

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°
13°
14°
15°
16°
17°
18°
19°
20°

Fortaleza

Athletico-PR

Flamengo

Atlético-GO

Atlético-MG

Bragantino

Fluminense

Bahia

Palmeiras

Corinthians

Ceará

Santos

Internacional

Juventude

Cuiabá

Sport

São Paulo

Chapecoense

Grêmio

América-MG

Série A

times P J V E D GP GC SG AP%

9 3 3 0 0 8 2 6 100

9 3 3 0 0 5 0 5 100

6 2 2 0 0 3 0 3 100

6 2 2 0 0 3 0 3 100

6 3 2 0 1 3 2 1 66.7

5 3 1 2 0 8 5 3 55.6

5 3 1 2 0 3 2 1 55.6

4 3 1 1 1 6 4 2 44.4

4 3 1 1 1 4 3 1 44.4

4 3 1 1 1 2 2 0 44.4

4 3 1 1 1 4 5 -1 44.4

4 3 1 1 1 3 4 -1 44.4

4 3 1 1 1 4 7 -3 44.4

2 3 0 2 1 2 5 -3 22.2

1 2 0 1 1 2 3 -1 16.7

1 3 0 1 2 2 4 -2 11.1

1 3 0 1 2 0 3 -3 11.1

1 3 0 1 2 1 6 -5 11.1

0 2 0 0 2 2 4 -2 0

0 3 0 0 3 0 4 -4 0

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°
13°
14°
15°
16°
17°
18°
19°
20°

Náutico

Brusque

Botafogo

CRB

Goiás

Vila Nova

Sampaio Corrêa

Guarani

Coritiba

Operário-PR

Vasco

Remo

Confiança

Vitória

Londrina

Ponte Preta

Brasil de Pelotas

CSA

Cruzeiro

Avaí

Série B

times P J V E D GP GC SG AP%

9 3 3 0 0 5 1 4 100

9 3 3 0 0 5 2 3 100

7 3 2 1 0 6 1 5 77.8

7 3 2 1 0 9 7 2 77.8

5 3 1 2 0 3 1 2 55.6

5 3 1 2 0 3 2 1 55.6

5 3 1 2 0 1 0 1 55.6

4 3 1 1 1 7 6 1 44.4

4 3 1 1 1 3 3 0 44.4

4 3 1 1 1 4 5 -1 44.4

4 3 1 1 1 3 4 -1 44.4

4 3 1 1 1 3 5 -2 44.4

3 3 1 0 2 5 6 -1 33.3

2 3 0 2 1 1 2 -1 22.2

2 3 0 2 1 1 2 -1 22.2

1 3 0 1 2 2 4 -2 11.1

1 3 0 1 2 1 3 -2 11.1

1 3 0 1 2 0 2 -2 11.1

1 3 0 1 2 5 8 -3 11.1

1 3 0 1 2 2 5 -3 11.1

Primeira
seleção a
chegar em
Goiânia, a
Bolívia treinou
no estádio
Antônio Accioly
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João Paulo Alexandre

Um produto muito utilizado
como forma de embelezar ho-
mens e mulheres está no cen-
tro de estudos. O esmalte pode
contribuir com falsos resulta-
dos na aferição da saturação,
que mede quanto de oxigênio
do sangue e na sua entrega
pelo corpo. Alguns médicos re-
forçam essa tese e descrevem
que a coloração escura desses
produtos é a que mais interfere
no momento dessas medições.

Uma pessoa que passou por
esse susto foi a social media
Cristiane Santos. Ela, que está
recém recuperada da Covid-
19, conta que contraiu a doença
no momento que foi para o
Rio Araguaia durante o feriado
do dia 24 de maio. “Minha so-
gra já estava sem se sentir
muito bem, porém todos os
sintomas já eram normais de
quando a sinusite dela atacava.
Ficamos três dias tendo contato
e acreditávamos que era ape-
nas mais uma crise que ela es-
tava tendo”, conta. 

Segundo ela, ao retornar
à Goiânia, já começou a sentir
alguns sintomas da doença.
A sogra dela se submeteu ao
exame e o resultado foi posi-
tivo para o vírus Sars-Cov-2.
“Com isso,  todos fizemos o
teste e imediatamente nos
isolamos. Pegamos o resulta-
do e deu o positivo que já
imaginávamos. Nos dias de
isolamento eu estava sentindo
muita dor de cabeça, fadiga,
dor nas costas e dificuldades
em respirar”, pontua. 

Cristiane conta que a sogra
sugeriu que ela comprasse um
oxímetro para ficar acompa-

nhado a saturação. A social me-
dia pagou R$ 130 no aparelho,
onde foi informada que o nível
normal de saturação é acima
de 94%. Ela conta que, no pri-
meiro dia após a aquisição, a
saturação deu 87. “Isso já me
preocupou, mas mesmo assim
não fui ao médico porque sou
o tipo de pessoa que, infeliz-
mente, quer esperar para ver
se melhora. No dia seguinte
acordei e fui medir novamente
e aí o desespero veio: estava
em 79% de saturação.”

Ela conta que saiu correndo
para o postinho mais próximo
de casa. Ela relatou a situação
a uma enfermeira e ela foi
atendida de maneira prioritá-
ria. Nesse momento, a satura-
ção de Cristiane que foi tirada
no aparelho da profissional
deu 82%. Nesse momento, ela
foi orientada a ir para Unidade
de Pronto Atendimento (UPA)
do Jardim Itaipu. Após uma
hora, ela explicou a situação a
uma enfermeira, que lhe ex-
plicou que, caso a saturação
estivesse nesse patamar, ela
teria que ser internada. 

Desesperada, ela conta que
foi submetida a uma nova afe-
rição e, para a sua surpresa, o
resultado foi de 99%. Ela pas-
sou por vários exames e, como
estava tudo normal, voltou
para a casa. Cristiane pontua
que o aparelho dela também
foi testado em outras pessoas
onde funcionou normalmente.
Porém, ao tentar aferir nova-
mente com o seu oximetro, o

resultado mostrou que a satu-
ração estava baixa. Nesse mo-
mento, ela retornou à unidade
de saúde. Ela mediu e conti-
nuava baixa, mas a doutora
em questão pediu para que
ela retirasse o esmalte. 

“Não entendi no início, mas
fiz isso e aí a novidade. Minha
saturação estava ótima e o pro-
blema estava no esmalte. Nin-
guém havia me informado da
necessidade de tirar o esmalte.
Nem médicos anteriores e nem
o pessoal da farmácia que me
vendeu”, destaca. 

Após o susto, Cristiane conta
que os profissionais devem es-
tar mais cientes dessas questões
para poder orientar melhor os
pacientes. “Foi um susto muito
grande, pois eu passei perto de
ser internada sem razão ne-
nhuma, apenas por estar com
esmalte nas unhas. Todo mun-
do já tem medo de estar com
Covid. Não é um momento fácil.
Tem os sintomas físicos que
são horríveis, questões psico-
lógicas, o medo de contaminar
alguém e, além disso, tive que
lidar com o desespero de achar
que seria internada, o que só
aumentou a minha ansiedade
e tudo por falta de informação
básica de uso. E pelo que per-
cebi conversando com várias
pessoas é que ninguém sabia
dessa interferência que o es-
malte pode causar”, desabafa, 

Como acontece 
O clínico geral João Carlos

Neto Araújo afirma que não

há estudos que confirmam a
interferência do esmalte com
a aferição, mas reforça que já
há testes que mostram que co-
res mais escuras acabam pro-
vocando falsos resultados de
baixa saturação. “ A leitura é
feita através da emissão de
raios vermelhos e infraverme-
lhos pela polpa digital e a ob-
servação da refração  das mes-
mas. Desta forma, esmaltes e
tudo mais acabam interferindo
nessa refração e mostrando
leituras alteradas. 

João pontua que não são
apenas os esmaltes que mas-
caram os resultados. “Nós sem-
pre indicamos aos pacientes
que é recomendado tentar se
verificar a oximetria em dedos
que não apresentem esmaltes
ou outros acessórios, como as
unhas postiças. Assim como
também deve se observar se
as extremidades dos dedos es-
tão frias, assim como a  dimi-
nuição da perfusão periférica
e também certas patologias
como anemia”, destaca. 

O médico sublinha que a
partir de determinada saturação
a leitura realizada pelo oxímetro
deixa de ter acurácia, princi-
palmente quando a saturação
está por volta dos 80%. E que
isso pode induzir o profissional
ao erro. “É sempre recomen-
dado a pessoa esquentar a ex-
tremidade do dedo. Mas o pro-
fissional deve se valer de outros
exames como a gasometria ar-
terial que é bem precisa nessas
situações”, aponta. 

João diz que os sintomas
mais comuns de baixa satura-
ção são cansaço, batimento de
asas do nariz, tiragem inter-
costal e expansão da caixa to-
rácica. Ter um oxímetro em
casa é importante, mas o clí-
nico destaca que deve se ter
algumas ressalvas. “É  Impor-
tante também o paciente esta-
belecer períodos de verificação,
como de seis em seis horas e
não ficar verificando conti-
nuamente, pois criará uma an-
gústia psicológica muito grande
caso registre uma aferição com
certa alteração”, pontua. 

O profissional destaca que
a falta de difusão dessa infor-
mação é devido não ter um
estudo científico concluído so-
bre a questão. “Talvez não hou-
vesse interesse ou necessidade
de se verificar que fatores in-
fluenciaram a leitura do oxí-
metro. Só recentemente com
a Covid foi que a oximetria e
outros termos, antes restrito
apenas a hospitais e pronto
atendimentos, se expandiram
e ganharam a atenção do pú-
blico em geral”, explica. 

Apesar disso, João pontua
que é importante a pessoa pro-
curar atendimento caso o pa-
ciente apresente alguma difi-
culdade respiratória. "Inde-
pendente da oximetria, eu
aconselho quaisquer pacientes
que apresentem queixas res-
piratórias procurar atendimen-
to médico! Caso esteja no pe-
ríodo de vacinação, não caia
na conversa fiada de políticos
irresponsáveis. O diagnóstico
e tratamento assim que se diag-
nostica a patologia é a melhor
forma de se evitar complica-
ções”, finaliza. 

O Google registrou, no ano
passado,  um aumento de bus-
cas pela palavra oxímetro,
com picos no mês de abril. Os
estados onde as buscas foram
mais realizadas foram o Pará,
Rio de Janeiro e Amazonas.
Isso demonstrou um grande
interesse de ter o produto de
forma domiciliar, mas espe-
cialistas reforçam que a in-
terpretação correta dos dados
obtidos cabe a um médico. 

De acordo com o presiden-
te da Sociedade Brasileira de
Pneumologia e Tisiologia, José
Miguel Chatkin, o súbito inte-
resse pelo aparelho se deu
pelo medo e não tem justifi-
cativa, mesmo que ele possa
ser recomendado para acom-
panhamento médico. 

"Em determinadas condi-
ções, pode ser um instrumento
muito útil para o acompanha-
mento. Se um paciente tem

suspeita de Covid-19 ou apre-
senta um quadro leve já con-
firmado e está em observação
em casa, o médico que está
tratando pode acompanhar
pelo oxímetro através de uma
eventual diminuição da oxi-
genação. Mas isso precisa ser
orientado", disse Chatkin.

Além disso, a sociedade,
através de nota, sugeriu que o
uso em domicílio durante a
pandemia deve ficar a cargo

de um profissional. "Não existe
indicação do uso de oxímetro
domiciliar em indivíduos sem
doenças pulmonares crônicas
ou como método de diagnósti-
co precoce do novo coronaví-
rus", afirma o comunicado.

A solicitação médica para
utilização do oxímetro, de
acordo com Chatkin, é feita
quando se há possibilidade
de piora no quadro
clínico."Seria uma fase pré-

hospitalar, uma avaliação
para saber se a pessoa precisa
ir ao hospital. Quando há uma
suspeita de deterioração do
quadro clínico, pode ajudar",
explicou. "No caso da Covid-
19, o paciente pode aparentar
estar bem, mas o exame si-
nalizar alterações. Então, isso
tudo deve ser visto por al-
guém com muita experiên-
cia", ressaltou o pneumolo-
gista. (Especial para O Hoje)

Apesar de não haver estudo comprovando o feito, médicos

já recomendam a aferição sem o uso do produto

Google registrou disparada na busca pelo produto

O clínico geral João Carlos Neto Araújo reforça que já há testes que mostram que cores mais escuras acabam provocando falsos resultados de baixa saturação

Esmaltes podem interferir
no resultado de saturação 

Jota Eurípedes



A vacinação contra a Co-
vid-19 acaba sendo um impas-
se para a comunidade quilom-
bola. Uma dessas situações é
notificada em Caiapônia, no
interior de Goiás, devido à falta
de uma estimativa oficial da
população residente na comu-
nidade Cristininha. Por isso, a
associação dos moradores diz
que encaminhou uma lista que
foi recusada pela Secretaria
Municipal de Saúde. 

"A prefeitura não quis
aceitar nossa comunidade
como quilombola", diz a pre-
sidente da entidade, Edisso-
nia Benedita Costa.

Ela conta que, com o apoio
da Conaq e do Ministério Pú-
blico de Goiás, foi possível
viabilizar a aplicação das pri-
meiras doses. "Por enquanto,
foram vacinadas 85 pessoas.
Ainda estamos brigando para
vacinar o restante. Prioriza-
mos aqueles que moram com
mais pessoas dentro de casa.
Tem famílias que são mais
de dez pessoas em uma mes-
ma casa. Há idosos e filhos
que saem para trabalhar. A
comunidade deu prioridade
a essas pessoas, que teriam
mais risco. Praticamente fi-
zeram a gente escolher quem
é que pode morrer e quem
é que vai ser vacinado", cri-

tica. Segundo ela, cerca de
200 pessoas ainda precisam
ser vacinadas.

O secretário de Saúde da
Caiapônia, João Bosco, afirma
que a comunidade foi atendi-
da. Segundo ele, o município
demandou a entrega de uma
relação de nomes que tivesse
a anuência do Ministério Pú-
blico. "É para resguardar o se-
cretário da saúde de qualquer
responsabilidade pelos nomes
apresentados", justifica.

Insegurança alimentar
No âmbito da ADPF 742,

além de cobrar o plano de
vacinação voltado para os qui-
lombolas, o STF também sus-
pendeu demandas judiciais
envolvendo direitos territo-
riais dessas comunidades. A
decisão foi comemorada pela
Conaq e por outras entidades
como um atendimento parcial
das demandas.

Elas cobram um plano
mais amplo que permita às

comunidades acesso às me-
didas de proteção recomen-
dadas pela Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) tais como
itens de higiene e equipamen-
tos de segurança individual
como máscara. Defendem ain-
da medidas que assegurem a
proteção territorial durante
a pandemia, além do acesso
à água potável e da segurança
alimentar, de forma a viabi-
lizar o isolamento social para
a população quilombola.

De acordo com a organi-
zação não governamental Ter-
ra de Direitos, diversas comu-
nidades estão enfrentando di-
ficuldades de produção e aces-
so a alimentos, o que também
interfere na saúde dessas po-
pulações e na capacidade de
lidar com uma eventual in-
fecção. Um exemplo, citado
pela entidade, é o do Quilombo
Pitanga dos Palmares, em Si-
mões Filho (BA), onde a renda
vem da pesca, da agricultura
e do artesanato. A suspensão
das feiras estaria deixando os
moradores em situação eco-
nômica debilitada.

A organização considera
que há o agravamento de
uma realidade já conhecida.
Nas últimas décadas, o Brasil
experimentou avanços na se-
gurança alimentar da popu-
lação negra e parda. Apesar
disso, em 2011, um levanta-
mento do extinto Ministério
do Desenvolvimento Social
com 169 territórios quilom-
bolas titulados constatou que
a situação dos seus morado-
res era pior do que a da po-
pulação negra e parda como
um todo. Do total de domicí-
lios visitados, 47,8% apresen-
tavam situação de inseguran-
ça alimentar, taxa que atingia
62% na Região Norte.

Maiara Dal Bosco 

As denúncias relacionadas
à violência contra idosos re-
gistraram aumento de 70%
durante a pandemia, segundo
dados preliminares da Dele-
gacia Especializada no Aten-
dimento ao Idoso (Deai) de
Goiânia. Por isso, a Polícia
Civil de Goiás deflagrou, no
dia 1º de junho, a Operação
Senex. A ação faz parte de
uma ação inédita, a maior já
realizada em Goiás para apu-
ração de violência em desfa-
vor de idosos, coordenada
pela delegacia especializada,
com apoio da 1ª Delegacia
Regional de Goiânia, com o
objetivo de combater crimes
de qualquer natureza contra
idosos na Capital.

Segundo o delegado titu-
lar, Alexandre Alvim, a ope-
ração foi planejada para rea-
lizar investigações durante
todo o mês de junho, que ga-
nhou a cor violeta por se tor-
nar referência no combate à
violência à pessoa idosa.
“Essa força-tarefa foi ideali-
zada em razão do aumento
do número de denúncias de
crimes em desfavor de idosos
registradas durante o período
da pandemia, pelos diversos
canais disponibilizados pela
Polícia Civil”, comenta a au-
toridade policial.

Durante todo o mês, serão
investigadas cerca de 500 de-
núncias de crimes de maus-

tratos, abandono, violência do-
méstica, exploração financeira
e outras infrações correlatas
previstas no Estatuto do Idoso.
A ação conta com 22 policiais
civis, que realizarão levanta-
mento detalhado das situações,
instauração de inquéritos po-
liciais, solicitações de medidas
protetivas e encaminhamentos
para assistência social.

Denúncias
Em entrevista ao jornal O

Hoje, o titular da Deai afirmou
que o prolongamento da con-
vivência dos idosos com seus
familiares, em decorrência da
pandemia causada pela Co-
vid-19, é um dos fatores que
gerou o aumento das ocor-
rências. “Boa parte das vezes
a renda do idoso é a única
fonte de renda de toda a fa-
mília. Com a pandemia, há
situações em que o idoso aca-
ba sendo explorado, pressio-

nado para receber dinheiro.
Isso, por vezes, acarreta um
estresse familiar e mesmo si-
tuações de agressão física, psi-
cológica, exploração financei-
ra e maus tratos”, disse.

Com relação às denúncias,
o delegado orienta que esta
deve ser feita no momento em
que seja observado, sobretudo,
alguma alteração no compor-
tamento do idoso em questão.
“Perceber se o idoso está triste
ou mais fechado é sinal de que
pode estar acontecendo um
abuso psicológico, por exem-
plo. Além disso, barulhos anor-
mais no local em que esse idoso
reside, ou mesmo gritos ou pe-
didos de socorro, podem indi-
car que há violência física.
Qualquer situação que foge da
rotina deve ser levada em con-
sideração.”, explica Alexandre. 

O delegado destaca ainda
que, quem tiver ciência de
qualquer situação irregular

com relação à população ido-
sa, deve realizar a denúncia
Ela pode ser feita, inclusive,
de forma anônima, já que, ze-
lar pelos idosos e garantir a
eles dignidade é uma obriga-
ção de toda a sociedade. “É
importante não ser omisso
com esses casos. A denúncia
pode ser feita em diversos ca-
nais, pelo telefone (62) 3201-
1501, pelo whatsapp (62)
98412-9767, pelo e-mail dele-
gacia.idoso@policiacivil.go.go
v.br ou ainda presencialmen-
te. Quanto mais rápido agir-
mos, mais evitaremos crimes
futuros”, pontua Alexandre.

Conscientização
De acordo com o titular da

Secretaria Nacional de Pro-
moção e Defesa dos Direitos
da Pessoa Idosa
(SNDPI/MMFDH), Antônio Cos-
ta, o atual cenário precisa mu-
dar. “Mais de 33,6 mil casos

de violência contra a pessoa
idosa foram registrados pelo
Disque 100 (Disque Direitos
Humanos) apenas no primeiro
semestre deste ano. São nú-
meros como esses que justifi-
cam a criação de campanhas
de conscientização. Nesse sen-
tido, contamos com o apoio
de toda a sociedade para jun-
tos enfrentarmos e coibirmos
as violações praticadas contra
a pessoa idosa”, afirma.

Em 15 de junho é celebra-
do o Dia Mundial de Cons-
cientização da Violência Con-
tra a Pessoa Idosa, conforme
declarado pela Organização
das Nações Unidas (ONU) e a
Rede Internacional de Pre-
venção à Violência à Pessoa
Idosa no ano 2006. Em refe-
rência à data, durante todo o
mês são realizadas ações pelo
mundo. A cor violeta foi es-
colhida como símbolo. (Es-
pecial para O Hoje)

“Mais de 33,6 mil ca-
sos foram registra-
dos apenas no pri-
meiro semestre des-
te ano. São números
que justificam a cria-
ção de campanhas
de conscientização”
Diz Antônio Costa

Associação dos moradores diz que encaminhou uma lista que foi recusada pela SMS

Denúncias de violência contra
idosos aumentam 70% em Goiânia

Vacinação de quilombolas enfrenta dificuldades
COVID-19
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Em 15 de junho é celebrado o Dia Mundial de Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa



Os fiscais de Aparecida de
Goiânia multaram quase 1 mil
pessoas por não usarem más-
caras na cidade, no último final
de semana. Ainda de acordo
com a fiscalização, 14 festas
clandestinas foram encerradas
em diversos bairros da segun-
da maior cidade de Goiás. Além
disso, 61 estabelecimentos fo-
ram vistoriados, onde três deles
foram interditados. 

A fiscalização destaca que
910 pessoas foram multadas
por não usarem a proteção.
Sete carros de som automotivo
e nove caixas de som mecâni-
co foram apreendidas e enca-
minhadas ao pátio da Secre-
taria Municipal de Meio Am-
biente (Semma). 

Em apenas uma festa clan-
destina, 596 pessoas, das 750
que estavam presentes no lo-
cal, foram multadas por esta-
rem sem máscaras. O valor
de cada infração é de R$ 111.
O espaço, que fica localizado
no Setor Santa Luzia, foi mul-
tado em R$ 65 mil por diversas
irregularidades, incluindo a
aglomeração de pessoas. Um
outro estabelecimento inter-
ditado e multado fica na Vila
Brasília. No local foram en-
contradas pessoas sem más-
cara, aglomeração.

“Neste ponto, que é reinci-
dente, o proprietário não apre-
sentou os documentos neces-

sários para funcionamento,
pois já havia sido interditado
anteriormente, além de extra-
polar horario permitido de
funcionamento”, sublinhou o
sub-coordenador da força-ta-
refa, Delazaro Gomes. 

Um restaurante no Jardim
Helvécia também foi interdi-
tado e multado por promover
a aglomeração de pessoas e
não respeitar as regras de fun-
cionamento, como o distancia-
mento das mesas. As outras
festas clandestinas foram en-

cerradas nos setores Colina
Azul e Comendador Walmor,
locais onde foram apreendidos
os sons mecânicos e os carros
com som automotivo por per-
turbação do sossego público.
“As denúncias chegam pelos
telefones da Guarda Civil e da
Semma. A maioria moradores
indignados com as festas e
aglomerações promovidas por
pessoas que dizem ser irres-
ponsáveis, pois ainda viven-
ciamos uma pandemia”, co-
mentou o sub-coordenador.

A força-tarefa de Fiscali-
zação é formada por fiscais
das secretarias da Fazenda,
Meio Ambiente (Semma), Pla-
nejamento e Regulação Ur-
bana, agentes da Vigilância
Sanitária e da Guarda Civil
Municipal (GCM).

Caso o morador flagre al-
guma irregularidade ou des-
cumprimento das regras sani-
tárias, pode acionar as equipes
de fiscalização pelos canais de
denúncia: 3545-5992 ou 153;
além dos números 3238-7216

ou 98459-1661 para perturba-
ção do sossego público.

Aparecida está no cenário
verde, de risco baixo, do iso-
lamento social intermitente
por escalonamento regional
das atividades econômicas.
Os comércios não essenciais
fecham uma vez por sema-
na, conforme a macrozona
em que se encontram e a
cada dia, de segunda a sexta,
fecham duas das dez macro-
zonas da cidade. De acordo
com a Secretaria de Saúde
de Aparecida, o índice de
Transmissão R da cidade
está em 0.84 e a ocupação
de leitos públicos de UTI Co-
vid está em 57%.

Festas e eventos podem ser
realizados seguindo regras es-
tipuladas por portaria especí-
fica após aprovação do Comitê
de Prevenção e Enfrentamento
a Covid-19 de Aparecida, como
o local ter todos os alvarás e
documentação; apenas 30% da
capacidade do local, limitando
a 100 pessoas; álcool em gel e
medição de temperatura; uso
de máscara e distanciamento
de 1,5 m entre as mesas. Shows
ao vivo também são permiti-
dos, mas sem pista de dança.
Bares e restaurantes foram li-
berados para funcionar, mas
também precisam seguir uma
série de regras e ter toda do-
cumentação.
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Cinco grandes obras estão
previstas para serem entre-
gues ainda em 2021 pela Pre-
feitura de Goiânia, de acordo
com a Secretaria Municipal
de Infraestrutura Urbana
(Seinfra). Segundo a pasta, até
novembro serão entregues as
obras da Avenida Engler, do
Terminal Isidória, do trecho
2 do BRT Norte-Sul, Viaduto
Lauro Belchior e Complexo
Viário Jamel Cecílio.

A primeira obra a ser en-
tregue a partir de agora é a da
Avenida Engler. A duplicação
de cerca de 1,5km, entre a Ave-
nida Senhor do Bonfim, no
Conjunto Fabiana, e a Avenida
Bela Vista, no Parque Atheneu,
deve ser finalizada ainda neste
mês. A ordem de serviço para
o início das obras foi assinada
ainda em junho de 2020, pelo
Prefeito Iris Rezende.

Já o BRT Norte-Sul – Trecho
2, que compreende o trecho
entre o Terminal Recanto do
Bosque e o Terminal Isidória,
segundo planejamento da
Seinfra, deverá ser entregue
até outubro. “Nossas equipes
estão trabalhando com afinco
para entregar para a popula-
ção até o aniversário de Goiâ-
nia o trecho II, entre o Ter-
minal Recanto do Bosque e o
Terminal Isidória. Com essa
etapa liberada, avançamos
para um trânsito melhor na
nossa cidade”, explica o se-
cretário de Infraestrutura Ur-

bana, Fausto Sarmento.
Na sexta-feira (11), o trecho

da Avenida Goiás, entre a Pra-
ça Cívica e a Avenida Anhan-
guera, no Centro de Goiânia,
que estava interditado desde
o dia 26 de abril para obras
do BRT Norte-Sul, foi liberado.
No último local que estava
interditado, foram executados
os serviços de fresagem, a
rede de drenagem, pavimen-
tação e o pavimento rígido e
flexível do BRT.

Para o especialista em
Trânsito e Transporte, Marcos
Rothen, entretanto, os bene-
fícios das obras que serão en-
tregues são pequenos, uma
vez que são obras isoladas.
“É preciso que haja planeja-
mento e cuidado na execu-
ção.”, disse. Segundo ele, o

BRT é exemplo disso. “Não
trará tantas melhorias, já que
foi construído no lugar errado
na Capital.”, afirmou. Além
disso, o especialista ainda aler-
tou sobre o que diz a legisla-
ção: “As obras não podem ser
entregues e somente depois
sinalizadas.”, concluiu.

Último trimestre
As obras do viaduto Lauro

Belchior, que vai ligar o Setor
Leste Universitário ao Jardim
Novo Mundo, passando sobre
a BR-153, que, até maio, esta-
vam 45% concluídas, deverão
ser entregues em Outubro. Até
o momento, segundo a Prefei-
tura, já foram feitos serviços
de terraplenagem, o muro de
contenção, montagem das vi-
gas metálicas, escavação, ni-

velamento e compactação das
camadas de aterro. Para a cons-
trução do viaduto serão utili-
zadas oito vigas com 54 metros
de comprimento, 2,50m de al-
tura por 0,50m de largura, pe-
sando 37,5 toneladas cada uma.
Ao todo serão 300 toneladas
de vigas de aço para dar sus-
tentação à pista.

No caso do Complexo Viá-
rio da Jamel Cecílio, que teve
sua obra iniciada em setem-
bro de 2019 e previsão de
conclusão após 15 meses, ou
seja, em dezembro de 2020,
segundo dados da Prefeitura,
a previsão de entrega ficou
para o próximo mês de no-
vembro. O viaduto em três
níveis, já teve a parte superior
inaugurada e entregue, e con-
ta agora com duas etapas em

fase de implantação: rotatória
na altura da Avenida Leopol-
do de Bulhões e a conclusão
da perna da Marginal Bota-
fogo Sul-Norte.  

Outras obras com as entre-
gas previstas ainda em 2021
são as de asfalto em Goiânia.
Segundo o cronograma da
Seinfra, as obras devem ser fi-
nalizadas no final do mês de
novembro. Ao todo, a pasta
espera realizar a reconstrução
asfáltica de 630 quilômetros,
em 111 setores de diversas re-
giões da Capital.  Os trabalhos
estão em andamento nos se-
tores Bueno, Oeste, Marista,
Jardim Goiás, Sul, Santa Ge-
noveva, Bairro Goiá, Parque
Industrial João Braz, Finsocial
e Bairro dos Aeroviários. (Es-
pecial para O Hoje)

De junho à novem-
bro obras como a da
Avenida Engler e a
do Complexo Viário
Jamel Cecílio devem
ser entregues

Outras obras previstas para 2021 são as de asfalto. Segundo a Seinfra, as obras devem ser finalizadas no final do mês de novembro

Em apenas uma festa clandestina, 596 pessoas foram multadas por não usarem máscaras

Prefeitura prevê entrega de cinco
grandes obras até o final do ano

Fiscais multam quase 1 mil pessoas sem máscaras
APARECIDA DE GOIÂNIA
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A Bélgica vai começar a
emitir na próxima semana
o Certificado Digital covid-
19 da União Europeia (UE),
ao mesmo tempo em que
caminha para a classifica-
ção laranja no mapa da
pandemia, informou hoje
(11) o diário Le Soir.

A partir do dia 16, os ci-
dadãos belgas poderão ter
acesso ao certificado covid-
19 da UE, que atestará a ad-
ministração de uma ou duas
doses de uma vacina contra
a doença, o resultado nega-
tivo de um teste PCR reali-
zado com pelo menos 72
horas de antecedência ou a
recuperação da doença, de-
vendo a pessoa fazer prova
de um de teste positivo com
data de 11 a 180 dias.

O ministro federal da
Saúde, Frank Vanden-
broucke, confirmou que
está em preparação um
quadro jurídico, adiantan-
do que uma campanha de

informação sobre o certi-
ficado será lançada tam-
bém na quarta-feira.

Entretanto, a taxa de
contaminação tem mantido
tendência de baixa e, se ela
se mantiver, a Bélgica po-
derá apresentar uma inci-
dência de casos acumulados
de infecção pelo novo co-
ronavírus de menos de 150
casos por 100 mil habitan-
tes, o que permite baixar
de vermelho para laranja
no mapa do Centro Europeu
para a Prevenção e Controle
das Doenças.

A Alemanha, Áustria,
Bulgária, Croácia, Dinamar-
ca, Espanha, Estônia, Grécia,
Letônia, Polônia e a Repú-
blica Tcheca já estão já li-
gados à plataforma euro-
peia do certificado digital,
que permite verificar os do-
cumentos emitidos em ou-
tros Estados-membros, fa-
cilitando os deslocamentos
no espaço europeu. (ABr)

Bélgica inicia quarta-feira
emissão de certificado digital

CORONAVÍRUS

Os líderes do G7, grupo de
países que reúne sete das maio-
res economias do planeta, ofi-
cializaram neste domingo (13)
a promessa de doar um total
de 2 bilhões de doses de vacina
contra a covid-19 para países
pobres e em desenvolvimento,
sendo 1 bilhão distribuídas até
o final de 2022.

O compromisso consta na
declaração final do encontro
de cúpula, ocorrido na Baía
de Carbis, na Cornualha, su-
doeste do Reino Unido. O G7
é formado por Alemanha, Ca-
nadá, Estados Unidos, França,
Itália, Japão e Reino Unido. A
reunião do G7 começou na
última sexta-feira (11) e ter-
minou hoje.

"Tenho o prazer de anun-
ciar que os líderes do G7 pro-
meteram mais de 1 bilhão de
doses para os países mais po-
bres do mundo - outro grande
passo para vacinar o mundo",
afirmou o primeiro-ministro
britânico Boris Johnson, anfi-
trião do encontro, em posta-
gem nas redes sociais.

"Os compromissos totais do
G7 desde o início da pandemia
preveem um total de mais de
2 bilhões de doses de vacina,
com os compromissos desde
nosso último encontro em fe-
vereiro de 2021, incluindo aqui
na Baía de Carbis, prevendo 1
bilhão de doses no decorrer
do próximo ano", diz o docu-
mento oficial da reunião. Ainda
não há detalhes sobre quais
países serão beneficiados pela

doação das vacinas.
Esse volume de vacinas a

serem doadas pelo G7 já in-
cluem as 500 milhões de doses
anunciadas pelo presidente
dos Estados Unidos (EUA), Joe
Biden, a serem distribuídas
para mais de 90 países.

Além do esforço da doação
de vacinas, o documento final
do G7 aponta metas para for-
talecer ações coletivas de de-
fesa global na área da saúde,
incluindo aumento da capaci-
dade de fabricação de vacinas
em todos os continentes, me-
lhora dos sistemas de alerta
precoce e suporte à ciência na
tarefa de encurtar para até
100 dias o ciclo de desenvolvi-
mento de vacinas seguras e
eficazes, tratamentos e testes.

Meio ambiente
Tema central do encontro,

ao lado da pandemia, a ques-
tão ambiental também foi
abordada no documento final
do G7. Pelo texto, os países
falam em apoiar uma "revo-
lução verde que crie empre-
gos, reduza as emissões com
vistas a limitar o aumento
das temperaturas globais em
1,5 graus [Celsius]".

Entre os compromissos,
está o de zerar as emissões
até 2050, reduzindo pela me-
tade as emissões coletivas
até 2030. O documento men-
ciona a necessidade de me-
lhorar o financiamento do
clima até 2025 para conser-
var e proteger pelos menos
30% das terras e oceanos

até o final da década.

Comércio
Em relação à economia, o

G7 aponta a necessidade de
uma reforma do sistema glo-
bal de comércio, que torne a
economia "mais resiliente",
incluindo um novo sistema
tributário mundial. Essa pro-
posta, encabeçada principal-
mente pelos Estados Unidos,
tem o objetivo de criar uma
alíquota global mínima que
as maiores multinacionais,
com atuação global, deverão
pagar. O objetivo é romper
com a lógica de concessões
tributárias que essas empre-
sas gozam ao longo de déca-
das para atuar em determi-
nados países. (ABr)

Compromisso
consta em docu-
mento final da
reunião de líderes
do grupo

G7 promete doar 1 bi de vacinas
contra a covid-19 até 2022

O governo de Hong Kong
informou que revisou um de-
creto para censurar filmes que
possam ameaçar a segurança
nacional. Acrescentou que o
conteúdo de filmes será exa-
minado sob a lei de segurança
nacional do território, que en-
trou em vigor no ano passado.

Tradicionalmente, em Hong
Kong, autoridades do governo
têm checado filmes para ver
se há cenas de violência ou
indecência antes de permitir
a sua exibição.

Segundo o decreto revisado,
as autoridades irão proibir fil-
mes que poderiam pôr em ris-
co a segurança nacional.

Neste ano, um documentá-
rio sobre grandes protestos
pró-democracia de Hong Kong
em 2019 foi retirado, por ini-
ciativa própria, antes de sua
programada estreia, após crí-
ticas de um jornal a favor de
Pequim, entre outros.

O Partido Democrático
de Hong Kong emitiu um
comunicado criticando a re-

visão do decreto. O partido
citou que não está claro qual
o conteúdo poderia ser consi-
derado uma ameaça à segu-
rança nacional, por isso a me-
dida poderia afetar o desen-
volvimento da indústria cine-
matográfica de Hong Kong.

Manifestou, também, temo-
res de que, se as autoridades
cortarem o conteúdo antigo-
verno ou mesmo cenas retra-
tando a destruição de uma ci-
dade, os filmes poderiam se
tornar entediantes. (ABr)

Governo adota medida
para censurar filmes

HONG KONG

Partido Democrático diz que medida pode afetar o desenvolvimento da indústria cinematográfica

O Brasil ocupará assento não permanente no Conselho
de Segurança das Nações Unidas (CSNU) no biênio 2022-
2023. Será a 11ª vez que o País integrará o mais importante
órgão responsável pela segurança coletiva internacional.
Decisão foi tomada em eleições ocorridas hoje (11), em
Nova York, na 75ª Assembleia Geral das Nações Unidas,
nas quais o Brasil recebeu 181 votos. A nota ainda diz
que o país pretende fortalecer as missões de paz da
ONU e defender os mandatos que corroborem a inter-
dependência entre segurança e desenvolvimento. (ABr)
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Uma das características
positivas do ser humano é
a sua capacidade em reco-
meçar. Dar início a novas
possibilidades é algo neces-
sário e de muita coragem.
‘Não ter medo do recomeço’
é a mensagem que o cantor
Alexandre Rodriguez, apre-
senta no seu projeto ‘Em
Alto e Bom Som’ que será
gravado nesta segunda-feira
(14), em Goiânia.

Em entrevista ao Essência,
o cantor detalha sobre a ex-
periência de seu primeiro pro-
jeto em carreira solo. “A ex-
periência está sendo muito
boa, muitos parceiros, a galera
toda apoiando tá sendo uma
experiência nova, mas,
com muita expectativa
positiva”, conta o can-
tor que afirma estar
com muita expecta-
tiva para a grava-
ção. “A expectativa
está sendo as me-
lhores possíveis,
está tudo lindo”,
antecipa. 

Participações
especiais 

O ‘Em Alto e
Bom Som’ terá
a participação
especial da dupla
Guilherme e Be-
nuto e do cantor
Jonas Esticado.
“Esse trabalho terá
dez regravações e três
músicas inéditas, com
a participação de artis-
tas como Guilherme e Be-
nuto e o Jonas Esticado,
algo bem diferente do que
já fiz anteriormente”, afir-
ma Alexandre Rodriguez. 

Alexandre se preocu-

pou em atender o gosto tanto
dos fãs de pisadinha, quanto
os apaixonados pelo sertanejo.
“A presença deles nesse tra-
balho é de uma grande impor-
tância musicalmente falando.
Com o Jonas Esticado vamos
produzir algo nessa pegada do
forró e da ‘pisadinha’, algo que
vai nos possibilitar alcan-
çar o público no Nor-
deste. Já com o Gui-
lherme e Benuto va-
mos reforçar essa
pegada na música
sertanejo na re-
gião”, completa.

‘Em Alto e Bom
Som’ é uma ideia

que surgiu juntamente com
o empresário Sandro Ribeiro
e conta com a produção mu-
sical de Willi Baldo. “Foi
muito rápido separei a dupla
e já começamos a
pensar em DVD
e em proje-

tos. Então foi uma coisa meio
que bem definida e bem ela-
borada, não foi nem muito
pensado”. 

Desafios
Um dos maiores

obstáculos deste
DVD, segundo o ar-

tista é a ausência
do público devi-
do a pandemia:
“Para mim o pú-
blico é cinquen-

ta por cen-
t o

do projeto, não tem nada igual,
comparado a energia do povo
cantando com a gente! Por
ser um projeto sem público e
equipe reduzida, vai ser um
grande desafio, porém ele está
sendo feito com muito carinho
para todos”.

Ao ser questionado sobre os
aspectos que o fez querer co-
meçar um projeto agora, mesmo
com a pandemia, o artista re-
forçou o desejo por entregar
musica de qualidade aos fãs.
“Estamos nos reinventando para
não deixar a desejar. Espero
que a galera goste desse novo

projeto, que é como se fosse
um clipe, sem público,

mas vamos fazer o me-
lhor”, finaliza. 

Sobre
Alexandre
Rodriguez

Sua história
com a música co-
meçou aos 10
anos de idade,
em um grupo
de pagode fa-
zendo backing
vocal, onde no
decorrer dos
shows sem-
pre fazia algu-
mas músicas

s e r t a n e j a s .
Dentre as suas

influências no
gênero estão ar-

tistas como Milio-
nário e José Rico,

Mato Grosso e Mat-
hias, Zezé di Camar-

go e Luciano, Chrys-
tian e Ralf, Leandro
e Leonardo, e, dos no-
mes da atualidade
uma das suas inspi-
rações é o cantor
Gusttavo Lima. (Es-

pecial para O Hoje)

Alexandre Rodriguez grava primeiro trabalho solo com participações de Guilherme e Benuto e Jonas Esticado
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Recomeço em grande estilo 

DVD ‘Em Alto e Bom Som’ é uma ideia que surgiu juntamente com o empresário Sandro Ribeiro
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Malhação - sonhos
Karina fica ansiosa para

receber o presente de Pedro.
lucrécia decide abrir o jogo e
revela sua doença para Jade.
Karina luta com todos os me-
ninos da academia. Dalva con-
vence Sol a ir para o forró de
lincoln, e a aspirante a can-
tora convida Bianca para
acompanhá-la Karina tenta fa-
lar com gael sobre suas difi-
culdades com Pedro. Mari sen-
te-se mal e Jeff a ajuda. Bianca
vê Duca beijando Ana Flor.
Jeff leva Mari para o hospital.
Karina reclama por Pedro ter
contado para João sobre a
discussão que tiveram. 

Gênesis
Massá surpreende Rafiq e

seus homens. Agar e Ismael
são surpreendidos por um
anjo. Abraão sela uma aliança
com Abimeleque. Omar im-
plora o perdão de leora. nove
anos depois, Abraão é sur-
preendido por Deus, que pede
um sacrifício. leora e Omar
se preparam para fugir.
Abraão disfarça diante de Sara.
Ismael beija nubia. no palácio,
gate se paralisa ao ver najla.
Ao lado do filho, Abraão segue
para o monte onde fará o sa-
crifício. leora e Omar se pre-
param para fugir. Abraão dis-
farça diante de Sara. 

a Vida da Gente
Ana e Rodrigo tentam dis-

farçar a proximidade, mas lú-
cio desconfia. Iná se preocupa
com o afastamento de suas
netas. Manuela prepara uma
festa para Júlia, e a menina
implora que o pai fique com
elas. Rodrigo fala para lou-
renço que ainda está muito
confuso com relação ao que
sente por Ana e Manuela. Alice
diz que Ana não pode conti-
nuar escondendo o que sente
por Rodrigo. Dora se preocupa
com o idealismo de Marcos
em relação ao trabalho. Celina
aconselha lúcio a terminar
seu relacionamento com Ana. 

Coração indomável
Otávio comunica a Miguel

que o animal já apareceu e
diz que estava com Maricruz.
ele diz que fez um boletim de
ocorrência. Alessandro dá ao
detetive todas as informações
sobre lupita e Ramiro e pede
encarecidamente que encon-
tre sua filha. Otávio diz a
eduardo que a única coisa
que sente por Maricruz é
pena. O delegado vai até a
cabana para prender Maricruz
pelo roubo do cavalo. ela tenta
se defender e conta que o
animal foi um presente de
Otávio. Alessandro diz que
viajará para a Ilha Dourada.

império
Cora pensa no sonho que

teve com José Alfredo. Maria
Marta confirma aos filhos que
José Alfredo tem uma amante.
Josué conta ao Comendador
o que descobriu sobre Mau-
rílio. Danielle ouve Maria Mar-
ta ao telefone com Maurílio.
João lucas flagra Amanda e
José Pedro se beijando. Tuane
pensa em denunciar Reginal-
do. elivaldo consegue um em-
prego para Tuane. Reginaldo
encontra Karina. Merival alerta
José Alfredo de que ele só ga-
nhará o processo contra Cris-
tina se o resultado do exame
de DnA for negativo. 

RESUMO
t

De nOVelAS

Cleber & Cauan
no Rio Quente

História da dupla
Cauan é um cantor ser-

tanejo que faz dupla com
o amigo de infância Cle-
ber, que conheceu no bas-
tidor de uma rádio de Ce-
res, interior de Goiás. Nes-
sa época, o artista ainda
cantava, de maneira não
profissional, com a irmã.
Mais tarde, Cauan se mu-
dou para a capital Goiânia
e foi estudar Direito.

Em 2018, os cantores se
reencontraram e passados
dois anos decidiram cantar
juntos em bares de Brasília
e Goiás. Já em 2012 começam
a estourar nas paradas com
'Mel Nesse Trem', composta
por Cauan e que dá nome a
disco a dupla. Vieram em
seguida sucessos como 'Le-
vanta a Mão para o Céu'.
(Especial para O Hoje) 

Dupla lança clipe da faixa iné-
dita 'Pede Pra Voltar' com Os
Barões da Pisadinha e anunciam
novo trabalho

Elysia Cardoso

Cleber & Cauan, dupla
formada pelos amigos
goianos, que atualmente é
um dos principais nomes
do sertanejo, lança pela
Som Livre, seu novo single
'Pede Pra Voltar'. E como
tudo que é bom pode ficar
ainda melhor, os cantores
combinaram suas vozes
marcantes com a presença
de nada mais nada menos
do que Os Barões da Pisa-
dinha, responsáveis por
trazerem elementos do for-
ró eletrônico para a faixa.
Já disponível em todas as
plataformas de áudio.

Essa mistura animada
e que já nasceu destinada
ao sucesso é o primeiro
single do próximo projeto
da dupla 'Cleber & Cauan
no Rio Quente' e chega ain-
da com um vídeo no You-
Tube. Em ‘Pede Pra Voltar’,
os artistas cantam sobre
um casal separado em que
um lado provoca o outro a
pedir pra voltar, afirmando
que as lembranças dos mo-
mentos de ambos não são
fáceis de superar. “Essa foi
a primeira parceria que fi-
zemos com Os Barões da
Pisadinha e logo de cara
já rolou uma sinergia mui-
to grande", diz Cleber.

O clipe da canção foi
gravado em um cenário su-
per produzido, localizado
em Rio Quente/GO, com

palcos montados sobre pis-
cinas naturais. A cenogra-
fia, pensada para propor-
cionar um impacto visual
em quem assiste, serviu de
pano de fundo para a fil-
magem de todo o material
audiovisual do projeto ‘Cle-
ber & Cauan no Rio Quen-
te’, com previsão de lança-
mento ainda para este ano. 

O novo trabalho, que
será apresentado em ou-
tras três partes, sendo dois
EP’S e o álbum final marca
o retorno de Cleber como
compositor da maior parte
do repertório contagiante,
e traz músicas que pas-
seiam pelo humor e pelo
romantismo, marca regis-
trada da dupla. "Estamos
com uma expectativa ma-
ravilhosa para o lançamen-
to desta canção e de todo
o projeto ‘Cleber & Cauan
no Rio Quente’”, diz Cauan.

Ainda segundo Cauan:
“Pudemos contar com um
cenário esplendoroso, pro-
dução musical que propor-
cionou uma verdade muito
grande para o nosso traba-
lho, participações que so-
maram não só musicalmen-
te e a energia maravilhosa
que cada um trouxe. Desta-
que também para o reper-
tório, escolhido minuciosa-
mente e no qual a maioria
das músicas é autoral, nos
levando a crer que esse é o
melhor de toda a nossa car-
reira até então’’ finaliza.

Lançamento tem a participação de Os Barões da Pisadinha A coluna Estillo voltará a ser publicada neste espaço logo que atravessada a Pandemia do Coronavírus. 

NOTA AO LEITOR
t

LIVRARIA
t

Os leitores de Paulo Stuc-
chi, escritor finalista do Prê-
mio Jabuti 2020, deixam a
Alemanha nazista de A Filha
do Reich e mergulham no
Rio Jari para comemorar o
lançamento de No fundo do
rio, novo título do autor. Pu-
blicada pela Insígnia Edito-
rial, a obra mistura a lenda
do boto cor-de-rosa, cultura
do folclore brasileiro, com
um fragmento do Terceiro
Reich localizado na Amazô-
nia Oriental.

Prefaciado pelo autor, ro-
teirista e músico Gustavo Ros-
seb, o livro transporta o leitor
para os cantos sombrios do
misticismo brasileiro. Os fatos
históricos abrem espaço para
o romance de Bruno e Cecile
e a triste partida da protago-
nista que some misteriosa-
mente no Rio Jari.

Dois anos depois, crente
de que a mulher que amou
foi levada pelo boto cor-de-
rosa, Bruno retorna ao mis-
terioso vilarejo de Guaiapis
para descobrir a verdade
sobre a lenda. Uma aventura
pessoal que mistura caçada
a um espírito lendário que
mora nos rios da Amazônia,
dor e vingança.

Durante a busca pela ver-
dade na comunidade ribei-
rinha, o personagem se vê
diante dos próprios traumas
e dos mistérios escondidos
no local que no passado foi
um assentamento nazista. A
construção da narrativa do
autor aguça a curiosidade
de quem se propõe a leitura:
os capítulos se intercalam
entre o passado e o presente,
o que permite aprofundar
nas dores dos personagens.

Este é o quarto livro de
ficção com enredos históri-
cos de Paulo Stucchi, que
também é jornalista e psi-
canalista. Além de ‘A Filha
do Reich’, obra finalista do
Prêmio Jabuti 2020 e am-
bientada na Alemanha du-
rante a Segunda Guerra
Mundial, o jornalista tam-
bém é autor de ‘O triste
amor de Augusto Ramonet’,
que se passa no Chile de
Salvador Allende durante o
golpe de Estado de Pinochet,
e de ‘Menina – Mitacuña’,
contextualizada na Guerra
do Paraguai.

Sobre o autor 
Paulo Stucchi é jornalista

e psicanalista. Formou-se
em Comunicação Social pela
Unesp Bauru. Especialista

em Jornalismo Institucional
pela PUC-SP e Mestre em
Processos Comunicacionais,
com ênfase em Comunica-
ção Empresarial pela Uni-
versidade Metodista de São
Paulo. Trabalhou como jor-
nalista em revistas e jornais
impressos. 

Divide seu tempo entre

o trabalho de assessor de
comunicação e sua paixão
pela literatura, principal-
mente, romances históricos.
Também é autor de ‘Menina
– Mitacuña’, ‘O Triste Amor
de Augusto Ramonet’, ‘Natal
sem Mamãe’, ‘A Fonte’ e ‘A
Filha do Reich’, obra finalista
do Prêmio Jabuti 2020.

Folclore brasileiro
Paulo Stucchi, escritor finalista do Prêmio Jabuti
2020 lança 'No Fundo do Rio' obra ambientada na
Amazônia Oriental

Paulo Stucchi é
jornalista,

psicanalista e
cultiva a paixão

pela literatura 
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Unir a profissionalização
da classe a uma causa social,
este é o objetivo da Daus,
uma empresa referência do
segmento food service no
país. A empresa, que tem qua-
se 20 anos de experiência no
mercado, inicia no próximo
dia 14 de junho, as vendas
de um curso profissionali-
zante para empreendedores
de confeitaria e pretende doar
todo o valor arrecadado à
AACD – Associação de Assis-
tência à Criança Deficiente. 

O projeto, intitulado de
Academia Daus, traz conteú-
dos operacionais como uso
correto e armazenagem de
produtos, receitas e dicas de
gestão de negócios (finanças,
marketing, entre outros).

A iniciativa conta com oito
módulos de conteúdos e pro-

fissionais com grande expe-
riência e reconhecimento no
setor, como a confeiteira e
ex-MasterChef Haila Santuá,
além dos chefes, Matheus
Melzani, Priscila Oliveira e
Felipe Silva e o diretor de

Marketing e Pessoas da Daus,
Geraldo Magela Filho.

Projeto Social
Nesta primeira etapa o

curso estará disponível para
compra entre os dias 14 e

20 de junho. E parte da re-
ceita gerada será doada à
AACD, transformando a
Academia Daus em um pro-
jeto social. “Nosso objetivo
é contribuir para a profis-
sionalização e estabilidade
dos empreendedores do se-
tor e poder contribuir com
as ações desenvolvidas por
esta instituição tão séria e
que faz a diferença”, relata
o diretor de marketing, pes-
soas e cultura da Daus, Ge-
raldo Magela Filho.

Ainda de acordo com o
executivo, a instituição foi
escolhida por ser focada em
garantir assistência médica
de excelência. "Na Daus acre-
ditamos que podemos con-
tribuir para transformar e
movimentar a vida das pes-
soas", afirma.

Daus cria curso profissionalizante e toda
renda arrecadada será doada a AACD

Mulheres e empreende-
dorismo

A partir de hoje (14), o
Sebrae Minas e a Fecomércio
Mg promovem o ‘Conexão
Delas’. O evento on-line e
gratuito está com inscrições
abertas pelo site do Sympla.
A abertura do evento está
marcada para às 19h com a
palestra 'Mulheres e o em-
preendedorismo'. Os outros
três dias do Conexão Delas
vão tratar das principais di-
ficuldades enfrentadas por
muitas mulheres para gerir
seus negócios. no dia 15, o
assunto será sobre as opor-
tunidades e desafios do mer-
cado para elas, além de ten-
dências de negócios em
meio a crise, e ainda como
manter a produtividade da
empresa em tempos tão de-
safiadores. Quando: segun-
da-feira (14). Inscrições:
(www.sympla.com.br). Horá-
rio: 19h.

sétima arte 
Hoje (14), o projeto estu-

dar Cinema promoverá um
workshop gratuito e on-line

para amantes da Sétima Arte
que desejam aprimorar seu
olhar enquanto assistem fil-
mes. Durante o evento, os
participantes aprenderão
conceitos e ferramentas fun-
damentais no processo da
análise crítica, que permitirão
ao aluno um aprofundamen-
to em sua relação com o ci-
nema. Para isso é necessário
realizar uma rápida inscrição.
Ao se inscreverem, os parti-
cipantes receberão todas as
informações e materiais so-
bre o evento por e-mail e
pelo grupo criado no What-
sApp. Quando: segunda-feira

(14). Inscrições: (www.karla-
nayra.com/8ai1dn71hp). Ho-
rário: 20h.

Cinema nacional 
Para celebrar a relevân-

cia do Cinema nacional, o
Megapix e o Telecine se jun-
tam para a Semana Do Ci-
nema nacional. nesta se-
gunda-feira (14), o especial
começa no Megapix, a partir
das 19h, com o filme De
Pernas Pro Ar 3, comédia
que levanta discussões im-
portantes como feminismo
e sororidade de uma forma
leve e divertida. Os longas

também estão disponíveis
no streaming do Telecine,
hub de cinema mais com-
pleto do país, que reúne
mais de dois mil títulos em
seu catálogo e oferece os
primeiros 30 dias de acesso
gratuitos para novos usuá-
rios.Quando: segunda-feira
(14). Onde: Megapix. Horá-
rio: 19h.

sem Censura 
O Sem Censura, progra-

ma semanal da TV Brasil,
recebe a presidente da Co-
missão de Constituição e
Justiça e de Cidadania da
Câmara dos Deputados
(CCJ), deputada federal Bia
Kicis, nesta segunda - feira
(14). nesta edição, a apre-
sentadora Marina Machado
conversa com a deputada
ao vivo, às 21h30, sobre o
ensino domiciliar e o voto
100% impresso e auditável.
Participam como debatedo-
res convidados os jornalistas
Murilo Fagundes (Poder
360), e Sarah Teófilo (Correio
Braziliense).Quando: segun-
da-feira (14). Onde: TV Brasil.
Horário: 21h30.

Palestra sobre empreendedorismo marca início do ‘Conexão Delas’

Ex-MasterChef Haila Santuá é uma das especialistas do curso 

AGENDA
t

CulTuRAl HORÓSCOPO
t

noiva de Whindersson nu-
nes celebra um ano do 1º
beijo no humorista: “Você
é meu presente”

Whindersson nunes rece-
beu uma homenagem da noi-
va, Maria lina Deggan, pelo
Dia dos namorados. Vivendo
o luto pela perda do filho,
que não sobreviveu após nas-
cer com 22 semanas, a estu-
dante deixou uma mensagem
de carinho ao marido. "Você
meu amor, me motiva a ser
uma pessoa melhor. Faz um
ano desde nosso primeiro bei-
jo, um ano que minha vida
mudou. Você é meu presente
todos os dias, conviver com
você e desfrutar do seu amor
é um privilégio!", declarou ela
ao humorista, que, segundo
a mãe, está se recuperando
da morte de João Miguel. (laís
Fernandes, Purepeople)

Viúvo de Paulo Gustavo ho-
menageia o ator em foto
de Dia dos namorados: “Te
amo pra sempre”

Thales Bretas lembrou o
marido, Paulo gustavo, neste
Dia dos namorados. O médi-
co postou uma foto ao lado
do humorista, na qual o ator
aparece sorrindo enquanto
segura seu rosto. "Meu eterno
namorado... Te amo pra sem-
pre!", escreveu ele. nesta se-
mana, Thales mostrou a ho-
menagem feito ao artista em

seu consultório: uma flâmula
com a frase "Amar é ação.
Amar é arte". A postagem ga-
nhou comentários de diversos
amigos de Paulo gustavo.
Tatá Werneck, que lembrou

o primeiro mês da morte do
ator, Marcos Majella e Fábio
Porchat marcaram presença
na publicação e deixaram sua
força a Thales Bretas. em seus
Stories, o médico mostrou

uma pulseira com a frase de
Paulo, "Rir é um ato de resis-
tência", gravada. (laís Fer-
nandes, Purepeople)

MC Kevin deixa surpresa
programada para a mulher
antes de morrer e emocio-
na a web

A viúva de MC Kevin, Deo-
lane Bezerra, recebeu uma
surpresa emocionante neste
Dia dos namorados: um carro
de som e uma cesta de gulo-
seimas. O presente foi pro-
gramado pelo artista, que
morreu aos 23 anos após cair
do quinto andar de um hotel
no Rio de Janeiro, no mês
passado. Mais cedo, a em-
presa entrou em contato com
a advogada para confirmar
o endereço e cumprir o desejo
do funkeiro. Após visitar o tú-
mulo do cantor neste sábado
(12), Deolane mostrou a carta
escrita por Kevin, entregue
junto com a cesta. "Você se
foi, mas deixou suas marcas
eternizadas em meu coração.
na eternidade casarei com
você de novo. era isso que
você me falava todos os dias.
Fica com Deus, meu menino
", escreveu a advogada, que
homenageou MC Kevin com
uma tatuagem. nos comen-
tários da postagem, os fãs e
internautas deixaram comen-
tários emocionados. (laís Fer-
nandes, Purepeople)

CELEBRIDADES

Graciele
L a c e r d a
aproveitou
o Dia dos
Namorados
para promo-
ver o noiva-
do com Zezé
Di Camargo.
Neste sába-
do (12), ela
anunciou o
novo passo
na relação com o cantor.
"Agora sim, estamos noi-
vos! O seu sim, o meu sim,
o começo de uma nova
etapa", escreveu a influen-
ciadora, homenageada
pelo sertanejo com uma
tatuagem recentemente.
A notícia deixou alguns
fãs confusos, já que mui-
tos acreditavam que Zezé
e Graciele já eram casa-
dos. "Noivos? Mas vocês
não moram juntos?",

questionou um sobre a
vida do casal, que mora
na Fazenda É O Amor,
em Goiás, local no qual a
musa fitness desfila com
biquínis que arrancam
elogios do cantor. "Você
que pediu ele em casa-
mento? Você disse que
preparou a surpresa",
quis saber mais um, se
referindo a um comen-
tário feito por Graciele
nos Stories. (Laís Fernan-
des, Purepeople)

Graciele Lacerda anuncia
noivado com Zezé Di Camargo:
“O começo de uma nova etapa”

ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

Hoje o dia favorece revisões.
Há necessidade de bastante em-
penho e dedicação no trabalho.
Muito provavelmente, suas ex-
pectativas não serão supridas,
mas não vale a pena manter um
estado de frustração. em vez
disso, incentive em si uma pos-
tura de perseverança.

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

As coisas que você está se-
meando neste momento deman-
darão tempo até que tragam re-
torno. Pode ser que você precise
escolhe entre colocar energia
em projetos ou situações que
vão te trazer retorno a curto
prazo ou a longo prazo.

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

esse dia te convida a seguir,
a permanecer e focar no cami-
nho já escolhido. não é um bom
dia para se perder em dúvidas
infinitas. Mantenha o seu pro-
pósito e conclua suas tarefas
pendentes. existem situações
que podem tirar o seu foco, en-
tão não permita.

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

esse dia te desafia a resolver
muitos problemas e acaba tiran-
do muito da sua energia. Tome
cuidado com a cabeça cheia de
preocupações, principalmente
financeiras. É importante buscar
mudanças e caminhar para as
situações que trarão mais satis-
fação e valorização.

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

A vida pode trazer mudanças
de planos de forma inesperada.
É importante se adaptar a essas
mudanças sem revolta, o que
pode ser difícil. O dia também
favorece as relações: você pode
aprender muito com as outras
pessoas.

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

O dia pede cautela. O desafio
deste dia está em não se deixar
levar por impulsividades e ações
irrefletidas. O dia pode trazer
situações inesperadas para se-
rem resolvidas, o que pode cau-
sar ansiedade e irritação. Vai ser
importante se abrir à ajuda dos
outros para solucioná-las.

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

O dia te convida a colocar
em prática sua sabedoria já ad-
quirida. Pode ser um ótimo dia
também para iniciar seus proje-
tos ou dar andamento às suas
ideias paradas. Mudanças podem
acontecer, então se adapte a elas
e não perca o foco por causa de
problemas inesperados.

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

Hoje o dia pode ser desafia-
dor, porque você vai ter que abrir
mão dos seus próprios interesses
para ajudar os outros e, ao con-
trário do que possa parecer, isso
vai trazer um tremendo bem-es-
tar, ainda mais se esses outros
forem membros da sua família.

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

A sua liberdade pode ficar
um tanto quanto comprometida
no dia de hoje. não vai ser pos-
sível fazer tudo o que você real-
mente quer ou ter aquele des-
canso que você poderia imaginar;
o dia está corrido e vai ser preciso
falar com muitas pessoas.

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

Hoje o dia exige muita dedi-
cação ao seu trabalho. não é
um bom dia para se dispersar
nem procrastinar; é bem impor-
tante estar focado no presente,
além de estar atento para man-
ter o ritmo, se você quiser ter
mais vitalidade.

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

As ideias já surgiram, querido
aquariano, por isso hoje não é
um bom dia para buscar novas
ideias ou novas inspirações, mas
sim para se debruçar sobre ideias
que já estão em andamento. este
dia também pede que você as-
suma responsabilidades.

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

Você está com muita iniciati-
va, vitalidade e energia no dia
de hoje, porém o dia vai exigir
muito mais dedicação do que
você poderia imaginar. Você vai
chegar ao final do dia exausto,
por isso, para não se desgastar
tanto, o ideal é fazer pausas.
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Testemunha da história de
Goiânia e marco de grandes
acontecimentos, a Torre do Re-
lógio da Avenida Goiás retoma
o seu papel de embelezar o
centro da cidade e a funcionar
com toda a sua plenitude. O
monumento público, que rea-
viva a memória da capital, foi
restaurado pelo Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (Iphan), autarquia
vinculada à Secretaria Especial
da Cultura e ao Ministério do
Turismo, e será entregue à po-
pulação na terça-feira (15).

Marcada para às 18h, a ce-
rimônia vai celebrar a finali-
zação da obra e contará com
a presença do secretário espe-
cial da Cultura, Mário Frias;
da presidente do Iphan, Larissa
Peixoto; do governador do es-
tado de Goiás, Ronaldo Caiado;
do superintendente do Iphan
em Goiás, Allyson Cabral; e
demais autoridades locais.

A presidente do Iphan, La-
rissa Peixoto, ressalta que a
obra de restauração da Torre
do Relógio contribui para a
preservação dos patrimônios
culturais favorecendo o cres-
cimento do setor no país. “Além
de todo o contexto histórico, o
monumento é destaque em
uma das principais ruas de
Goiânia, o que mostra a im-
portância da intervenção de
modo a manter viva as rique-
zas da capital”, comenta.

Com recursos de quase R$
678 mil do Governo Federal,
nos últimos 8 meses a impo-
nente Torre do Relógio, com
mais 16 metros de altura, pas-
sou por estudos que compro-
varam a necessidade de um
completo reforço estrutural,
recuperação do revestimento
em pó de pedra, do piso interno
em cimento queimado e pin-

tura interna.
Os ornamentos e compo-

nentes geométricos arquite-
tônicos da Torre também fo-
ram restaurados, restabele-
cendo sua integridade e con-
servação. Quem percorrer a
Av. Goiás ao cair da noite, vai
encontrar a Torre iluminada,
inclusive os ponteiros do re-
lógio. A iluminação interna
foi toda reformulada.

Mais do que restaurar o
monumento, a obra na Torre
do Relógio buscou resgatar a
sua função. O maquinário,
que estava parado, recebeu
ação de restauração especia-
lizada no valor de R$ 9,8 mil,
custeado pela Caixa de Assis-
tência dos Advogados de Goiás
(Casag), que ficará responsá-
vel pela manutenção do bem
cultural. O equipamento já
foi reinstalado e reativado,
os ponteiros do relógio volta-
ram a marcar as horas da ci-
dade e a soar os sinos.

Monumento histórico
Inaugurada em 05 de julho

de 1942, durante o Batismo
Cultural de Goiânia, a Torre
do Relógio está localizada no
início do canteiro central da
Av. Goiás, próximo à Praça
Cívica, que é considerada o
marco inicial da construção
da capital. Projetada por Amé-
rico Vespúcio Pontes, a Torre
possui desenhos geométricos
verticais, horizontais e dia-
gonais, e, sobre o mostrador
das horas, um elemento va-
zado com curvas sinuosas.

Durante esses anos, há re-
gistros de uma intervenção
na Torre, que ocorreu no ano
de 1998, com pintura de es-
malte nas ferragens, recupe-
ração da iluminação interna
e manutenção do relógio, que
então voltou a funcionar.  O
equipamento é um grandioso

relógio funcional urbano, tí-
pico das cidades do início do
século XX e faz parte dos com-
ponentes construídos com a
finalidade de trazer moder-
nidade à Goiânia. É um bem
cultural de propriedade e ges-
tão da Prefeitura da cidade e
faz parte do Conjunto Arqui-

tetônico Art Déco e Urbanís-
tico de Goiânia, reconhecido
pelo Iphan como Patrimônio
Cultural Brasileiro em 2003.

Para o superintendente do
Iphan-GO, Allyson Cabral, a
Torre do Relógio é um dos
cartões-postais mais signifi-
cativos da cidade. “É um bem

cultural valioso que carrega
toda uma história. Com a con-
clusão dos trabalhos de res-
tauração, o monumento volta
a ser o orientador do tempo
e das horas, bem como ponto
de encontro e contemplação
dos goianienses e turistas”.
(Especial para O Hoje) 

EsTREias

spirit - o indomável (Spirit
untamed, 2021, euA). Duração:
1h28min. Direção: ennio Tor-
resan Jr. elenco: Isabela Merced,
Julianne Moore, Jake gyllenhaal.
gênero: Animação, aventura,
família. em Spirit - O Indomável,
acompanhamos a vida da pe-
quena lucky Prescott. Quando
ela se muda para uma pequena
cidade fronteiriça, junto com
o seu pai, lucky acaba fazendo
amizade com um cavalo selva-
gem chamado Spirit. Com o
objetivo de levá-lo até a sua
família, ela embarca em altas
aventuras. Cineflix aparecida:
15h10, 17h10, 19h10.

Espiral – o legado de Jogos
Mortais (Spiral: From The Book
Of Saw, 2021, euA). Duração:
1h33min. Direção: Darren lynn
Bousman. elenco: Chris Rock,
Max Minghella, Marisol nichols.
gênero: Terror, suspense. em
espiral – O legado de Jogos
Mortais, o detetive ezekiel
"Zeke" Banks (Chris Rock) se
une ao seu parceiro novato
Willem (Max Minghella) para
desvendar uma série de assas-
sinatos terríveis que estão acon-
tecendo na cidade. Durante as
investigações, Zeke acaba se
envolvendo no mórbido jogo
do assassino. Cineflix aparecida:
19h15, 21h10.

EM CaRTaZ

invocação do Mal 3: a ordem
do Demônio (The Conjuring:
The Devil Made Me Do It, 2021,

euA). Duração: 1h52min. Dire-
ção: Michael Chaves. elenco:
Patrick Wilson, Vera Farmiga,
Ruairi O'Connor. gênero: Terror.
Invocação do Mal 3: A Ordem
do Demônio revela uma história
assustadora de terror, assassi-
nato e um desconhecido mal
que chocou até os experientes
investigadores de atividades
paranormais ed (Patrick Wilson)
e lorraine Warren (Vera Far-
miga). um dos casos mais sen-
sacionais de seus arquivos, co-
meça com uma luta pela alma
de um garoto, depois os leva
para além de tudo o que já ha-
viam visto antes, para marcar
a primeira vez na história dos
estados unidos que um sus-
peito de assassinato alega ter
tido uma possessão demoníaca

como defesa. Cineflix aparecida:
14h05, 14h30, 16h55, 19h,
19h20, 21h30, 21h50.

Godzilla vs Kong (god Vs King,
2021, euA). Duração: 1h54min.
Direção: Adam Wingard.  elenco:
Kyle Chandler, Millie Bobby
Brown, Alexander Skarsgård.
gênero: Ação, aventura, ficção
científica. no primeiro crossover
do MonstroVerso, Kong e seus
protetores embarcam em uma
jornada perigosa para encon-
trar seu verdadeiro lar. entre-
tanto, tudo sai do controle
quando um godzilla enfurecido,
começa a deixar um rastro de
destruição pelo planeta. esse
combate épico entre os dois ti-
tãs, instigado por forças ocultas,
é apenas o começo do mistério

que jaz no núcleo da Terra. Será
que o mundo sobreviverá ao
duelo de monstros? Cineflix
aparecida: 14h25, 16h50, 21h15.

Mortal Kombat (Mortal Kom-
bat, 2021, euA). Duração:
1h50min. Direção: Simon
McQuoid. elenco: lewis Tan, Jes-
sica Mcnamee, Josh lawson.
gênero: Ação, artes marciais.
em Mortal Kombat, Shang
Tsung, imperador da exoterra,
envia seu melhor guerreiro,
Sub-Zero, para assassinar o jo-
vem Cole Young. Temendo pela
segurança da família, Cole vai
em busca de Sonya Blade se-
guindo a indicação de Jax, um
major das Forças especiais, que
tem a mesma estranha marca
de dragão com a qual Cole nas-

ceu. logo, ele se vê no templo
do lorde Raiden, um Deus An-
cião e guardião do Plano Terre-
no, que abriga todos que pos-
suem a marca. no templo, ele
treina com os experientes guer-
reiros liu Kang, Kung lao e
Kano, enquanto se prepara para
lutar contra os inimigos da exo-
terra em uma batalha pelo uni-
verso. Será que Cole irá longe
o suficiente para desbloquear
sua arcana - o imenso poder
da sua alma - a tempo de salvar
não apenas a família, mas in-
terromper os planos de Shang
Tsung de uma vez por todas?
Cineflix aparecida: 16h30.

Cruella (Cruella, 2021, euA).
Duração: 2h14min. Direção:
Craig gillespie. elenco: emma
Stone, Mark Strong, emma
Thompson. gênero:  Comédia,
drama, família. Ambientado na
londres dos anos 70 em meio
à revolução do punk rock, o fil-
me da Disney mostra a história
de uma jovem vigarista cha-
mada estella (emma Stone). In-
teligente, criativa e determina-
da a fazer um nome para si
através de seus designs, ela
acaba chamando a atenção da
Baronesa Von Hellman (emma
Thompson), uma lenda fashion
que é devastadoramente chi-
que e assustadora. entretanto,
o relacionamento delas desen-
cadeia um curso de eventos e
revelações que farão com que
estella abrace seu lado rebelde
e se torne a Cruella, uma pes-
soa má, elegante e voltada para
a vingança. Cineflix aparecida:
15h, 17h45, 20h30.

Em Goiânia, Torre do Relógio monumento
construído para trazer modernidade à ca-
pital é restaurada e volta a operar 

Torre do Relógio da Avenida Goiás é um dos cartões-postais de Goiânia 

Animação 'Spirit - O Indomável' narra a amizade da pequena Lucky Prescott e o cavalo Spirit 

tSUPER TELA

Joia no centro da cidade
Lorena Mendes



Nielton Soares 

Dados da Organização para
a Cooperação e Desenvolvi-
mento Econômico (OCDE)
mostravam que o Brasil era o
quinto país onde mais se con-
sumia carnes no mundo. O
consumo per capita girava em
torno de 78 kg por ano. Do
ano passado para cá, o núme-
ro de brasileiros que conso-
mem proteínas animais redu-
ziu quase pela metade, ou seja,
47% declararam ser vegano
ou vegetariano, segundo uma
pesquisa inédita realizada pelo
Ibope, encomendada pelo
Good Food Institute Brasil. 

Nas últimas décadas, mais
brasileiros têm aderido e se
interessado em adotar o  ve-
getariano e vegano no dia a
dia, o que vem direcionando
o mercado para um público
que tem registrado bom cres-
cimento. Outro levantamento
em relação ao assunto, reali-
zado também pelo Ibope em
2018, apontou que cerca de
30 milhões de brasileiros se
declararam vegetarianos. Isto
representou um crescimento
de 75% em relação a 2012,
quando cerca de 8% da po-
pulação se declarava adepta

ao vegetarianismo.
Por outro lado, até então,

devido a supremacia da car-
ne, aqueles que optavam por
uma alimentação sem o con-
sumo da proteína animal ti-
nham dificuldades para con-
seguir substituir produtos em
sua dieta. Isso porque, há
toda uma cultura voltada para
o consumo de carnes, seja
para o churrasco, para almo-
ços reunir a família e os ami-
gos ou como prato principal
de festas de aniversários e
grandes eventos.

A proprietária do Loving
Hut Gyn, Solange Maria Alves
Guida, lembra que quando
abriu o restaurante em 2010,

exclusivo para alimentação ve-
gana na Capital, chegou a ser
questionada pelos amigos se
o negócio daria certo, por causa
da preferência dos goianos por
carne. Além disso, ela enfren-
tou dificuldades para encontrar
produtos para abastecer o es-
tabelecimento. “Muitos alimen-
tos são produzidos por nós
mesmos. Mas hoje já melhorou
bastante, é possível encontrar
no mercado produtos expor-
tados da China”, compartilha.

A empresária comentou
ainda que muitas pessoas en-
tendem o conceito errado, ao
acreditarem que os adeptos
se alimentam apenas de ver-
duras, legumes e frutas. “Há

muitos alimentos produzidos
que se assemelham bastante
com a carne, que são feitos
de soja”, destaca Solange,
mencionando os pratos pro-
duzidos a partir de hambúr-
guer de soja e da famosa fei-
joada, no caso, a vegana. 

Além do Loving, Goiânia
conta também com o Be
Green, Armazém Frida e mui-
tos estabelecimentos que dis-
ponibilizam no cardápio pra-
tos sem carne. Esses estabe-
lecimentos garantem que que
têm agradado tanto os adep-
tos do consumo zero de pro-
teína animal quanto os cha-
mados simpatizantes, que são
carnívoros, mas frequentam
esses locais para conhecerem
e reduzirem um pouco o con-
sumo de carne na dieta.  

Vegano versus
vegetariano

Diferente do vegetarianis-
mo, o vegano não se alimenta
de nenhum produto que con-
tenha carne, ovos, leite, mel
ou outros ingredientes deri-
vados de animais. Isto é, a
dieta é baseada, principal-
mente, em consumo de vege-
tais, como legumes, hortaliças,
feijão, arroz, frutas, castanhas
e tantos outros.

A publicitária Renata Fu-
kuda, há quatro anos é vega-
na, conta que a transição ali-
mentar, ao contrário do que
muitos podem pensar, foi sim-
ples. Ela já era vegetariana
por ser intolerante à lactose,
e não gostava de mexer com

carnes. Ao cozinhar optava
sempre por não fazer e assim
foi deixando de comer qual-
quer tipo de carne. 

Consumo de carne 
A redução do consumo de

carne vem sendo atribuída
também devido ao preço alto
do produto. E com isso, os
consumidores buscam alter-
nativas, o que pode, em par-
te, explicar o crescimento do
vegetarianismo, puxando
também o veganismo. Mas
além disso, um novo modelo
de cultura, de não haver a
necessidade de se “comer
animais”, tem ganhado força
na nova geração.

Além da alimentação
O setor farmacêutico de

maneira tímida também tem
buscado mudar a relação com
os animais. O principal motivo
é a pressão por parte dos pró-
prios consumidores. Por
exemplo, há marcas famosas
de cosméticos que abandona-
ram experiências e testes com
seres vivos. Mas já tem mer-
cados indo muito além. Em
São Paulo, uma farmácia de
manipulação desenvolve uma
linha exclusiva de medica-
mentos 100% veganos. Os pro-
prietários afirmam que a em-
presa cresceu bastante nos
últimos anos. Eles oferecem
medicamentos, mas também
itens de higiene pessoal e cos-
méticos veganos, que são in-
dicados para qualquer pessoa.
(Especial para O Hoje)
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Negócios

Pratos com produ-
tos que se asse-
melham com car-
nes, temperos e
ofertas de produ-
tos conquistam
também simpati-
zantes carnívoros   

Mercado vegano se reinventa
e explode em Goiânia 

Além da alimentação, o
conceito vegano
também tem avançado
sobre a indústria
farmacêutica,
desenvolvendo
medicamentos e
produtos de higiene e
cosméticos exclusivos
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