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Tempo em Goiânia
Sol o dia todo sem nuvens no
céu. Noite de tempo aberto
ainda sem nuvens.

s   30º C  
t  12º C
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Bolsonaro liga
protesto à
violência

Atlético-GO volta a 
vencer na primeira divisão

Rubro-negro bate o Grêmio, que se afunda ainda mais na lanterna da Sé-
rie A, volta a triunfar após duas derrotas consecutivas ao contar com o pri-
meiro gol do Lucão desde a sua chegada. Esportes 8

Saúde amplia
vacinação
contra gripe
Estados e Municípios podem,
a partir de agora, decidir qual
a melhor forma de ampliar a
imunização em cada locali-
dade. 34,2 milhões foram
imunizados. Cidades 11

Restrições
continuam em
cidades turísticas
Caldas Novas e Pirenópolis re-
forçaram as medidas de isola-
mento e distanciamento social
durante o período de férias
que costuma levar milhares
de turistas às cidades. Cidades 9

Covid deixa 9
regiões de Goiás
em situação 
de calamidade
O avanço da vacinação não tem
sido suficiente para conter os ca-
sos de Covid-19 e as mortes rela-
cionadas ao vírus no estado. Das
18 regionais da Saúde, nove es-
tão em situação de calamidade.

Outras 7 estão em situação crí-
tica e apenas duas em alerta, que
possui os menores índices da
doença. As regiões que melhora-
ram precisam manter as restrições
por mais uma semana. Cidades 10

A alteração está sendo avaliada
pela área de articulação política
da prefeitura. Dois nomes são
cotados para substituir o verea-
dor Sandes Júnior: Leandro
Sena (Republicanos) e Léo José
(PTB). A vice-liderança ocupada
por Anselmo Pereira deve ser
mantida, por ora. Política 5

�
Leia nas CoLunas

Xadrez: Briga interna no PP e

PSL gera insatisfação de pre-

feitos das duas legendas.

Política 2

Jurídica: Câmara dos Deputa-

dos lança cartilha explicativa

sobre a Lei Kandir.

Cidades 10

Livraria: Pastor, negro ativista

americano lança livro sobre re-

flexão da pobreza extrema.

Essência 14

Sandes Junior
balança na
função de líder

Corpo de Bombeiros Militar de
Goiás (CBMGO) condecorou a
primeira mulher na história a
alcançar a mais alta patente da
corporação. Cidades 11

Bombeiros serão
comandados 
por mulher

Após as manifestações contra o
governo de Jair Bolsonaro (sem
partido), o presidente foi ao
Twitter comparar os atos a vio-
lência e ataques à democracia.
Presidente postou fotos da de-
predação de um ponto de ôni-
bus e uma agência bancária  e
provocou o STF. Política 2

Lucas Uebel/Grêmio

Essência 13

Receitas deliciosas para amenizar 
o frio em meio a temperaturas baixas

Essência 16

Após 50 anos de sua morte, Jim
Morrison permanece na lista
dos melhores do Rock

Essência 14

Sesc  promove um mês de
atividades musicais a partir
do ensino lúdico e acessível

Essência



Raphael Bezerra

Após as manifestações contra o governo de Jair Bol-
sonaro (sem partido), o presidente foi ao Twitter compa-
rar os atos a violência e ataques à democracia. O presidente
compartilhou fotos e vídeos da depredação de um ponto
de ônibus e uma agência bancária ocorridas em São Pau-
lo e provocou o Supremo Tribunal Federal (STF).

“Nenhum genocídio será apontado. Nenhuma escala-
da autoritária ou ‘ato antidemocrático’ será citado. Ne-
nhuma ameaça à democracia será alertada. Nenhuma bus-
ca e apreensão será feita. Nenhum sigilo será quebrado.
Lembrem-se: nunca foi por saúde ou democracia, sempre
foi pelo poder!”, escreveu Bolsonaro.

As revelações da CPI da pandemia sobre supostas ir-
regularidades ganharam destaque na pauta dos atos, com
faixas, cartazes e camisetas afirmando “Bolsonaro cor-
rupto” e “Sua vida vale um dólar”, em referência a pedi-
do de propina de um servidor do Ministério da Saúde em
negociação de vacina, conforme revelado pela Folha de
S.Paulo. No ato em São Paulo, foram espalhadas réplicas
de cédulas de US$ 1 manchadas de vermelho.

Ainda nas redes sociais, Bolsonaro postou um vídeo que
mostra o enfrentamento entre manifestantes e policiais na re-
gião da estação Higiênópolis do Metrô, em São Paulo. “Aos 36
segundos [do vídeo] um policial militar é atingido quase mor-
talmente por uma pedra. (Especial para O Hoje)
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Bolsonaro liga
protesto contra
o governo 
a violência

Raphael Bezerra

A CPI da pandemia retoma
as oitivas nesta semana com
pelo menos três depoimentos.
A primeira a ser ouvida é a ser-
vidora do Ministério da Saúde
apontada como responsável
pela liberação e fiscalização
da compra de 20 milhões de do-
ses da vacina Covaxin, que
ainda não tem registro apro-
vado pela Anvisa. O depoi-
mento de Regina Célia Silva Oli-
veira está marcado para terça-
feira (6) e deve ter como foco a
denúncia de irregularidades e
tentativa de pressão pela libe-
ração do contrato com uma
empresa atravessadora apon-
tada pelo servidor de carreira
do MS e irmão do deputado fe-
deral Luis Miranda DEM). 

A servidora é apontada pe-
los irmãos Miranda como a
responsável pela liberação de
20 milhões de doses do imuni-
zante indiano Covaxin, mesmo
diante das divergências em re-
lação ao contrato inicial.

Em depoimento à CPI,  Luís
Ricardo Miranda, que é servi-
dor concursado do Ministério
da Saúde informou que, du-
rante o processo de compra da

Covaxin, foram identificadas
algumas falhas, como a diver-
gência de nomes de empresas
envolvidas na negociação e a
falta de documentos (entre es-
tes, o certificado de boas prá-
ticas). Ele ainda apontou pon-
tos divergentes entre o contrato
firmado com o Ministério da
Saúde e os documentos rece-
bidos posteriormente — como
a previsão de pagamento an-
tecipado em 100%, procedi-
mento que não estava previsto
no contrato.

Áudio editado 
e pedido de prisão

Depoimento do policial mi-
litar de Minas Gerais que afir-
mou a CPI ser representante
da Davati Medical Supply e
que teria recebido pedido de
propina de US$ 1 por dose, em
troca de assinar contrato de
venda de vacinas AstraZeneca
com o Ministério da Saúde
provocou tumulto após a exi-
bição de um áudio editado e
fora de contexto que tentava
colocar o deputado Luis Mi-
randa também como nego-
ciante de vacinas. Mas a ata
notarial registrada mostra que
o áudio é antigo e havia sido

editado. Alguns senadores che-
garam a pedir a prisão do de-
poente Luiz Paulo Domin-
guetti, mas houve recuo por
parte do presidente.

O pedido de propina, con-
forme denúncia feita inicial-
mente ao jornal Folha de S.
Paulo, foi feito pelo ex-diretor
de Logística do ministério, Ro-
berto Ferreira Dias, exonerado
após a denúncia de corrupção
envolvendo também o líder do
governo na Câmara Ricardo
Barros (PP). A compra de 400
milhões de doses da AstraZe-
neca pelo ministério, se reali-

zada com irregularidade, ge-
raria um montante ilícito de
R$ 2 bilhões.

Para o senador Humberto
Costa (PT-PE), a CPI precisa
ouvir com urgência o deputa-
do federal Ricardo Barros (PP-
PR). Barros foi apontado pelo
deputado Luis Miranda (DEM-
DF) como responsável pelo fa-
vorecimento à Covaxin no Mi-
nistério da Saúde. 

O senador Jorginho Mello
(PL-SC) acredita que a CPI deve
ouvir o deputado Luis Miran-
da novamente e o empresário
Francisco Emerson Maximia-

no, sócio-administrador da
Precisa Medicamentos. 

A Precisa é responsável por
um contrato com o Ministério
da Saúde para aquisição da va-
cina indiana Covaxin — que
não tem autorização da Agên-
cia Nacional de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa). Na semana
passada, o servidor do minis-
tério Luis Ricardo Miranda
disse à CPI que vinha sendo
pressionado para fazer o pa-
gamento de uma fatura refe-
rente à negociação que conti-
nha várias irregularidades.
(Especial para O Hoje)

CPI da Pandemia terá esforço concentrado antes de entrar no recesso parlamentar

Após sessão conturbada com prova
plantada considerada bode expiatório
pelos senadores, CPI volta as atenções ao
caso de corrupção no Ministério da Saúde

Briga interna no PP e PSL 
gera insatisfação de prefeitos 

A instabilidade no Progressistas e no PSL,
por conta de disputas internas pelo controle
do partido, tem provocado insatisfação de pre-
feitos desses dois partidos, por conta do ce-
nário eleitoral de 2022. No PP, o presidente Ale-
xandre Baldy trava disputa com o deputado
federal Professor Alcides, e no PSL, o ringue
está montado para os deputados federais De-
legado Waldir, que comanda a sigla, e Major
Vitor Hugo. Os chefes de Executivos muni-
cipais com quem a coluna conversou que-
rem saber de que lado estarão seus respec-
tivos partidos, nas
eleições do ano que
vem, se ao lado do
governador Ronal-
do Caiado (DEM)
ou com a oposição.
Tanto Baldy
quanto Wal-
dir estão
com as rela-
ções políticas
cortadas com
o democrata. 

Lados opostos 
Nas eleições de 2018, o PP caminhou com Da-

niel Vilela (MDB), enquanto o PSL fez parte da
coligação encabeçada por Caiado.  

Na mira 
Enquanto uns definham, como o PSDB, o PSD

ganha musculatura política para 2022, depois da
aquisição do passe de Henrique Meirelles, que
agora mira o presidente da Alego, Lissauer
Vieira (PSB), o presidente da Câmara, Romário
Policarpo (Patriota), e o deputado federal tuca-
no Célio Silveira.   

Judicializar  
Contrário à PEC do Teto de Gastos do Go-

verno, aprovada pela Alego, o deputado Kar-
los Cabral (PDT) diz que acionar a Justiça con-
tra a matéria que estende o prazo em vigor
para 2031. 

Cidadania  
Sob a justificativa de que Milton Ri-

beiro teve papel fundamental na trans-
formação da Unievangélica de Anápolis
em Universidade, o deputado Coronel
Adailton (PP) decidiu condecorar o mi-
nistro da Educação com o título de cida-
dão goiano. Ele é o terceiro a ocupar o
posto na gestão de Bolsonaro. 

Diligência  
O posicionamento da Superintendên-

cia dos Direitos Humanos do Estado e a
OAB-Goiás será considerado no relatório
do projeto de Cairo Salim (Pros) que proí-
be acesso a banheiros em órgãos públicos
de pessoa de sexo diferente do gênero in-
dicado no local. 

Vai depender  
A Lei de Diretrizes Orçamentárias de

2022, aprova na Alego, diz que no período
de 12 meses, a relação entre despesas e re-
ceita foi superior a 95%, é facultado aos po-
deres e órgãos autônomos aplicar meca-
nismo de ajuste fiscal de vedação a au-
mento salarial. 

Deficitárias 
Assim como neste ano, continuam de-

pendendo de recursos do Tesouro para fun-
cionamento, para 2022, a Metrobus, Agehab,
Iquego e a Goiás Telecomunicações. Está na
LDO aprovada pelos deputados. 

Contra armas 
Projeto do vereador Ronilson Reis

(Podemos), que proíbe porte e posse de
armas na Câmara de Goiânia, sofre re-
sistência de ao menos dois colegas:
Cabo Senna (Patriota) e Sargento No-
vandir (Republicanos). 

2 - Ronaldo Caiado faz hoje a entrega de
210 ônibus rurais escolares, para 125 mu-
nicípios no Estado, de emendas da ban-
cada federal de Goiás. 

CURTAS
t

Venceslau Pimentel | xadrez@ohoje.com.br

Xadrez

CPI ouve responsável por liberar
20 milhões de doses da Covaxin

Presidente comparou manifestações a genocídio

Waldemir Barreto
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Rompendo as mentiras
sobre a paternidade

Marco Antônio

Estamos vivenciando um crescimento acele-
rado de novos investidores no Brasil. Atualmen-
te somos mais de 3,6 Milhões comparados com 800
mil em 2018. Apesar de mais do que quadrupli-
car o número de CPFs cadastrados na bolsa em 3
anos, esse número ainda representa menos de 2%
da população nacional.

A tímida bolsa brasileira, advém do medo da
população em perder seu dinheiro na renda va-
riável somado a desinformação sobre investi-
mentos. Porém ao longo dos anos surgiram so-
luções para facilitar a entrada de novos investi-
dores e desmistificar a dificuldade de operar na
bolsa de valores, os simuladores foram ótimos ca-
ses dessas iniciativas.

Encarar os desafios da realidade muitas vezes
é assustador. A grande maioria das pessoas pro-
curam se preparar previamente para diminuir a
tensão e estar mais preparado na hora de provar
a sua habilidade. Alunos se preparam com cursi-
nhos, músicos com ensaios, atletas com treinos.
Quando se trata de um assunto tão delicado como
as finanças pessoais de cada um, não poderia ser
diferente, dessa forma essas plataformas mudaram
a vida de milhões de brasileiros.

Assim como é inconsequente dar um carro para
um motorista sem experiência no volante, a chan-
ce de um novato "pilotar" um home broker e con-
seguir fluir bem dentre tanta informação é quase
nula. Como todo bom simulador, espera-se passar
uma experiência realista, porém sem os riscos.

Em uma época com 550 mil investidores na bol-
sa, existiam mais de 800 mil pessoas brincando de
investir em simuladores. Grandes sucessos como
Folhainvest e UOL Invest, foram escolas para mui-

tas pessoas que hoje estão inseridas no mercado de
ações. Com premiações singelas como tablets e cur-
sos, conseguiram atrair milhares de usuários para
conhecer a BOVESPA.

O Fundador da Méliuz, uma das maiores star-
tups do Brasil, admite em seu livro que "o que co-
meçou com uma brincadeira, acabou me renden-
do frutos", ao comentar de quando utilizou a pla-
taforma da Folha de São Paulo, e hoje é CEO de uma
fintech que movimenta milhões de reais.

Mais recentemente iniciativas ligadas a
grandes bancos como a Leadr (Xp) e a Vexter
(Genial) trouxeram juntas mais de um milhão
de usuários para a suas plataformas. As plata-
formas se tornaram mais amigáveis e intuitivas
ao usuário e premiações exorbitantes con-
quistaram todo esse público.

Atualmente novas startups surgiram para
ajudar esse público iniciante no mercado fi-
nanceiro. A Bullseye apresenta o simulador
completo de investimentos, com as cotações em
tempo real e com uma plataforma intuitiva e ga-
mificada. A startup garante uma imersão com-
pleta do que seria o mais próximo de se investir
em renda variável. Os métodos utilizados pela
empresa se tornam ideal para ser a porta de en-
trada dos futuros in-
vestidores do Brasil.

Apesar dessas fer-
ramentas ajudarem
muito, vale ressaltar
que a simulação é di-
ferente da realidade e
é interessante come-
çar a investir peque-
no e ir aprendendo
cada vez mais.

Manoel L. Bezerra Rocha

Há algum tempo, visitei um centro de internação
de menores infratores com a finalidade de inspe-
cionar as condições físicas da instituição e sobre o tra-
tamento dispensado aos internos. Conversando com
os assistentes sociais, pedagogos e psicólogos, fui in-
formado de que mais de noventa por cento dos in-
fratores são oriundos de famílias desestruturadas,
onde a grande maioria sequer conhece o pai.

Pesquisas recentes apontam que a figura do pai
é importante não apenas pelo aspecto financeiro,
material, como muitas mulheres imaginam - ou na
formação do caráter. Ela se dá, principalmente, em
razão da simbologia da referência. Eis, portanto,
um dos maiores problemas que caracterizam a so-
ciedade atual. A falta de referências ou de valores
paradigmáticos. Quando se alude à figura pater-
na, é no sentido simbólico da referência. O pai, por-
tanto, é a representação arquetípica do ideal, do
herói, da proteção, da segurança. A ausência de re-
ferências conduz à uma falta de perspectivas na
vida. Desta forma, as pessoas estão fadadas a se tor-
narem mais sucessíveis a acreditarem e a busca-
rem apoio, segurança e sensação de proteção em
oportunistas que se apresentam como “líderes”.
Isto é uma das causas do impressionante avanço
do surgimento de infinitas denominações religio-
sas, com seus líderes ávidos e com um apetite in-
saciável pela lucratividade financeira. Como as uto-
pias são substituídas, dando lugar aos devaneios,
consequentemente cria-se o terreno propício ao
surgimento e instalação do sectarismo, onde as
ideias, o pensamento, a capacidade criativa e
evolutiva do indivíduo, é substituída pelo dog-
matismo do opressor e do explorador.

No âmbito político, em nível internacional, não
existem mais as figuras dos líderes, dos heróis, aque-
les que possam servir de inspiração, na construção
de uma ideologia, com o foram os revolucionários
de décadas passadas, reais ou teóricos, que tanto
despertaram, principalmente na juventude, os
ideais libertários, humanistas, etc. Em nível inter-
no, a política brasileira não se constitui na tradução
da busca do bem comum, nem revela mais a for-
mação de líderes que possam representar a per-
sonificação paradigmática de princípios morais, dos
valores humanos. Ao contrário. As instituições pú-
blicas são tomadas de assalto por criminosos, mo-
ralmente falidos, saqueadores que visam, tão-so-
mente, a locupletaçãodestinada aos interesses de
grupos. Os partidos políticos são pandilhas, os fins
são escusos, os propósitos são espúrios, as ações são
atos de delinquência em concurso de pessoas. A in-
vestidura e a permanência à frente das instituições
públicas se convertem em uma cleptomania que, in-
felizmente, conta com a letargia da (in)consciência
coletiva – esta, cada vez mais apática e tolerante com
a falência das instituições políticas, consequência
tanto da conivência, quanto da absoluta sucum-
bência dos parâmetros de valores sociais. Existe, no

mundo inteiro, um vazio abissal de liderança. Essa
orfandade de referências paradigmáticas contribui
para o surgimento de pessoas inescrupulosas que,
com discursos medíocres, torpes e embusteiros, lan-
çam por terrenos férteis seus projetos de poder pes-
soal, seja através da política, seja através da utili-
zação enganadora da fé, com promessas de uma in-
termediação entre os clamores da gente sofrida e
desesperançada e a providência divina. Inevita-
velmente, o resultado é mais opressão, dominação
e utilização manipulada para a perpetuação no po-
der político, enriquecimento financeiro obtido
com a exploração mercantilista da fé, eufemistica-
mente chamada de “dízimo” e, mais modernamente,
a arregimentação de indivíduos para que pratiquem
atentados suicidas ou que se predisponham a ma-
tar e morrer em nome de um “deus” empedernido
mas que, em verdade, serve apenas às megaloma-
níacas pretensões de um poder político fundado em
uma teocracia opressiva e fanática.

Em Antuérpia, na Bélgica, jovens são converti-
dos ao Islamismo para irem lutar e morrer em de-
fesa dos interesses de meia dúzia de lunáticos ex-
tremistas do grupo Estado Islâmico (EI). No mun-
do inteiro há um aumento vertiginoso da delin-
quência praticada por jovens, principalmente na
fase da adolescência. Tudo isso é parte das conse-
quências de uma geração ser perspectivas, sem so-
nhos, sem referencial utópico ou ideológico. A ca-
rência ou a absoluta ausência de um ideal conduz
o jovem a uma vida sem sentido, tornando-o pre-
sa fácil ao aliciamento para o morticínio sem cau-
sa. A formação de facções, de grupos cujos inte-
grantes são moradores de determinadas regiões, ge-
ralmente destinadas à demarcação de territórios
através da prática de crimes e violência contra ou-
tros grupos considerados rivais, são efeitos dele-
térios de uma juventude perdida, que tateia no vão
escuro de uma vida vazia, sem horizontes, onde não
há acolhida e direcionamento salutar para os seus
extraordinários potenciais criativos e transfor-
madores. Essa realidade, característica da sociedade
moderna, tem consequências extremamente no-
civas para a humanidade, cujos efeitos maléficos
se protrairão por sucessivas gerações. Nem toda teo-
logia é maléfica às sociedades. Os dogmas, sim!

O mundo precisa que surjam novas correntes fi-
losóficas, novas reações sociais, como forma de
despertar-nos da apatia que nos aprisiona como so-
ciedade. É preciso haver uma nova consciência, o sur-
gimento de uma força
que contagie, princi-
palmente aos jovens, a
fim de que os desper-
tem para o mundo em
que vivem e que te-
nham consciência de
que, para fazê-lo me-
lhor, é preciso lutar
constantemente, rein-
ventando-se sempre. 

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO

Manoel L. Bezerra Rocha,
advogado criminalista.

Marco Antônio, sócio-fun-
dador da Bullseye

UPAs
Doutores e doutoras, pelo amor de Deus, o cer-

tificado de médico de vocês não é um papel que te
torna mais poderoso(a), assim como nós não pode-
mos praticar um abuso de autoridade, vocês não po-
dem ser tão mal educados e nem se acharem tanto.
Somos humanos, e sua profissão, assim como mui-
tas outras, exige que você se esforce até o último mi-
nuto para salvar vidas, sejam elas físicas ou psico-
lógicas e não o contrário, portanto senhores e se-
nhoras, tenham ciência de que tudo tem limites, e
por gentileza, mas amor ao próximo, principalmente
nesse momento em que precisamos tanto de vocês.
Fica minha revolta passiva para alguns que se
identificam, sei que são a menoria mas algo preci-
sa mudar. E URGENTE.

Maria de Lourdes
Aparecida de Goiânia

Pedintes
Eu quero saber quanto esses pedintes de rua ga-

nham por dia. Sou motorista de aplicativo, ando
por Goiânia o dia todo e já vi alguns ganhando
mais que eu ganho em muitas corridas. Tem uns
carros de luxo que param e deixam 10 ou 20 reais.
E o que essas pessoas fazem com o dinheiro que
ganham? Acho que nem todos gastam com pinga
e drogas, como muita gente acredita, até porque
vejo muitas mães de família lá. Não ajudo porque
eu não posso, mas tomara que elas consigam o su-
ficiente para se manterem.

Alfredo Câmara
Goiânia

{
Se você levar em
consideração que, em
2019, Goiás nem era
reconhecido como um
Estado que tinha
digitalizado seus
serviços, conseguimos
chegas à sétima
posição em apenas
dois anos é uma
evelução muito grande

Ronaldo Caiado sobre Goiás ter su-
bido três posições e ficar com o sé-
timo lugar no ranking dos estados
mais digitalizados do Brasil. Plata-
forma em atividade já recebeu mais
de 100 mil acessos e 90 mil loguins
para atendimento e serviços.

A "auto escola" de investimentos

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
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@jornalohoje
“Muito boa essa divisão de quem vai rece-
ber as doses”, comentou a internauta
sobre as mudanças na prioridade da vaci-
nação em Goiás.

Eduarda Fernandes

@ohoje
“Fé no pai que a praga cai!”, comentou o in-
ternauta sobre a pesquisa que mostra o
derretimento da popularidade de Bolso-
naro. Em última estimativa, apenas 23% o
apoiam, enquanto para 50% da população
seu governo é ruim ou péssimo.

Eduardo Lopes

@jornalohoje
Na sessão desta quinta-feira, a Comissão
Parlamentar de Inquérito que investiga a
condução da pandemia ouve a médica Ju-
rema Werneck e o epidemiologista Pedro
Hallal. Werneck é diretora da Anistia In-
ternacional e representante do Movi-
mento Alerta, que analisa as mortes de
Covid-19 no Brasil desde abril de 2020 e
reúne instituições da sociedade civil
como a Oxfam e a Sociedade Brasileira
pelo Progresso da Ciência.



O Araguaia Shopping completa 20 anos com
o anúncio da chegada de mais duas grandes
marcas ao empreendimento. No fim de julho,
a loja de departamento C&A inaugura no cor-
redor da expansão. A unidade terá dois pavi-
mentos e área total superior a 2 mil metros
quadrados. Em setembro, é a vez da marca ale-
mã de artigos esportivos Adidas. A loja será a
primeira de perfil outlet em Goiânia. As no-
vidades comemoram o aniversário do shop-
ping e dão continuidade ao processo de re-
novação e qualificação do mix de lojas. 

Doações de agasalhos
O tempo frio inspira solidariedade e vontade de ajudar quem mais precisa de agasalho. Para

quem deseja contribuir doando casacos, roupas para todas as idades, cobertores e até roupas
de cama, o empresário Igor Lobo juntamente com a pedagoda Iasminy Camargo criaram uma
rede solidariedade que conta com a Osklen, da Alameda Ricardo Paranhos, como ponto de ar-
recadação. A distribuição dos donativos arrecadados lá, ficará a cargo da Pastoral de Rua Ir-
mãos Francisco. Outra campanha nesse sentido também está sendo desenvolvida pelo Hos-
pital de Saúde Mental Batuíra, localizado próximo ao Flamboyant Shopping, no Jardim Goiás.
A entidade está recebendo doações para adultos, internos do hospital.

Os três principais clubes goianos assi-
naram contrato de patrocínio com o Si-
coob UniCentro Br, que conta com mais de
47 mil cooperados em Goiás, São Paulo, To-
cantins, Minas Gerais e Distrito Federal.
Até o dia 31 de Dezembro de 2021, Atléti-
co, Goiás e Vila Nova serão patrocinados
pela Cooperativa. Entre os destaques do
acordo, também está a ação social “Eu
amo Futebol” com o objetivo de apoiar os
clubes e relacionamento com o quadro so-
cial da cooperativa.

Patrocínio 

Araguaia Shopping

O Centro de Diagnóstico por Imagem –
CDI, em parceria com o Laboratório Saúde,
inaugurou um novo local para a realização
de testes de Covid-19 no formato drive thru.
Localizado na Avenida Portugal, em frente
ao Órion Complex, a estrutura disponibili-
zada funciona de 8h às 21h de segunda a sex-
ta-feira e das 8h às 18h, aos sábados, do-
mingos e feriados.  Desde o início da pan-
demia, o CDI e o Laboratório Saúde, reali-
zaram mais de 250 mil exames, sendo 40 mil
apenas neste formato drive thru. 

Drive thru 

A Brasal Incorporações recebeu pela quinta vez a certificação do Great Place to Work
(GPTW), que divulga as melhores empresas para trabalhar. O resultado se baseia em uma
pesquisa junto aos funcionários, que avalia a percepção deles em relação à empresa em cin-
co dimensões: credibilidade, respeito, imparcialidade, orgulho e camaradagem. Em cerimônia
virtual realizada no último dia 30 de junho, a incorporadora foi contemplada com o 6º lu-
gar, subindo duas posições no ranking, se comparado com a avaliação de 2020. Para 90% dos
colaboradores a Brasal Incorporações é um ótimo lugar para trabalhar, frente a 70% dos fun-
cionários das empresas deste mercado na América Latina. A incorporadora possui sede em
Brasília e filiais em Goiânia (GO) e Uberlândia (MG).

Penta

Com a proposta de conectar o con-
sumidor a uma variada oferta de cos-
méticos para o dia a dia, a tô.que.tô,
multimarcas oficial do grupo Boticário,
abriu as portas ao consumidor goiano
no último dia 30 de junho. Localizada
na Avenida Anhanguera, no Centro
de Goiânia, a loja une as melhores e
mais amadas marcas de cosméticos do
Brasil com destaque para o Boticário,
Eudora, Vult, Quem disse, Berenice?,
Bio-Oil e Australian Gold.

Beleza

Uma pesquisa feita pela Federação Brasileira de Ban-
cos (Febraban) mostrou que a grande maioria dos bra-
sileiros já sofreu tentativa de fraude de seus dados pes-
soais ou conhece alguém que tenha sido vítima desse tipo
de crime. A maior parte dos brasileiros também teme vio-
lação de seus dados pessoais. Os dados foram revelados
no estudo Segurança de Dados no Brasil - Febraban/Ipes-
pe, divulgado na última sexta-feira (2).  

Para 91% dos entrevistados, esse tipo de crime au-
mentou durante a pandemia. Nos últimos 12 meses, os
próprios entrevistados ou familiares foram vítimas
desses crimes, sendo as situações mais comuns aquelas
que envolvem recebimento de mensagens ou ligação te-
lefônica com solicitação fraudulenta de dados pessoais
ou bancários (43%) e pedido de depósito ou transferência
de dinheiro para amigo ou parente (34%).

Também fo-
ram citadas entre
essas tentativas de
fraudes a cobran-
ça fraudulenta ou
compra indevida
no cartão de débi-
to ou crédito
(29%); a invasão
do e-mail ou das
redes sociais, com
alguém assumin-
do o controle de
sua conta sem sua
permissão (18%);
a clonagem de ce-
lular ou What-
sApp (18%); a ten-
tativa de abertura
de linha de crédito
ou solicitação de
empréstimo usan-
do seu nome
(15%); e a invasão
e acesso a dados
bancários (14%).

A grande maio-
ria das pessoas
analisadas nessa
pesquisa (86%) diz
ter medo de ser ví-
tima de fraudes ou
violações de seus
dados pessoais. E um terço dessas pessoas da pesquisa dis-
se acreditar que está menos segura em relação a seus da-
dos pessoais (33%). Elas estimam que, nos próximos cin-
co anos, essa segurança dos dados pessoais vá evoluir (54%
disseram acreditar nisso).

“Segurança digital é um tema que a sociedade precisa
encarar de frente e já está fazendo, pois diariamente es-
ses crimes afetam pessoas e empresas, ganham espaço
no noticiário econômico, político e policial envolvendo
não só o cidadão, mas também grandes corporações e ins-
tituições públicas e privadas”, disse Isaac Sidney, pre-
sidente da Febraban, ao comentar a pesquisa.

Entre os entrevistados, a maioria deles também
considera que a privacidade nos meios eletrônicos
é mito (59%) e que suas informações podem ser aces-
sadas por outros. Cerca de 79% dessas pessoas mos-
traram preocupação em como as empresas e insti-
tuições tem utilizados seus dados pessoais, percen-
tual que é maior do que a preocupação gerada em re-
lação aos  governos (60%).

A pesquisa demonstrou ainda que apenas 11% das
pessoas entrevistadas conhecem muito bem as leis de
proteção de dados e que 45% conhecem mais ou me-
nos essas leis.

A pesquisa foi realizada entre os dias 18 e 25 de ju-
nho e ouviu 3 mil pessoas nas cinco regiões do país.

Segundo dados da Febraban, os ataques de phishing,
tentativa de roubo de senhas e de dados pessoais pela
internet, cresceram 100% no primeiro bimestre deste
ano em relação ao ano passado. Já os golpes da falsa cen-
tral telefônico e do falso funcionário do banco cresce-
ram 340%. (ABr)

Para 91% dos entrevistados, crimes cresceram na pandemia
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Maioria dos
brasileiros teme
fraudes, diz
pesquisa da
Febraban

Showroom
empresas & produtos

Maiara Dal Bosco  | editor@hojenoticia.com.br

O Outback leva a sério os pedidos dos seus lovers e por isso, apresenta mais uma
novidade especial: o Outbread. Atendendo o desejo do público, o icônico pão australia-
no da rede ganha nova versão, num formato maior contendo 350g.  Com a mesma re-
ceita do pão de boas-vindas, o lançamento foi desenvolvido especialmente para que o
cliente possa levar esse símbolo do restaurante para casa e finalizá-lo da forma que

preferir.  A nova versão já está disponível por R$ 19,90 para compra nos restaurantes
no sistema to go ou pelo delivery, exclusivamente pelo iFood. 

Lançamento

Marcello Casal Jr

A pesquisa

demonstrou ainda

que apenas 11% das

pessoas

entrevistadas

conhecem muito

bem as leis de

proteção de dados e

que 45% conhecem

mais ou menos

essas leis
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Samuel Straioto 

O vereador Sandes Júnior
(Progressistas) pode ser subs-
tituído da função de líder do
Paço Municipal na Câmara de
Goiânia, a partir do mês de
agosto, logo após o recesso par-
lamentar. A alteração está sen-
do avaliada pela área de arti-
culação política da prefeitura.
Dois nomes são cotados para
substituir o vereador Sandes
Júnior: Leandro Sena (Repu-
blicanos) e Léo José (PTB). Já a
vice-liderança que hoje é ocu-
pada pelo vereador Anselmo
Pereira (MDB), por ora não
deve sofrer alterações.

A possibilidade de troca
não é recente. Ainda do mês
de abril, período em que
nos bastidores do Legislati-
vo municipal passou a ser
discutida a criação de novos
cargos na Câmara e ainda a
antecipação das eleições da
Mesa Diretora, quando o as-
sunto chegou a ser cogitado.
A área política do Paço não
gostou de ser pega de sur-
presa na ocasião, e desde
então uma alteração passou
a ser analisada.

Já no início de maio, após a
assinatura de 24 vereadores
em manifesto contrário à an-
tecipação da eleição da Mesa
Diretora para o próximo biênio
(2023 – 2024), o presidente da
Câmara Municipal de Goiânia,
Romário Policarpo (Patriota),
arquivou o projeto que ante-
cipa a disputa e amplia o nú-
mero de componentes nas Co-

missões Mista, Constituição e
Justiça (CCJ) e de Finanças,
além de criar a figura do 4°
vice-presidente do Legislativo
municipal. O documento soli-
citava o arquivamento do pro-
jeto sob o argumento de que
“não é o momento de debater
antecipação das eleições, por
causa da pandemia de Covid-
19 e por causa do cenário que
ainda será formado no próxi-
mo biênio”.

Os vereadores Leandro
Sena e Léo José, cotados para
assumir a função de líder do
Paço, foram alguns dos par-
lamentares que encabeçaram
o manifesto contra a anteci-
pação das eleições. Procurado
pela reportagem, Leandro
Sena, relatou que não há nada
oficial e que sempre se colo-
cou à disposição do prefeito
para ajudar na administra-
ção. Já Léo José informou que
não foi procurado pelo pre-
feito e que no momento não
tem interesse na função. A re-
portagem também tentou
contato com o vereador San-

des Júnior, porém ele não
atendeu as ligações.

Sandes Júnior foi escolhido
por um grupo de 21 vereado-
res que deu sustentação a elei-
ção de Romário Policarpo (Pa-
triota) para presidente da Câ-
mara. A área política da pre-
feitura busca alternativas para
evitar conflitos com vereado-
res, como resultado de even-
tual troca do líder. Na época,
os parlamentares aliados re-
lataram que o objetivo seria
evitar problemas experimen-
tados nos primeiros anos da
gestão de Iris Rezende (MDB),
quando a relação com o Paço
Municipal foi marcada pela
distância e tentativa de im-
posição de matéria, sem arti-
culação que fosse bem aceita
na Casa. Uma definição de
um novo líder teria a partici-
pação do grupo de Policarpo,
para evitar desgastes.

O vereador Léo José (Leo-
nardo José Arantes) é sobrinho
do ex-deputado federal Jovair
Arantes, Ele já foi secretário
executivo do Ministério do

Trabalho. Vereador de pri-
meiro mandato, ele tem boa
articulação entre os vereado-
res e também junto à Prefei-
tura de Goiânia, é visto com
um bom nome por integrantes
da área política do Paço. No
entanto, ele ressaltou que pode
ajudar a administração de ou-
tra forma e que não foi pro-
curado oficialmente para ocu-
par a função.

Já Leandro Sena é líder do
partido Republicanos na Câ-
mara de Goiânia. É visto
como um nome de confiança
não apenas da legenda, mas
do grupo político que admi-
nistra o Paço Municipal.
Leandro Sena relatou à re-
portagem que está à disposi-
ção do prefeito para qual-
quer função. No entanto, ele
ressaltou que também não
houve nenhum convite sobre
o assunto e que o colega San-
des Júnior segue como líder
do Paço no Legislativo.  Lean-
dro é um dos parlamentares
mais próximos à Prefeitura
de Goiânia que tem subido à
tribuna para contrapor os
argumentos da oposição.

Estrutura dos gabinetes
As conversas sobre a pos-

sível troca de Líder na Câma-
ra ocorre momento em que
vereadores voltaram a anali-
sar nos bastidores a possibi-
lidade de realizar reforma na
estrutura de gabinete para
flexibilizar a quantidade de
funcionários contratados e os
valores dos cargos. A ideia é
permitir que os 35 vereadores
tenham maior poder de dis-
tribuição de funções e valores
dentro do teto atual, de R$ 62
mil. O modelo é semelhante
ao adotado pela Assembleia
Legislativa, que possui a cha-
mada verba de gabinete. O
caso passará por consulta à
Procuradoria da Câmara. (Es-
pecial Para O Hoje)

Nomes de
Leandro Sena
(Republicanos) e
Léo José (PTB) são
cotados para
substituir 

Sandes Júnior deve deixar posto
de líder do Prefeito na Câmara

Fora disso, pode ocorrer
improbidade administrativa
para mandatários públicos.

Publicidade 

legal 

Depto comercial: (062) 3095-8700

e-mail: comercial1@ohoje.com.br

Somente os Diários Oficiais têm validade para comprovantes digitais.

Grupo político da

prefeitura avalia

retirada de Sandes

Júnior da função

após tentativa de

reeleição de

Romário Policarpo

e articula com dois

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

Primeiro teste
Um discurso bem ensaiado, a jogada de mar-

keting em rede nacional, o momento oportuno,
o programa de TV apropriado e o público alvo,
o cenário político ideal, a chance eleitoral. Tudo
se encaixa no contexto da revelação do gover-
nador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite
(PSDB), de que é homossexual – Em Brasília to-
dos sabiam, mas a população não, e isso interessa
ao grupo político e a um consórcio de grandes em-
presários que aposta numa terceira via contra o
presidente Jair Bolsonaro e contra Lula da Silva
(PT) na disputa eleitoral de 2022. A aposta, por
ora, é na imagem de bom rapaz – como candidato
ou vice de um nome viável. Até o dia da entre-
vista, uma quinta-feira à noite, foi escolhido para
monitorar os humores do mercado na Bovespa
na sexta-feira. As próximas pesquisas mostrarão
se Leite estará no páreo.

Padrinho
A Coluna já revelou há meses que tem as duas

mãos e os 10 dedos do deputado Aécio Neves nes-
se pré-lançamento de Eduardo Leite. Seus pre-
postos do PSDB o convenceram

Blindagem
No dia 26 de maio, Leite esteve com Aécio a

portas fechadas na Câmara. O PSDB conseguiu
blindá-lo na CPI da Pandemia, o que seria um ris-
co para seu projeto eleitoral.

Conta aí
O presidente Bolsonaro indica, entre portas,

que o governador gaúcho usou o dinheiro en-
viado pelo Governo federal contra o Covid-19
para quitar folha salarial. Leite nega.

Cautela e medo
Como presidenciável, Eduardo Leite foi

pioneiro num meio político onde outros gays
têm medo de se declararem. Para citar dois ca-
sos, um ex-governador hoje parlamentar, e um
presidente de partido são homossexuais não-
declarados. Perderam o timing de se pronun-
ciarem em defesa da minoria e da bandeira dos
direitos humanos. Se revelarem agora, palmas!,
Mas serão provocados como oportunistas após
o silêncio de anos.

Porta de saída
Caso Leite se viabilize dentro do

PSDB, o governador de São Paulo,
João Dória Jr, terá de buscar outro
partido a tempo se quiser se lançar
ao Palácio do Planalto. Hoje, já está
difícil para Doria no ninho tucano,
onde ele não tem delegados sufi-
cientes para indicação de seu nome
numa convenção.

Pela tangente
O sonho do deputado Aécio Neves

(PSDB-MG), há muitos anos, é a im-
plantação do Parlamentarismo no
Brasil. Para presidente nas urnas, já
era, mas ele tem cacife eleitoral para
articular votos no Congresso para um
eventual cargo de primeiro-ministro.

No cantinho
O senador David Alcolumbre

(DEM-AP) sumiu na velocidade de
como ascendeu ao cargo de presi-
dente do Senado.

Desastre na estrada
Os fiscais da Agência Nacional

de Transportes Terrestres (ANTT)
foram surpreendidos com o novo
uniforme de trabalho. Muitas ja-
quetas dos 400 funcionários vieram
da confecção com a imagem da Ban-
deira do Brasil costurada de ‘cabeça
para baixo’, com um inacreditável
Orden (sic) na frase ‘Ordem e Pro-
gresso’, e com número menor de es-
trelas no globo azul. O patriotismo so-
freu colisão frontal na fabricação.

Conexão saudável
A Câmara aprovou projeto de lei

do deputado federal Célio Studart
(PV-CE) que assegura a realização de
vídeo-chamadas entre familiares a
pacientes internados em unidades de
saúde. O Senado ainda analisará.
Nestes tempos de tanta gente inter-
nada, a conexão é saudável.

Goiás passou a ocupar a sé-
tima posição do ranking dos
Estados com maior oferta de
serviços públicos digitais, se-
gundo o índice mapeado pela
Associação Brasileira de Enti-
dades Estaduais de Tecnologia
de Informação e Comunicação
(Abep-Tic). O resultado foi di-
vulgado, na sexta-feira (02/07),
durante solenidade com par-
ticipação virtual do secretário-
chefe da Governadoria (SGG),
Adriano da Rocha Lima, em
ato representando o gover-
nador Ronaldo Caiado. O ín-
dice mostra um salto de três
posições, estando à frente de
estados como Rio de Janeiro
e São Paulo.

O resultado destaca os es-
forços empreendidos no últi-
mo ano para a implantação de
mecanismos que permitiram a
maior oferta de serviços digi-
tais, e que resultaram no lan-
çamento, em maio deste ano,
da plataforma Expresso Goiás.
Na ocasião, o governador Ro-
naldo Caiado declarou que
“deixamos a era analógica
para trás”. Segundo ele, “esse
é o perfil do nosso governo, a
digitalização, o menor tempo
de ação e a melhora da quali-
dade de vida das pessoas”.

Desde o início da atual ges-
tão, em 2019, Caiado coordena
o trabalho de modernização da
máquina pública, que permitiu
conquistar avanços como esse,
explica o titular da SGG, Adria-
no da Rocha Lima. “Se você le-
var em consideração que, em
2019, Goiás nem era reconhe-
cido como um Estado que tinha
digitalização de seus serviços,
estando entre os dez piores,
conseguirmos chegar à sétima
posição em apenas dois anos é
uma evolução muito grande,
porque você é comparado com
outros estados que seguem
avançando também”, disse.

Coordenada pela SGG, em
parceria com as secretarias de
Administração; de Desenvol-
vimento e Inovação e Casa Ci-
vil, a plataforma congregou
em um portal único o acesso a
diversos serviços públicos, mo-
dernizando e agilizando o aten-
dimento ao cidadão goiano.

O secretário de Desenvol-
vimento e Inovação (Sedi),
Marcio Cesar Pereira, e o sub-
secretário de Tecnologia da
Informação (STI), Rodrigo Mi-
chel de Moraes, representa-
ram o Estado presencialmen-
te no evento. “É um ranking
de grande importância, pois é

uma competição entre Esta-
dos para ver quem mais en-
trega serviços digitais para a
população”, explica Marcio
Cesar Pereira. “A missão da TI
do Estado é a de levar o má-
ximo de serviços digitais para
o cidadão, de modo que ele
não precise se deslocar a uma
unidade física para realizar
um procedimento”, emenda
Rodrigo Michel.

Este é o segundo ano con-
secutivo que a ABEP-TIC pro-
move o levantamento de da-
dos junto aos Estados e Dis-
trito Federal para a elabora-
ção do índice, tendo como
principal objetivo compor,
por meio de indicadores, o

desenho da eficiência da má-
quina pública brasileira.

A associação tem como
apoiadores a Secretaria de Go-
verno Digital do Ministério da
Economia e o Banco Interame-
ricano de Desenvolvimento
(BID), que contribuíram na de-
finição da metodologia e na
compilação dos dados origina-
dos das pesquisas realizadas.

Plataforma Expresso Goiás
Lançado no dia 17 de maio

deste ano, a plataforma Ex-
presso foi desenvolvida para
concentrar os serviços digitais
disponíveis pelo poder públi-
co estadual. Para se adaptar
aos diferentes perfis de aces-

so do cidadão, ela foi ideali-
zada para ser consultada de
três diferentes maneiras: site,
aplicativo e totem.

Ao completar seu primeiro
mês de atividade, a plataforma
já contabilizava 100 mil aces-
sos no site e 90 mil logins de
usuários cadastrados no portal.
Nas lojas de aplicativos, os
downloads já são superiores a
14 mil. Atualmente, o Expres-
so conta com a oferta de 82 ser-
viços digitais, número esse que
vem sendo ampliado à medida
que demais processos passam
a ser incorporados ao siste-
ma. Até o final do ano, a esti-
mativa é chegar a mais de 200
serviços 100% digitais.

Índice evidencia esforços concentrados no
último ano para criação do Expresso Goiás,
plataforma centralizada que oferece
acesso a diversos serviços públicos

Presidente do TSE, Luís Roberto Barroso, participa do evento

Caiado durante lançamento do Expresso Goiás, plataforma que oferece serviços virtuais

As possibilidades de ajuste da legislação eleitoral serão
discutidas em sessão de debate temático do Senado nesta
segunda-feira (5), às 10h. A sessão será remota, com par-
ticipação de senadores e convidados por videoconferên-
cia. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Ro-
berto Barroso, que também é presidente do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE), é um dos convidados.

O requerimento para a realização do debate (RQS
1.722/2021) foi apresentado pelo senador Nelsinho
Trad (PSD-MS).  

Atualmente, tramitam no Congresso Nacional várias pro-
postas de alteração dessa legislação — como o PL 438/2021,
projeto de lei do senador Fabiano Contarato (Rede-ES) que
exige o registro das promessas de campanha perante a Jus-
tiça Eleitoral. Contarato também condena o nepotismo en-
tre candidatos a cargos públicos e suplentes.

Entre os outros projetos de lei que tratam do tema es-
tão o PL 924/2021, que visa estabelecer que, na composi-
ção das chapas de candidatos a cargos eletivos do Poder
Executivo, em todos os níveis, será assegurada a partici-
pação de ambos os gêneros; o PLP 253/2020, que prevê a
inelegibilidade para o cargo de suplente de senador para
cônjuge, companheiro e parentes (em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive) do candi-
dato titular; o PL 3.472/2019, que permite o voto no exte-
rior nas eleições para governador, senador, deputado fe-
deral, deputado estadual e deputado distrital;

Ajustes na
legislação eleitoral
será tema de
debate no Senado

Goiás é o sétimo lugar no ranking
de Estados mais digitalizados
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Breno Modesto

No último sábado (3), o Vila
Nova não conseguiu fazer o de-
ver de casa e ficou apenas no
empate com a Ponte Preta. No
Estádio Onésio Brasileiro Al-
varenga, Tigre e Macaca não
conseguiram balançar as redes
e ficaram apenas no 0 a 0.

Na visão do técnico colo-
rado, Higo Magalhães, o con-
fronto foi bastante travado,
principalmente pela postura
do adversário, que veio a
Goiás com a intenção de jogar
na defensiva e atacar apenas
nos contra-ataques. Apesar
disso, ele comemora o ponto
conquistado.

“Foi um jogo muito “trava-
do”. O adversário estava com
uma proposta de se defender
bem e esperar os nossos erros
para puxar o contra-ataque e
conseguir o gol. Tivemos uma
postura, principalmente no
início do jogo, muito forte,
mesmo sem um centroavante.
Tentamos preencher um pou-
co mais o meio do campo, para
flutuar e deixar os movimen-
tos de “facão” para o Kelvin e
para o Alesson, mas não tive-
mos êxito na parte final, que é
a de definição ao gol. Mas isso

faz parte da Série B. Vamos pe-
gar jogos truncados, jogos for-
tes. E assim, enfrentamos uma
equipe que tem tradição, que
está passando dificuldade na
competição, mas que tem os
seus méritos. Menos mal que
conseguimos pontuar”, disse
Higo Magalhães.

Questionado sobre a au-
sência de Clayton, anunciado
como reforço para o ataque
no início da semana, e que es-
tava no banco de reservas
contra a Macaca, Higo cita a
falta de entrosamento como
principal motivo para ele não
ter feito sua estreia.

“O atleta (Clayton) chegou

há pouco tempo e ainda está
se habituando ao clube, co-
nhecendo os companheiros. É
uma situação de jogo. O Pedro
Júnior jogou o jogo passado.
Então, é difícil colocar o atle-
ta como opção e depois pen-
sar em uma situação de colo-
car um cara mais experiente,
que conhece o campo aqui.
Contávamos que a bola po-
deria sobrar para ele e ele po-
der empurrar para o gol. São
coisas que acontecem. Somos
cobrados por isso, mas é uma
coisa normal”, explicou Higo
Magalhães.

A partida contra a Ponte
Preta foi a terceira de Higo

Magalhães à frente do co-
mando técnico vilanovense.
Anteriormente, ele coman-
dou o Colorado no clássico
contra o Goiás, que também
terminou 0 a 0, e na vitória
diante do Operário-PR, fora de
casa. Porém, Higo segue como
interino e afirma não estar
preocupado com a atual con-
dição de trabalho.

“Não estou muito preocu-
pado com isso agora. Tenho
que dar sequência e conti-
nuar trabalhando até quando
me derem liberdade para tra-
balhar e tomar as minhas de-
cisões”, finalizou o treinador.
(Especial para O Hoje)

Apesar de não ter
vencido a Ponte
Preta, Higo
Magalhães
comemora o
ponto
conquistado
diante da Macaca

O Goiás ficou bem próximo
de conseguir seus primeiros
três pontos fora de casa ao
empatar com o Vitória em 1 a
1, na noite do último sábado (3),
pelo Brasileiro da Série B. A
partida teve início às 21h30, ho-
rário de Brasília.

Assim como nas outras
duas partidas fora de casa em
que o Goiás saiu na frente do
placar com Dadá Belmonte, a
equipe caiu muito de produ-
ção na segunda etapa, não
conseguiu segurar o resultado
e nos minutos finais a pressão
do Vitória fez valer e empatou
o jogo com gol marcado por
Bruno Oliveira.

“Não é a primeira vez que a

gente busca essa vitória fora de
casa e acho que a gente precisa
trabalhar, precisa melhorar isso
e nos aproximamos muito de
uma vitória e não é a primeira
vez que a gente sai na frente e
não consegue sustentar o re-
sultado. Isso requer trabalho, re-
quer insistência, persistência, al-
guns detalhes que vamos bus-
car pouco a pouco ai consertar”,
disse Pintado.

Um fato curioso teve antes
mesmo da bola rolar. No anún-
cio da escalação esmeraldina,
o camisa nove apareceu como
Eduardo, nome de batismo de
Índio. O porquê de escolher o
nome do garoto e não seu ape-
lido, foi uma tática para “en-

ganar” o adversário e Pintado
explicou mais sobre.

“Ninguém conhece o Eduar-
do. A gente quis criar um fato,
criar uma surpresa, criar uma
situação diferente para o ad-
versário. Se a gente coloca Ín-
dio, todo mundo saberia, por-
que ele já jogou Brasileiro e se-
ria mais fácil de decifrar qual
sistema nessa situação do jogo.
Então, Eduardo foi muito mais
para a gente tentar colocar
uma mosca na cabeça do ad-
versário e a princípio, conse-
guimos um pouco, mas não
funcionou e a responsabilida-
de é minha”, concluiu o trei-
nador. (Victor Pimenta, es-
pecial para O Hoje)

Treinador disse que equipe precisa melhorar mais para vencer fora de casa

A Série D prometeu for-
tes emoções nesse final de
semana para as três equipes
goianas. Enquanto no sá-
bado (3), a Aparecidense
conheceu sua primeira der-
rota na competição e para o
Porto Velho, o clássico entre
Jaraguá e Goianésia pegou
fogo com três gols para o
time visitante.

Aparecidense 0x1
Porto Velho

A Cidinha conheceu
sua primeira derrota na
competição ao perder por
1 a 0 para o Porto Velho e
de quebra ainda deixou a
liderança do grupo 5,
caindo para o quarto lu-
gar. O time que pressio-
nou durante os noventa
minutos e se impôs sobre
o adversário, não conse-
guiu passar pela defesa
dos visitantes e o goleiro
Wellington em um dia ins-
pirado também não per-
mitiu ser vazado.

Depois de tanto atacar,
a Aparecidense sofreu um
golpe fatal. O jogo que ca-
minhava para um placar
sem gols, teve no último
lance da partida uma falta
contra, sofrida por Caio.
Na cobrança, Panda bateu
e Bacas de voleio fez um
lindo gol, sem chances para
Pedro Henrique.

Na próxima rodada, a
Aparecidense joga fora de
casa, onde enfrentará o
Brasiliense.

Jaraguá 0x3 Goianésia
No clássico deste do-

mingo (4), o Goianésia fi-
nalmente mostrou sua for-
ça e se impôs para cima do
adversário e aplicou um 3
a 0 para entrar de vez na
zona de classificação para
a próxima fase. O Jaraguá
até tentou, mas o Azulão
foi superior no Amintas
de Freitas.

O primeiro gol da parti-
da saiu ainda no primeiro
tempo, com volante Bosco
abrindo o placar para o
Goianésia. Antes mesmo
do intervalo, João Lucas
em sua estreia também dei-
xou sua marca. No segundo
tempo, Wellington fechou o
placar e garantiu a vitória
ao Goianésia por 3 a 0. 

Na próxima rodada, o
Goianésia recebe em casa o
Nova Mutum, enquanto o
Jaraguá viaja para enca-
rar o União Rondonópolis.
(Victor Pimenta, especial
para O Hoje)

Goianésia vence 
clássico e Aparecidense
perde em casa

SÉRIE D

Pintado explica mudança em
nome de Índio na escalação

GOIÁS

Douglas Monteiro/Vila Nova FC

Motivos para comemorar

Rosiron Rodrigues  / Goiás EC

A partida contra a

Macaca foi a

terceira do interino

Higo Magalhães à

frente do Vila Nova

Na próxima
rodada,
Aparecidense
enfrenta
Brasiliense e o
Goianésia recebe
o Nova Mutum



COPA AMÉRICA

Pela primeira vez na capital
goiana, Lionel Messi atraiu a
atenção como não se poderia
imaginar o contrário. Dezenas
de fãs esperaram pelo argenti-
no na porta do hotel e ronda-
vam o estádio Olímpico no úl-
timo sábado (3), em uma ten-
tativa de avistar o craque ar-
gentino. Dentro de campo, ele
fez o que sabe fazer de melhor:
com um gol e duas assistências,
comandou a Argentina na vi-
tória por 3 a 0 sobre o Equador
e confirmou uma vaga na se-
mifinal da Copa América.

Diferentemente da Seleção
Brasileira que após o jogo,
realizou um treino regenera-
tivo, no estádio Hailé Pinhei-
ro, e foi embora, a Argentina
ficou por um pouco mais. Os
“hermanos” utilizaram o CT
do Dragão na tarde de ontem
para fazer um trabalho após a
vitória nas quartas de final e

assim vai fazer também hoje,
já visando o duelo de amanhã,
contra a Colômbia, que acon-
tece no estádio Mané Garrin-
cha, em Brasília, às 22h (ho-
rário de Brasília).

A noite do último sábado
de Lionel Messi começou de
maneira que surpreendeu a
muitos: com um gol perdido.
O camisa 10 da Seleção Ar-
gentina recebeu um presen-
te de Gruezo que recuou er-
rado e deixou ele completa-
mente sozinho frente a fren-
te com Galindez, o seis vezes
melhor do mundo acabou
parando na trave.

Apesar do erro, Lionel tra-
tou de corrigir ainda na pri-
meira etapa. Após uma saída
errada de Galindez, a bola so-
brou para Messi, que encon-
trou Rodrigo de Paul sozi-
nho, o camisa 7 então domi-
nou e afundou a rede equa-

toriana, abrindo o placar no
estádio Olímpico contra o
Equador e então, com domí-
nio em praticamente toda a
partida, tratou de dar núme-
ros finais ao duelo apenas no
segundo tempo.

A Argentina ampliou o pla-
car nos minutos finais do se-
gundo tempo. Di Maria roubou
a bola no campo de ataque, to-
cou para Lionel Messi, o cami-
sa 10 encontrou Lautaro Mar-
tinez que bateu na saída de Ga-
lindez para ampliar o placar.
Ainda deu tempo de Di Maria
arrancar e ser derrubado na
grande área, o VAR corrigiu a
marcação e deu falta fora da
área. Messi cobrou, “colocou
com a mão”, e balançou as re-
des em Goiânia para dar nú-
meros finais ao último jogo
das quartas de final da Copa
América. (Felipe André, es-
pecial para O Hoje)
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Messi comemorando o gol marcado em Goiânia, com Di Maria

Divulgação/Copa América

Felipe André

Após duas derrotas segui-
das, o Atlético Goianiense
voltou a vencer na Série A. O
rubro-negro bateu o Grêmio
na noite de ontem, na Arena
do Grêmio, em Porto Alegre-
RS. O placar ficou em 1 a 0
para os goianos e o único gol
da partida foi feito pelo ata-
cante Lucão, o primeiro dele
com a camisa do rubro-ne-
gro. Com o resultado, o Dra-
gão chega aos 13 pontos na
competição, enquanto o Tri-
color permanece com ape-
nas três e na lanterna.

“Utilizamos jogadores que
não estavam sendo utilizados e
que foram muito bem. O Zé Ro-
berto entrou em um momento
difícil e foi muito bem, quero
exaltar a força do grupo e o mé-
rito desses atletas que fazem
um trabalho muito bom. A
atuação de hoje é que vem
sendo linear desde a minha
chegada”, analisou Eduardo
Barroca após a partida.

Atlético Goianiense e Grê-
mio entraram em campo em
momentos ruins. O rubro-ne-
gro goiano com duas derrotas
consecutivas, contou ainda
com as ausências de João Pau-
lo, Ronald, Natanael e Jander-
son, além de ter perdido Nat-
han Silva, que retornou ao
Atlético-MG. Os gaúchos, por
sua vez, abriram a rodada
sem ter vencido e com o trei-
nador Tiago Nunes pressio-
nado pela torcida nas redes so-
ciais, que ao longo da última
semana resultaram em pro-
testos no CT do clube.

Em campo, apenas o Atlé-
tico-GO mostrou mudanças
concretas. Eduardo Barroca
voltou a utilizar três atacantes
de origem, deslocou Arthur
Gomes para a posição de ori-
gem e promoveu as entradas
de André Luis e Lucão, além
de Gabriel Baralhas para for-
talecer o meio-campo rubro-
negro e deixar Marlon Freitas
com a função de armar o jogo
vindo de trás.

Dentro de campo, no pri-
meiro tempo o que se pode ver
foram duas equipes que ne-
cessitavam da vitória. Ambos
tiveram uma grande oportu-
nidade e que se não fosse pe-
las intervenções de Fernando
Miguel e Brenno, o zero teria
saído do placar. A primeira
chance foi do Grêmio, após
cruzamento de Douglas Costa,
a bola sobrou para Pedro Ge-
romel que ‘encheu o pé’, mas
o goleiro atleticano tocou com
a ponta dos dedos e mandou
para escanteio.

O Grêmio desde o começo
da partida não fez a tradicional
marcação na saída de bola e
deixava o Atlético-GO trabalhar
no primeiro terço de campo. O
rubro-negro foi ganhando con-
fiança e contou com as boas
participações de André Luis e
Arthur Gomes pelas pontas, o
último inclusive encontrou Lu-
cão sozinho na pequena área,
o centroavante cabeceou em
direção ao chão, mas parou
na grande defesa de Brenno,
goleiro convocado para a dis-
puta das Olimpíadas de Tó-
quio pela Seleção Brasileira.

Na segunda etapa, a pres-

são aumentou para os gre-
mistas, que mesmo em casa se-
guiram errando bastante na
marcação e o Atlético-GO apro-
veitou. Após lançamento de
Arthur Gomes para Dudu, o jo-
gador ex-Internacional, com
um toque deixou Diogo Bar-
bosa para trás e tocou rasteiro
para Lucão, o centroavante
então de primeira abriu o pla-
car para os visitantes e mar-
cou o seu primeiro gol com a
camisa do rubro-negro, justa-
mente quando foi escolhido
para começar a partida.

O Grêmio então, atrás do
placar, se lançou para o ataque
da maneira que conseguiu. A
torcida gremista soltou fogos
para informar aos atletas que
estava presente. Diego Souza,
Jean Pyerre, Alisson e outros
tentaram furar a defesa atleti-
cana, mas não passaram por
Fernando Miguel. No campo de
ataque, o Atlético-GO segurou

a bola enquanto conseguia no
campo de ataque para ganhar
tempo e aliviar o sistema de-
fensivo. Os mandantes bem
que tentaram, mas não conse-
guiram empatar.

Na próxima rodada, o Atlé-
tico Goianiense volta para
Goiânia e vai atuar no estádio

Antônio Accioly. O rubro-ne-
gro recebe o Sport nesta quar-
ta-feira (7), às 19h15 (horário
de Brasília). O Grêmio, por
sua vez, entra em campo no
mesmo dia, mas às 19h, para
enfrentar o Palmeiras, no
Allianz Parque. (Especial
para O Hoje)

Atlético Goianiense vence o Grêmio, fora
de casa, e volta a triunfar após duas
derrotas consecutivas na Série A

Atlético bate o Grêmio na Arena

Gabriel Baralhas, uma das novidades no time titular, marcando Victor Bobsin na vitória do Atlético-GO 

Lucas Uebel/Grêmio

Messi brilha em Goiânia e treina
nas instalações do Atlético-GO

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

Náutico

Coritiba

Sampaio Corrêa

Goiás

CRB

Vasco

Brusque

Guarani

Botafogo

Operário-PR

Avaí

Vila Nova

Cruzeiro

CSA

Confiança

Vitória

Brasil de Pelotas

Ponte Preta

Londrina

Remo

Série B

times P J V E D GP GC SG AP%

21 9 6 3 0 17 4 13 77.8

19 8 6 1 1 10 4 6 79.2

18 9 5 3 1 9 2 7 66.7

16 9 4 4 1 10 4 6 59.3

14 9 4 2 3 13 14 -1 51.9

13 9 4 1 4 10 10 0 48.1

13 8 4 1 3 9 11 -2 54.2

13 9 3 4 2 16 13 3 48.1

12 8 3 3 2 11 9 2 50

12 9 3 3 3 8 13 -5 44.4

11 8 3 2 3 9 10 -1 45.8

10 9 2 4 3 5 7 -2 37

9 9 2 3 4 13 16 -3 33.3

8 8 2 2 4 5 7 -2 33.3

8 9 2 2 5 8 12 -4 29.6

7 9 1 4 4 6 8 -2 25.9

7 9 1 4 4 6 9 -3 25.9

7 9 1 4 4 5 8 -3 25.9

7 9 1 4 4 6 10 -4 25.9

7 8 1 4 3 5 10 -5 29.2

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

Bragantino

Athletico-PR

Palmeiras

Atlético-MG

Fortaleza

Bahia

Atlético-GO

Ceará

Fluminense

Flamengo

Santos

Juventude

Corinthians

Internacional

América-MG

Sport

São Paulo

Cuiabá

Chapecoense

Grêmio

Série A

times P J V E D GP GC SG AP%

21 9 6 3 0 19 10 9 77.8

19 8 6 1 1 16 7 9 79.2

19 9 6 1 2 16 10 6 70.4

16 9 5 1 3 11 8 3 59.3

15 9 4 3 2 14 9 5 55.6

14 9 4 2 3 17 13 4 51.9

13 8 4 1 3 7 7 0 54.2

13 9 3 4 2 11 10 1 48.1

13 9 3 4 2 8 9 -1 48.1

12 7 4 0 3 9 6 3 57.1

12 9 3 3 3 9 9 0 44.4

12 9 3 3 3 7 11 -4 44.4

11 9 2 5 2 7 7 0 40.7

10 9 2 4 3 10 14 -4 37

9 9 2 3 4 9 11 -2 33.3

6 9 1 3 5 4 8 -4 22.2

5 9 0 5 4 5 11 -6 18.5

4 7 0 4 3 4 8 -4 19

4 9 0 4 5 8 17 -9 14.8

2 7 0 2 5 4 10 -6 9.5

Data: 4 de julho, 2021; Horário: 20h30 (de Brasília); Local: Arena do
Grêmio, em Porto Alegre-RS; Árbitro: Marielson Alves Silva (BA); As-
sistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (Fifa/BA) e Edevan de
Oliveira Pereira (BA); VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

TÉCNICA

Grêmio: Brenno; Rafinha (Van-
derson), Geromel, Kannemann
e Diogo Barbosa (Léo Chú); Vic-
tor Bobsin (Darlan), Matheus
Henrique (Alisson) e Jean Pyer-
re; Ferreira (Ricardinho), Dou-
glas Costa e Diego Souza. 
Técnico: Tiago Nunes

Atlético-GO: Fernando Mi-
guel; Dudu, Oliveira, Éder e
Igor Cariús; Willian Maranhão,
Marlon Freitas e Gabriel Ba-
ralhas; Arthur Gomes (Pablo
Dyego), Lucão (Zé Roberto) e
André Luís (Arnaldo). 
Técnico: Eduardo Barroca

Grêmio 0x1 Atlético-GO

t
FICHA
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João Paulo Alexandre

Julho chegou e com ele
vem o período de férias. Mui-
tas pessoas vão buscar alguns
destinos já famosos dentro
do nosso Estado para se refu-
giarem. Porém, a pandemia
ainda não acabou e as prin-
cipais cidades turísticas de
Goiás já adiantaram diversas
regras para evitar a dissemi-
nação do novo coronavírus. 

O Hoje procurou a cidade
de Caldas Novas, que fica a
170 quilômetros de Goiânia, e
é sempre um destino bastan-
te procurado pela abundância
das águas quentes. A cidade
conta com muitas acomoda-
ções e também é um excelen-
te lugar para quem gosta de se
aventurar em esportes radi-
cais pela presença do Parque
Estadual Serra de Caldas, que
foi reaberto no último dia 20
de maio. 

A prefeitura informou que
irá manter o decreto que fle-
xibilizou regras de funciona-
mento e que está em vigor des-
de o último dia 21 de maio. O
documento determina que ba-
res, restaurantes e similares po-
dem funcionar até as 2 horas
da manhã com 75% da capaci-
dade total. As brinquedotecas
desses espaços também estão
liberadas para funcionamento
com 50% do funcionamento. 

A rede hoteleira da cidade,
que é composta por aparta-
mentos, casas, flats, pousadas
e similares, pode atuar com
75% da ocupação. Esse mesmo
decreto também autorizou
práticas de esportes indivi-
duais e coletivos, inclusive, o
funcionamento das atividades
privadas de prestação de ser-
viço em quadras esportivas.
Essas atividades estão permi-
tidas entre as 6 horas às 23h59. 

Além disso, competições

esportivas, campeonatos, jo-
gos e amistosos estão permi-
tidas, mas sem a presença do
público. Academias, box de
crossfit, clínicas de fisiotera-
pia e estúdio de pilates estão
autorizados a funcionar com
75% da capacidade máxima,
entre 6 horas às 23h59. 

Pirenópolis
A prefeitura de Pirenópolis

também manteve restrições
que já haviam sido anunciadas
em outros feriados. A secretá-
ria de Turismo da cidade, Va-
nessa Leal, destaca que bares e
restaurantes estão funcionan-
do com 50% da capacidade
máxima e podem ficar abertos
até as 23 horas. A mesma ca-
pacidade está sendo destinada
para as acomodações e até nas
visitas às cachoeiras. 

Apesar disso, Vanessa des-
taca que é complicado fazer
um balanço de quantos turistas
são aguardados pelo fato de
que será a primeira vez que a
cidade estará aberta nesse pe-

ríodo em plena pandemia. Isso
porque no ano passado o mu-
nicípio ficou completamente
fechado. “Por isso é difícil fazer
essa projeção já que Pirenópo-
lis é uma cidade muito querida
pelos goianos e brasilienses.
O que a gente pode dizer é que
é necessário obedecer as regras
e quem fizer reservas só en-
trará com a comprovação em
mãos”, salienta.

Parques estaduais
abertos 

O período de férias escola-
res também coincide com a
abertura de sete parques esta-
duais para visitação e pesqui-
sas presenciais,ocorrido no úl-
timo mês de maio. De acordo
com a Secretaria de Estado de
Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável (Semad), as
unidades de preservação rea-
bertas foram Serra de Caldas
Novas, Pirineus, Terra Ronca,
Altamiro de Moura Pacheco,
João Leite, Telma Ortegal,
Águas do Paraíso e Área de Re-

levante Interesse Ecológico
Águas de São João. A secretaria
afirma que o retorno se dará de
forma gradual e monitorada
para fiscalizar os cumprimen-
tos dos protocolos e evitar a dis-
seminação da Covid-19. 

A Semad pontuou que, no
momento, estes parques esta-
duais estarão abertos para vi-
sitação pública e utilização
para fins de pesquisas e le-
vantamentos científicos pre-
senciais, incluindo atividades
educativas e de lazer comuni-
tário, como caminhadas, ci-
clismo e visitas contemplativas.
A secretaria destacou que se-
guem fechados e permitindo
somente atividades devida-
mente autorizadas pelas suas
chefias os seguintes parques:
Mata Atlântica, Araguaia, Pa-
raúna, Águas Lindas, Serra
Dourada e Serra de Jaraguá.

Vanessa Schmitt, subsecre-
tária de Desenvolvimento Sus-
tentável, Proteção Ambiental e
Unidades de Conservação da
Semad, explicou que a abertu-

ra levou em consideração vá-
rios pontos, entre eles a situa-
ção da doença no estado e o
grau de dependência das cida-
des sobre o turismo dessas uni-
dades de conversação. 

Por isso, ela reforçou como
serão os protocolos de en-
frentamento da Covid. “É ob-
rigatório que a pessoa utilize
máscara em todo o período
que estiver no parque, inclu-
sive em espaços comuns,
como trilhas e caminhadas.
Além disso, o álcool em gel
também é obrigatório. Nós
iremos ofertar essas suas pro-
teções no parque”, disse. 

Vanessa contou que os es-
paços de conveniências tam-
bém passaram por um rigo-
roso processo de sanitização.
“Todas essas áreas estão sen-
do mantidas ventiladas, com
desinfecção de ambientes de
maneira diária, assim como
bancos, cadeiras, mesas, e mó-
veis em geral que estão loca-
lizados nos locais de descanso.
Os materiais que podem con-
tribuir com a disseminação,
como jornais, revistas, pan-
fletos, não estão disponíveis.
Passamos todas essas orien-
tações foram passadas para to-
dos os condutores de turistas
da região”, reforçou. 

As unidades estavam fe-
chadas desde o último dia 13 de
abril. Para Vanessa, a abertura
desses espaços é um subterfú-
gio para que as pessoas possam
se conectar com a natureza,
mas com muita responsabili-
dade e cuidado. “Depois de
mais de um ano em um cená-
rio que é impossível de se des-
crever, essa reabertura, que-
rendo ou não, faz muita dife-
rença. Esse contato com a na-
tureza faz total diferença. É
uma reconfiguração das pes-
soas com as unidades de con-
servação”, destacou.

Pelo segundo ano conse-
cutivo, o Governo de Goiás
cancelou a temporada do
Araguaia, tradicional destino
turístico das férias de meio
de ano, para evitar a expan-
são da pandemia de Covid-
19 no Estado.

De acordo com o Decreto
Nº 9.862, publicado no último
dia 10 de maio, em edição su-

plementar do Diário Oficial,
ficou proibida a realização de
todas as atividades que im-
pliquem em aglomeração de
pessoas para o lazer e o tu-
rismo na grande região do
Rio Araguaia, nela incluídos
os trechos do Rio Araguaia e
seus afluentes.

Sendo assim, foi desautori-
zada a realização de festas em

geral, caminhadas ecológicas,
passeios ciclísticos, corridas e
espetáculos. A medida tam-
bém proibiu a instalação ou o
funcionamento de estruturas
temporárias ou precárias de
restaurantes, bares, banhei-
ros, pontos de apoio e quais-
quer suportes de atendimento
a turistas e usuários em praias,
beiras de rios e cachoeiras.

A realização de campeona-
tos de pescaria ou competi-
ções que envolvam esportes
náuticos estão proibidas, fi-
cando autorizada apenas a
pesca de subsistência realiza-
da por ribeirinhos e indígenas.
O descumprimento das medi-
das será considerado infração
administrativa ambiental pu-
nível com multas que variam

de R$ 1 mil até R$ 500 mil.
Para garantir o cumpri-

mento do decreto, ações de
controle e fiscalização serão
realizadas pelas prefeituras,
Polícia Militar Ambiental, Cor-
po de Bombeiros e Secretaria
do Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável (Se-
mad) às margens do rio. (Es-
pecial para O Hoje)

Pirenópolis e Caldas Novas mantiverem restrições para receberem os turistas no período de férias

Temporada no Araguaia também foi cancelada

Caldas Novas é bastante procurada pela abundância de águas termais 

Pirenópolis restringiu a capacidade de estabelecimentos na cidade em 50%

Período de férias não reduz
restrições em Cidades Turísticas
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Daniell Alves

O último boletim epidemiológico da Secretaria de Saú-
de de Goiás (SES) aponta que há nove regiões em situa-
ção de calamidade devido à pandemia da Covid-19 (em
vermelho no mapa). Entre elas estão as regiões: Oeste I,
Sudoeste II, Sul e São Patrício I. As outras sete regiões es-
tão em situação crítica (cor laranja), que é considerada
média, e apenas uma está em alerta, o que configura me-
nos casos da doença.

De acordo com a SES, a região que na semana an-
terior estava com situação de “calamidade” e nesta se-
mana melhorou para “crítica” ou “alerta”, precisa
manter as medidas de “calamidade” por mais uma se-
mana. A região que na semana anterior estava como si-
tuação “crítica” e passou para “alerta” nesta semana,
precisa manter as medidas de situação “crítica” por
mais uma semana. Já a região que piorou a situação de-
verá imediatamente adotar as medidas restritivas da
situação de piora em que se encontra agora, e manter
tais medidas por 14 dias.

A secretaria tem atualizado a classificação das regiões,
conforme o mapa de risco, para apontar quais possuem
a incidência da Covid-19 está mais elevada. São previs-
tas três situações: alerta (amarelo), crítica (laranja) ou
calamidade (vermelho). A partir da divisão de cada lo-
calidade, a intenção é que os municípios adotem medi-
das de combate e controle da Covid-19, com procedi-
mentos padronizados. 

De acordo com a pasta, a classificação das regiões leva
em consideração seis indicadores, divididos da seguin-
te maneira: velocidade de contágio no tempo (Rt); inci-
dência de casos de síndrome respiratória aguda grave
e variação de mortalidade por Covid-19 - para avaliar a
aceleração do contágio - e as taxas de crescimento de so-
licitações de leitos de UTI, de ocupação de leitos de UTI,
e de ocupação de leitos de enfermaria, públicos e pri-
vados, dedicados para pacientes com Covid-19, para ava-
liar a sobrecarga do sistema de saúde.   

Para a superintendente de Vigilância em Saúde,
Flúvia Amorim, o atual cenário já pode ser conside-
rado uma terceira onda da Covid-19. Segundo ela, in-
dependente da nomenclatura dada, há nesse mo-
mento um aumento de casos da doença. “É o que a
gente chama de pico, mas é um pico menor do que a
gente teve em março”, explica. 

Calamidade pública 
Em razão da pandemia da Covid-19 e alto índice de

casos, um projeto de autoria do Poder Executivo pror-
rogou o estado de calamidade pública em Goiás até de-
zembro deste ano. 

A declaração de estado de calamidade pública acon-
teceu em março de 2020 e tinha validade até dezembro
daquele ano. O objetivo foi dispensar o Estado de Goiás
do cumprimento de algumas metas fiscais.

Agora, a Governadoria justifica que a expectativa era
de que a situação de emergência já estivesse controla-
da, o que não aconteceu. “Ao contrário, o cenário que ora
se apresenta é de recrudescimento da crise sanitária de-
corrente da contaminação pelo novo coronavírus”, diz
trecho da propositura. 

Vacinação 
Na Capital, a partir de hoje (5), o município dispo-

nibiliza 21 postos, sendo 20 fixos na modalidade pe-
destre, por agendamento, e o drive thru do Shopping
Passeio das Águas, sendo este por demanda espontâ-
nea. A estratégia atende pessoas sem comorbidades a
partir de 44 anos e grupos prioritários.

Pessoas a partir de 44 anos, sem comorbidades, e
grupos prioritários podem agendar o atendimento em
19 unidades de saúde e na Área I da Pontifícia Uni-
versidade Católica de Goiás (PUC Goiás) pelo aplicativo
Prefeitura 24 horas. Nestes postos, estão disponíveis
apenas a modalidade pedestre, das 8h às 17h. Lem-
brando que, nos grupos prioritários, estão incluídos
profissionais da imprensa e lactantes com bebês de até
seis meses. (Especial para O Hoje)

Regiões do Estado como Oeste I, Sudoeste II, Sul e São
Patrício I estão em situação de calamidade 

Mais uma rodada da tes-
tagem ampliada da popula-
ção para Covid-19 será reali-
zada nesta segunda-feira (5)
pela Prefeitura de Goiânia.
Serão disponibilizados 3,5 mil
exames, em sete escolas mu-
nicipais. Podem realizar o
teste, que fica pronto em até
20 minutos, pessoas acima
de 12 anos de idade. 

De acordo com a Secreta-
ria Municipal de Saúde (SMS)
de Goiânia, o objetivo da ação
é promover o isolamento so-
cial daquelas pessoas que es-
tão com a doença, mas não
apresentam sintomas e, com
isso, quebrar a cadeia de
transmissão do novo corona-
vírus. A coleta do material é
feita no nariz com a utiliza-
ção do swab, uma espécie de
haste flexível. Pessoas sinto-
máticas, por sua vez, devem
procurar uma das 42 unida-
des de saúde aptas para rea-
lizar o teste RT-PCR.

Comportamento do vírus 
A meta é entender o com-

portamento e aprimorar o
número de casos do corona-
vírus na Capital. A estratégia
foi adotada para identificar
quais são os maiores índices
de propagação da doença.
Além disso, a testagem evita o
contágio desenfreado da Co-
vid-19, segundo a pasta.

Com isso, a SMS tenta al-
cançar dois objetivos impor-
tantes: o primeiro deles é di-
minuir a subnotificação iden-
tificando mais o número de ca-
sos. O outro é tentar quebrar a
cadeia de transmissão da doen-
ça. A SMS ressalta que quando
é identificado um caso suspei-
to ou um caso assintomático
positivo é possível fazer uma
intervenção: é feito o isola-
mento dessa pessoa e de seus
contatos. Dessa forma, é que-
brada a cadeia de transmissão
e contribui para diminuir o
número de casos e de óbitos. 

De acordo com a secreta-
ria, os casos positivos são en-
caminhados para uma equipe
composta por médicos, bio-
médicos e enfermeiros que es-
tarão no local. Os profissio-
nais realizam o atendimento
sem a necessidade de enca-
minhamento para uma uni-
dade de saúde. “Essa estraté-
gia visa promover o isola-
mento social de pacientes po-
sitivos para a covid-19”, ex-
plica a SMS. 

Novo lote
No último sábado (3), che-

gou um novo carregamento de
vacinas contra Covid-19 a
Goiás. São 76.050 imunizantes
da Pfizer. No mesmo dia, che-
garam mais 98.750 doses da
Astrazeneca no Estado. As va-
cinas da Pfizer serão utilizadas
para a aplicação da primeira
dose. Já as da Astrazeneca,
para a segunda dose. (Daniell
Alves, especial para O Hoje)

Mais de 3 mil pessoas
participam de testagem 

Estado possui
apenas uma
região em
situação 
de alerta 

tRÁPIDAS

Câmara lança cartilha 
explicativa sobre a Lei Kandir

A Câmara dos Deputados informa o lan-
çamento do sétimo trabalho da série Estu-
do em Destaque; desta vez com o tema “Lei
Kandir e Emenda Constitucional nº 42/2003:
efeitos da desoneração de ICMS sobre as ex-
portações”. A publicação está disponível nas
páginas da Biblioteca Digital, da Livraria da
Câmara e da Consultoria Legislativa.O in-
forme, originado do estudo do consultor le-
gislativo Sócrates Arantes, retoma caracte-
rísticas da Lei Kandir (Lei Complementar nº
87/1996), traz o histórico da legislação re-
lacionada ao tema da desoneração do ICMS
sobre as exportações, retoma legislações que
foram alteradas depois da Lei Kandir, abor-
da o contencioso sobre o tema no Supremo
Tribunal Federal e elenca as principais con-

clusões acerca dos efeitos dessa desonera-
ção para a economia.Ainda no documento
é apresentada uma curadoria de artigos e
notícias disponíveis no repositório da Bi-
blioteca Digital da Câmara dos Deputados e
em outros, nos quais os leitores podem se
aprofundar nos assuntos. O link para o es-
tudo completo do consultor fica sempre
acessível no final do informe.Lançado em ja-
neiro de 2021, o projeto Estudo em Destaque
é fruto da parceria entre a Consultoria Le-
gislativa e o Centro de Documentação e In-
formação da Câmara dos Deputados, com o
intuito de transformar a vasta produção le-
gislativa da Casa em infográficos intuitivos
e objetivos, de forma a permitir acessibili-
dade a um número maior de pessoas.

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

Jurídica

A ministra Assusete Ma-
galhães, do Superior Tribunal
de Justiça (STJ), negou re-
curso da defesa do prefeito
do Rio de Janeiro, Eduardo
Paes, e manteve o recebi-
mento da ação a que ele res-
ponde por improbidade ad-
ministrativa. O prefeito foi
denunciado à Ouvidoria do
Ministério Público do Rio de

Janeiro (MPRJ) por patrocínio
à Marcha para Jesus, evento
de cunho religioso de 2013.
A ação foi ajuizada pelo
MPRJ em face de Paes, Gui-
lherme Nogueira Schleder,
Silas Lima Malafaia, Con-
selho dos Ministros Evan-
gélicos do Estado do Rio de
Janeiro (COMERJ) e do Mu-
nicípio do Rio de Janeiro.

Estado laico

Benefício da dúvida

O ministro Edson Fachin,
do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), anulou a sentença
de 21 anos de reclusão im-
posta a José Aparecido Alves
Filho, condenado e preso
pelos crimes de latrocínio e
destruição de cadáver com
base apenas na delação pre-

miada de um dos réus, que,
posteriormente, se retratou.
A decisão do ministro, pro-
ferida no Recurso Ordinário
em Habeas Corpus (RHC)
182749, determinou, com
urgência, a expedição do al-
vará de soltura de José Apa-
recido, preso há sete anos.

CNJ 2 Fora editada norma
voltada aos juízes com com-
petência na área da Infância
e Juventude de todo o Brasil,
para que realizem, obrigato-
riamente e semestralmente, o
que já se consolidou chamar
de audiências concentradas
nos processos de medidas
protetivas em favor de crian-
ças e adolescentes que se en-
contram em instituições de
acolhimento. 

O presidente do TJGO, de-
sembargador Carlos França,
encaminhou o Ofício Circular
nº 3229/2021 GABPRES, ao
presidente do STF, ministro
Luiz Fux, noticiando as provi-
dências tomadas pelo Judi-
ciário goiano em atenção ao
edital de abertura de inscri-
ções para membros do CNJ em
vagas destinadas a desem-
bargador de Tribunal de Jus-
tiça e a juiz estadual, cujo
mandato atual se encerrará
no dia 5 de novembro de 2021,
de indicação prevista no art.
103-B, incisos IV e V, da Cons-
tituição da República.

Presidente do 
TJGO demonstra
preocupação com
composição do CNJ

Projetos de lei no Congresso são
de relevância para a sociedade

Atualmente, tramitam no
Congresso Nacional várias
propostas de alteração des-
sa legislação — como o PL
438/2021, projeto de lei do
senador Fabiano Contarato
(Rede-ES) que exige o regis-
tro das promessas de cam-
panha perante a Justiça Elei-
toral. Contarato também
condena o nepotismo entre
candidatos a cargos públicos
e suplentes. Entre os outros
projetos de lei que tratam do
tema estão o PL 924/2021,

que visa estabelecer que,
na composição das chapas
de candidatos a cargos ele-
tivos do Poder Executivo,
em todos os níveis, será as-
segurada a participação de
ambos os gêneros; o PLP
253/2020, que prevê a ine-
legibilidade para o cargo de
suplente de senador para
cônjuge, companheiro e pa-
rentes (em linha reta, cola-
teral ou por afinidade, até o
terceiro grau, inclusive) do
candidato titular.



A primeira mulher na his-
tória a alcançar a mais alta pa-
tente da corporação do Corpo
de Bombeiros Militar de Goiás
(CBMGO) foi condecorada na
última sexta-feira (02), Dia Na-
cional do Bombeiro. Aline Cha-
dud Matoso foi promovida a co-
ronel em evento que contou
com a presença do governador
Ronaldo Caiado, da primeira-
dama, Gracinha Caiado, e de
outras autoridades.

“É um passo importante
da trajetória feminina na ins-
tituição, e é com muito orgu-
lho que compartilho com elas
esse momento”, afirmou Ali-
ne Chadud Matoso, durante a
troca de luvas. Lembrou, ain-
da, que o ingresso de mu-
lheres ao CBMGO começou
em 2000, com as praças. So-
mente em 2010 chegaram as
primeiras oficiais. A promo-
ção ocorreu junto a outros
bombeiros militares.

Menção
“Quero fazer uma menção

especial a uma pessoa muito
querida, a nossa anapolina,
primeira coronel do Corpo de
Bombeiros”, disse o governador
durante pronunciamento. Ro-
naldo Caiado destacou ainda o

profissionalismo da corpora-
ção goiana. “O nível de profis-
sionalismo dessa corporação
está acima de qualquer outra
do país”, disse o governador. 

Durante a solenidade, no
quartel do Comando Geral, o
governador enalteceu a cora-
gem e altruísmo dos bombei-
ros pela disposição em arris-
car a própria integridade físi-
ca em prol dos outros. “Che-

gam junto em qualquer si-
tuação. Seja na área social,
que alcança pessoas mais ca-
rentes, ou em ocorrências de
maior risco. Eles expõem suas
vidas aqui no Estado e fora,
como em Brumadinho (MG)”,
endossou ao lembrar do au-
xílio que os profissionais goia-
nos prestaram na busca por
vítimas do rompimento da
barragem, em janeiro de 2019.

Caiado também destacou a
eficiência técnica dos profis-
sionais goianos. “São vários os
países na América do Sul que
vêm fazer, aqui em Goiás, o cur-
so de especialização de bom-
beiros. Nós também recebemos
pessoas de outros Estados do
Brasil, que aqui ficam meses
para treinar e se capacitar.”

O secretário de Segurança
Pública de Goiás (SSP-GO),

Rodney Miranda, reconheceu
a importância da corporação,
tanto nas ocorrências de sal-
vamento, como em outras
áreas da defesa civil. Citou,
como exemplo, o reforço dos
bombeiros na força-tarefa
para captura do foragido Lá-
zaro Barbosa, na região de
Cocalzinho de Goiás. “Atua-
ram na retaguarda, depois,
no avanço de terrenos difíceis
e com auxílio de seus cães al-
tamente treinados”, frisou. “É
dia de comemoração e de
agradecimento”, concluiu o
titular da pasta. 

À ocasião, o Corpo de Bom-
beiros Militar do Estado de
Goiás (CBMGO) também ga-
nhou 18 viaturas operacio-
nais, sendo 11 unidades de
resgate, quatro motos, um mi-
cro-ônibus, uma viatura de
suporte avançado e um cami-
nhão para transporte de car-
ga. Recebeu, ainda, 36 equi-
pamentos de proteção respi-
ratória autônomos e 607 botas
de combate a incêndio. A aqui-
sição ocorreu via recursos do
Fundo Especial de Reequipa-
mento do Bombeiro (Fem-
bom), convênios e emendas
parlamentares. (Maiara Dal
Bosco, Especial para O Hoje)
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No último sábado (03), o Mi-
nistério da Saúde (MS) anun-
ciou que a campanha de vaci-
nação contra a gripe será am-
pliada para toda a população
brasileira acima dos seis meses
de idade. Já comunicados, Es-
tados e Municípios podem, a
partir de agora, decidir qual a
melhor forma de ampliar a
imunização em cada localidade.
Até o momento, 34,2 milhões de
pessoas estão imunizadas, o
que representa cerca de 42%
dos grupos prioritários.

De acordo com o ministro
da Saúde, Marcelo Queiroga o
objetivo com a ampliação é re-
duzir os casos graves de gripe
que também pressionam o sis-
tema de saúde no país. “Cam-
panhas de imunização são
prioridade do Ministério da
Saúde e resolvemos ampliar a
vacinação contra a Influenza
para todos os grupos.”, desta-
cou. Para quem faz parte do
público-alvo e ainda não foi se
vacinar, o MS reforça a im-
portância de se proteger con-
tra a gripe. A escolha dos gru-
pos prioritários considera as
pessoas que podem desenvol-
ver formas mais graves da
doença e a preocupação é ain-
da maior no inverno.

Fazem parte dos grupos
prioritários: pessoas acima dos
60 anos, professores, crianças
de seis meses a menores de 6
anos de idade (5 anos, 11 me-
ses e 29 dias), gestantes e puér-
peras (até 45 dias após o parto),
povos indígenas, trabalhadores
da saúde, pessoas com comor-
bidades e outras condições clí-
nicas especiais, com deficiên-

cia permanente, caminhonei-
ros, trabalhadores do trans-
porte coletivo rodoviário, ur-
bano e de longo curso, traba-
lhadores portuários, membros
das forças de segurança e sal-
vamento, Forças Armadas, fun-
cionários do sistema de priva-
ção de liberdade e população
privada de liberdade.

Goiânia
Em Goiânia, a campanha

contra a Influenza segue até a
próxima sexta-feira (09), e os
postos de vacinação podem
ser visualizados no site da Pre-
feitura. No último sábado (03),
a Capital vacinou 33.372 pes-
soas no Dia D da Influenza. A
ação contemplou grupos prio-
ritários elencados pelo MS e po-
pulação geral a partir de 6 me-
ses de idade, atendendo a ofí-
cio emitido pela pasta. Desde o
início da campanha, a capital
vacinou 288.907 goianienses.

Segundo dados da Secreta-
ria Municipal de Saúde (SMS)

de Goiânia, somente no último
sábado (03), foram vacinadas
na Capital, 27.286 pessoas fora
dos grupos prioritários, após a
ampliação estabelecida. Ain-
da foram vacinados 2.720 ido-
sos, 1.232 pessoas com comor-
bidades, e 1.268 crianças de até
cinco anos, entre outros grupos
atendidos. 

Aparecida
A partir de hoje (05), Apa-

recida de Goiânia abre a vaci-
nação contra a gripe para toda
a população que tiver interes-
se na imunização, indepen-
dente de pertencer aos gru-
pos prioritários. Podem vacinar
crianças a partir de 6 meses de
idade. Assim, os aparecidenses
interessados na imunização
devem procurar qualquer um
dos 24 postos estruturados pela
Prefeitura. A vacinação ocorre
de segunda à sexta-feira, das 8
às 17 horas, enquanto durar o
estoque. É necessário apre-
sentar os documentos pessoais,

comprovante de endereço de
Aparecida e cartão de vacina-
ção. O intervalo mínimo entre
a imunização contra a covid e
contra a Influenza é de 14 dias.

A ampliação para toda a
população ocorre devido ao
município já ter alcançado as
metas previstas para os grupos
prioritários da 23ª Campanha
Nacional de Vacinação contra
a Influenza (H1N1), como ido-
sos, profissionais de saúde e
professores, por exemplo. Eles
estavam sendo imunizados
desde o dia 12 de abril. Segun-
do a coordenadora de Imuni-
zação de Aparecida, Renata
Cordeiro, a vacina contra a In-
fluenza é uma medida de pre-
venção essencial para proteger
as pessoas da gripe reduzindo
complicações, mortes e a cir-
culação viral na sociedade. “O
vírus da influenza causa sin-
tomas semelhantes aos da co-
vid-19 e é preciso detê-lo para
prevenir a doença”, destacou.
(Especial para O Hoje)

Capital já imunizou
288.907 pessoas
contra a Influenza;
campanha segue
até sexta-feira (09)

Aline Matoso é a primeira mulher a alcançar a mais alta patente do CBMGO

Saúde amplia vacinação
contra a gripe em todo o país

CBMGO tem primeira coronel da corporação
MULHER

Dia D da Influenza

vacinou 33.372

pessoas na Capital.



O papa Francisco foi inter-
nado no hospital Gemelli de
Roma neste domingo (4) para
uma cirurgia intestinal pro-
gramada, disse o Vaticano. É a
primeira vez dele no hospital
desde sua eleição em 2013.

O porta-voz Matteo Bruni
disse que o papa, de 84 anos,
deve se submeter à cirurgia
no final do domingo devido
a um problema intestinal
que tende a afetar pessoas
mais velhas e pode causar
dores abdominais.

O papa parecia estar bem
de saúde algumas horas antes,
quando se dirigiu a milhares
de pessoas na Praça de São Pe-
dro para sua bênção de do-
mingo e anunciou uma via-
gem à Eslováquia e a Buda-
peste para setembro.

O extenso hospital e es-
cola de medicina Gemelli -
-administrado por católi-
cos e localizado na parte
norte de Roma-- tradicio-
nalmente trata papas, e
uma parte de seu décimo
andar está permanente-
mente reservada para eles.

Francisco sofre de estenose
diverticular sintomática do có-
lon, uma condição em que bol-
sas em forma de saco se proje-
tam da camada muscular do có-
lon, fazendo com que se torne
estreito. Além de causar dor, a
condição pode causar distensão
abdominal, inflamação e difi-
culdade para evacuar.

Francisco às vezes fica sem
fôlego porque uma parte de

um de seus pulmões foi remo-
vida após uma doença quando
ele era jovem e morava na Ar-
gentina, sua terra natal.

Ele também sofre de ciáti-
ca, dor que irradia da parte
inferior das costas, ao longo
do nervo ciático, até as per-
nas. A condição, para a qual
recebe fisioterapia regular,
obrigou-o a faltar a vários
eventos neste ano e já o levou

a andar com dificuldade.
No ano passado, um forte

resfriado o impediu de parti-
cipar de um retiro quaresmal
de uma semana com auxiliares
seniores ao sul de Roma.

Em 2014, um ano depois
de ser eleito Papa, Francisco foi
forçado a cancelar vários com-
promissos por causa do que se
acreditava ser uma doença de
estômago. (ABr)

ohoje.com
GOIÂNIA, SEGUNDA-FEIRA, 5 DE JULHO DE 202112 n MUNDO

Um avião da Força Aérea
das Filipinas caiu e se par-
tiu queimando em chamas
em uma ilha ao sul do país
neste domingo (4), matando
pelo menos 45 pessoas de-
pois que algumas delas pu-
laram da aeronave, disse-
ram autoridades, no pior
desastre aéreo militar do
país em quase 30 anos.

Fotos da cena mostra-
vam chamas e fumaça sain-
do dos destroços espalhados
entre os coqueiros enquan-
to homens em uniformes de
combate circulavam, ao
mesmo tempo que uma co-
luna de fumaça negra es-
pessa subia para o céu.

A aeronave de trans-
porte Lockheed C-130, que

levava tropas com destino
a operações de combate a
insurgentes, caiu com 96
pessoas a bordo.

O avião tentou pousar
no aeroporto de Jolo, mas
ultrapassou a pista sem to-
car o solo. Ele não conse-
guiu recuperar potência e
altura suficientes e caiu nas
proximidades de Patikul.

"Vários soldados foram
vistos saltando da aero-
nave antes que ela atin-
gisse o solo, poupando-os
da explosão causada pelo
acidente", disse a Força-
Tarefa Conjunta Sulu em
comunicado.

Não ficou claro quantos
pularam ou se sobrevive-
ram. (ABr)

Avião militar cai nas
Filipinas e deixa pelo
menos 45 mortos

A tempestade tropical
Elsa atingiu a Jamaica
com fortes chuvas neste
domingo, inundando par-
tes da ilha caribenha, en-
quanto o tempo ao longo
da costa sul da costa leste
de Cuba também come-
çou a piorar.

O Centro Nacional de
Furacões dos Estados Uni-
dos (CNH, na sigla em in-
glês) informou que o ci-
clone carregava ventos má-
ximos de 95 km/h, com ra-
jadas mais fortes, após ter
deixado de ser classificado
como furacão no sábado.

O núcleo de Elsa ficava
perto da Jamaica, disse a
instituição em relatório, a

cerca de 80 quilômetros
ao norte da capital, Kings-
ton, às 11 h locais (12h de
Brasília) e se dirigia a Cuba.

"Algum fortalecimento é
possível hoje [4] e nesta noi-
te, quando Elsa se aproxi-
mar da costa centro-sul de
Cuba", acrescentou o CNH.
"No entanto, prevê-se um
enfraquecimento gradual
na segunda-feira, quando o
ciclone passar por Cuba."

Elsa deve cruzar o cen-
tro e o oeste de Cuba na se-
gunda-feira e seguir em di-
reção ao Estreito da Flóri-
da antes de se mover per-
to ou sobre partes da costa
oeste da Flórida na terça e
quarta-feira. (ABr)

Tempestade tropical 
Elsa atinge Jamaica 
e ruma para Cuba

Francisco sofre
de estenose
diverticular
sintomática 
do cólon

Papa Francisco é internado para
cirurgia programada no intestino

Os Estados Unidos (EUA)
administraram 329,9 milhões
de doses de vacinas contra a
covid-19 no país na manhã
deste sábado (3) e distribuí-
ram 383,6 milhões de doses,
informou o Centro de Con-
trole e Prevenção de Doenças
dos Estados Unidos (CDC, na
sigla em inglês).

Esses números estão acima
das 328,8 milhões doses apli-
cadas e das 382,6 milhões do-
ses entregues até 2 de julho.

156,9 mi vacinadas
A agência disse que 182,1

milhões de pessoas recebe-
ram pelo menos uma dose, en-
quanto 156,9 milhões pessoas
estão totalmente vacinadas.

A contagem do CDC in-
clui vacinas de duas doses da
Moderna e da Pfizer/Bio-

NTech, bem como a vacina
de dose única da Johnson &
Johnson. (ABr)

Estados Unidos aplicam
quase 330 milhões de doses

VACINAS

Ontem (4) foram distribuídas mais de 383 mi de doses

Francisco sofre de

estenose diverticular

sintomática do

cólon, uma condição

em que bolsas em

forma de saco se

projetam da camada

muscular do cólon

O governo do Peru rejeitou
na noite dessa sexta-feira (2)
um pedido da candidata pre-
sidencial Keiko Fujimori de
buscar uma auditoria inter-
nacional da eleição de 6 de ju-
nho, deixando-a com poucos
recursos para derrubar a apa-
rente liderança de seu rival
Pedro Castillo. O ministro da
Justiça, Eduardo Vega, expli-
cou em carta enviada a Fuji-
mori - conservadora e filha
do ex-presidente preso Al-
berto Fujimori - que legal-
mente o governo não pode in-
tervir enquanto o júri eleito-
ral do país analisa suas de-
núncias de supostas irregu-
laridades. Fujimori alegou
fraude, embora não tenha for-
necido provas públicas disso,
e buscou uma recontagem das
cédulas, bem como uma in-
tervenção internacional. (ABr)

EXPRESSA



Elysia Cardoso

Com a chegada do inverno,
se inicia também a tempora-
da de sopas, bebidas e recei-
tas quentes perfeitas para os
três meses da estação. Se-
gundo uma pesquisa realiza-
da pelo Google, no inverno a
busca dos brasileiros por re-
ceitas para espantar o frio
aumentou em 90%. Com a
queda brusca nas temperatu-
ras, o chocolate quente, por
exemplo, foi buscado 10 vezes
mais do que o habitual. 

Como não dá para pular a
estação, nem passar a vez no
calendário, quem não é afei-
çoado ao frio o melhor que
tem a fazer é preparar-se e vi-
ver esta época da maneira
mais prazerosa e confortável
possível. Nesse contexto, a cu-
linária apresenta-se como po-
deroso auxiliar na tarefa de
tornar um pouco mais cálidos
os dias cinzentos e gélidos.

De acordo com a nutricio-
nista Roberta Mendes Nifoci,
aquela sensação de apetite
um pouco mais voraz no pe-
ríodo do Inverno não é ape-
nas impressão, é realidade.
“Nosso organismo gasta mais
energia para manter a tem-
peratura adequada. Então,
sentimos mais vontade de co-
mer, principalmente se for
algo quentinho, para nos sen-
tirmos aquecidos de dentro
para fora”, explica.

Esse calor proveniente dos
alimentos pode ser potencia-
lizado de acordo com o prato
e o modo do preparo. Assim,
as bebidas e pratos quentes
como as sopas, caldos, fon-
dues, cafés, chás e as comidas
típicas juninas e julinas são
boas pedidas. Veja o que diz a
nutricionista sobre cada um
dos pratos de época.

Sopas e caldos 
Durante o dia, é recomen-

dado manter uma rotina nor-
mal de alimentação, incluindo
carnes magras, vegetais, legu-
minosas e legumes, e à noite
pode-se investir em cremes e so-
pas, que são mais leves, sabo-

rosos, nutritivos e quentinhos.
A fim de que a sopa ou cal-

do fique extremamente “gor-
do” e “pesado”, convém não
usar os famosos tabletes de
caldos prontos. “Eles têm gran-
de quantidade de sódio, que
não é nada saudável. Evite adi-
cionar cortes de carne com
muita gordura como bacon e
linguiça defumada”, diz.

Fondue
O prato de origem suíça se

populariza a cada dia mais no
Brasil. Há fondues de queijo,
pão, frutas, carnes e de vez
em quando aparecem novas
receitas e ingredientes.

“Já existe fondue de sushi
e sashimi, de frutos do mar,
vegetariano com legumes e
cogumelos. E a novidade é o

fondue de doce de leite. Esse
prato já tem seu modo carac-
terístico tanto de preparo,
como de ingredientes. Em mi-
nha opinião, a pior parte mes-
mo é o preparo do fondue de
carne, no qual as pessoas
usam uma carne magra como
o filé mignon, mas fritam por
imersão em óleo na hora da
cocção. A melhor opção é
substituir esse tipo de prepa-
ro somente grelhando o filé
mignon”, ressalta.

Bebidas
Café puro ou com leite,

cappuccino, chocolate quen-
te com leite ou puro, choco-
late cremoso, choconhaque,
vinho quente, quentão, va-
riedade de chás e tantas ou-
tras opções de bebidas que
podem ajudar a esquentar
um corpo quando os termô-
metros estão ‘ladeira abai-
xo’. Basta escolher a bebida
que melhor combina com o
momento e aproveitar.

“Os chás são boas pedidas
para o Inverno. Além de exis-
tirem inúmeros sabores, eles
têm poucas calorias, se fo-
rem consumidos sem a adição
de açúcar, é claro. Mas, tam-
bém há os chocolates, cafés,
choconhaque e vinhos que
também podem ser consumi-
dos, mas com moderação, pois
além do teor alcóolico, há o
calórico”, lembra.

Comidas veganas 
Com a chegada do inverno,

o friozinho se torna uma ótima
'desculpa' para você se aven-
turar em novas receitas vega-
nas e aquecer seus dias du-
rante essa estação gelada. Afi-
nal, aproveitar esse período
em casa durante a quarentena
pode ser o momento perfeito
para colocar a mão na massa, li-
teralmente, e replicar algumas
receitas que são verdadeiras
comfort food, além de experi-
mentar novos hábitos de forma
prática e muito saborosa. Entre
as opções está o fondue de
queijo, feito com VeganCheese
da marca de preferência. (Es-
pecial para O Hoje) 

Estação nos fez os goianos tirarem os casacos do armário e buscar 
receitas para amenizar o frio em meio a temperaturas baixas

Essência

ohoje.com
GOIÂNIA, SEGUNDA-FEIRA, 5 DE JULHO DE 2021 n 13

Receitas de inverno

FONdue de queIJO

iNgredieNtes

• ½ xícara de mandioquinha cozida

• 400g de VeganCheese prato ralado

• 1 colher (sopa) de polvilho azedo

• 1 colher (sopa) de polvilho doce

• 3 dentes de alho

• 170ml de água quente

• 4 colheres (sopa) de azeite

• 2 colheres (sopa) de vinagre de maçã

diluído em 4 colheres (sopa) de água

• sal a gosto

• Noz moscada

• pão italiano para acompanhar

modo de preparo

No liquidificador bater a mandioquinha cozida com o VeganCheese prato, polvilho doce e azedo, azeite, sal,

água quente e alho. em uma panela colocar o vinagre diluído em água e a mistura que foi batida no liquidifica-

dor. mexer por 5min. acrescentar noz moscada a gosto. servir com pães diversos ou batatas.  

Chás, além de

existirem inúmeros

sabores, eles têm

poucas calorias 

se consumidos 

sem açúcar



Quase 222 mil brasileiros vi-
vem nas ruas. Uma população
que cresceu mais de 140% desde
2012 segundo recente pesquisa
do IPEA e, com a crise acentuada
da Covid-19, tende a se agravar
no contexto pós-pandêmico. A
dura realidade é que esses ho-
mens, mulheres e crianças pas-
sam despercebidos, seja pela cor-
reria diária ou a insensibilidade
fundamentada na falta de infor-
mação ou na concepção de este-
reótipos que despersonalizam
essa parcela da população.  

É com o intuito de gerar refle-
xão sobre o assunto, humanizar e
tornar visíveis os moradores em si-
tuação de rua que Terence Lester,
ativista negro, fundador e diretor
executivo da Love Beyond Walls –
organização dedicada ao cuidado
de moradores em situação de rua
e marginalizados em geral –, es-
creveu o livro ‘Invisíveis: Como o
amor nos abre os olhos para pes-
soas marginalizadas’, lançamento
da Mundo Cristão.

Terence denuncia gravíssi-
mos problemas sociais, apresen-
ta maneiras efetivas e compro-
vadas de tratar da pobreza na
prática. Longe de desafiar o leitor
a fazer caridade, o escritor o
convida a ressignificar a própria
existência, assumindo o serviço
como um estilo de vida. 

“É necessário ouvir as histórias
daqueles que vivenciam essas
realidades: as crianças nascidas
nas ruas, pessoas que perdem
tudo por causa do falecimento
de um ente querido ou em razão
de problemas de saúde inespera-
dos, jovens nas ruas em decor-
rência da instabilidade de suas fa-
mílias ou porque se identificam
com a comunidade LGBTQ+, mu-
lheres que tentam escapar de vio-
lência doméstica e pessoas que
perderam um emprego com bom
salário.” (Invisíveis, p. 19)

Ao longo de dez capítulos, o
autor cria um pano de fundo hu-
manizado e factual, para que o
leitor entenda a complexidade de
temas como a pobreza e a situa-
ção de rua. A cada novo insight
desta ampla investigação, Te-
rence contribui de modo inova-
dor para a desconstrução de
crenças equivocadas em torno do
assunto para que a pobreza seja
enxergada com novos olhos.

O autor
Terence Lester é fundador e

diretor executivo da Love Beyond
Walls, organização dedicada ao
cuidado de moradores de rua e
marginalizados em geral. É ca-
sado com Cecilia e pai de Zion Joy
e Terence II.
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Malhação - sonhos 
Lincoln deixa a casa de

Rute, mas Jeff decide não vol-
tar a morar com a mãe. Bian-
ca sofre um desmaio após
deixar o palco. Lincoln pede
para Marcelo deixá-lo pas-
sar a noite em seu carro.
Duca encontra Bianca. Bár-
bara pede para Lírio ser subs-
tituído, e Edgar coloca Duca
em seu lugar. Sem intenção,
Gael acaba entrando no pal-
co e contracenando com Dan-
dara. Delma sugere que Pe-
dro vá atrás de Karina. 

Gênesis
Rebeca e Isaque se expli-

cam para o rei. Yarin dá à luz
Bila. Lia se abre com Zilpa so-
bre Betuel. Seis meses de-
pois, Rebeca e Isaque come-
moram a abundante planta-
ção. Envenenado por Lúcifer,
o rei Abimeleque toma uma
atitude inesperada contra Isa-
que. Labão se surpreende
com o destino de Betuel. Lia se
assusta com a revelação feita
por Yarin. Chaim enfrenta Ba-
chir. Abimeleque pede para ter
uma conversa com Isaque.

a Vida da Gente 
Ana tenta tranquilizar Sofia

durante o treino, enquanto
Vitória é dura com Cecília.
Laudelino aceita ser sócio de
Rodrigo em outro negócio.
Manuela agradece a Maria
por seu apoio. Dora se preo-
cupa ao saber que Marcos pa-
gou um anúncio caro para di-
vulgar a agência. Alice conta
para Cícero e Suzana sobre
seu encontro com Sofia. Ana e
Lúcio falam bem um do outro
para Sofia e Celina. Nanda
convida Manuela para sair. 

Coração indomável 
Aracely diz a Teobaldo que

tem medo de Zorrillo e ele
afirma que a ela nunca lhe
fará mal. 'Maria Alessandra'
diz a Carol que defenderá a
fortuna de Alessandro. Na
fazenda, Lúcia começa a sen-
tir as primeiras contrações.
Maricruz decide alugar uma
casa para viver em Ilha Dou-
rada. O corretor explica que
é uma exigência do proprie-
tário e assim ela descobre
que o locatário é Karim. Rai-
za aconselha Carol.

império 
José Alfredo volta para

casa e Maria Marta o provoca.
José Alfredo obriga Maria Mar-
ta a conversar com ele. Cris-
tina discute com Vicente. Or-
ville leva comida para Salva-
dor. Victor pede que Tuane vá
outras vezes jantar em sua
casa. Cristina não atende ao
telefonema de Fernando. Éri-
ka incentiva Robertão a acei-
tar a proposta de Giancarlo.
Maria Ísis se lembra de seu
simbólico casamento no Mon-
te Roraima. 

RESUMO
t

DE NOVELAS

Experiência
musical
Com uma programação digital, o
Sesc São Paulo promove um mês de
atividades musicais a partir do
ensino lúdico e acessível

Lanna Oliveira

Educação musical é uma
das apostas de iniciativas
públicas para incentivar a
cultura nacional. Com o re-
posicionamento de grandes
centros educacionais dentro
da internet, pessoas ao re-
dor do país têm a possibili-
dade de vivenciar expe-
riências antes possíveis só
presencialmente. A oportu-
nidade da vez é são os cur-
sos do mês de julho dos
Centros de Música do Sesc
São Paulo, presentes nas
unidades Consolação, Gua-
rulhos e Vila Mariana. A
partir do ensino não formal
e da promoção de ativida-
des lúdicas e acessíveis eles
continuam com suas ativi-
dades remotas.

A partir do ensino não
formal e da promoção de ati-
vidades lúdicas e acessíveis,
os centros de música pro-
movem ações protagoniza-
das pelos educadores da ins-
tituição, convidados e de
outros contratados. As ati-
vidades impulsionam a eco-
nomia criativa neste perío-
do de crise sanitária. A pro-
gramação também atende
os mais variados públicos,
de iniciantes a experientes
no fazer musical e a intera-
tividade, proporcionada
pelo meio digital, facilita a
aproximação das pessoas
com os profissionais e a tro-
ca de experiências.

Entre os cursos do mês,
está a série ‘Impro!’, que in-
tegra workshops e master-
classes dedicados ao de-
senvolvimento das dife-
rentes linguagens da im-
provisação musical. A cada
dia é apresentado um ins-
trumento novo e diferentes
abordagens para se chegar
ao exercício do fazer musi-
cal com liberdade e criati-
vidade. 'Improviso no sa-
xofone' aborda diferentes
formas de improviso, desde
as sonoridades mais clássi-
cas ao Free Jazz, quais ca-
racterísticas definem cada
uma e busca por novas pos-
sibilidades de sonoridades

no instrumento.
Já o 'Improviso no vio-

loncelo' é uma live/works-
hop com interatividade
com o público; a mediação
é de Pedro Beviláqua, edu-
cador do Centro de Música
do Sesc Consolação. No cur-
so 'Aprenda a ensinar com
Scratch: curso para educa-
dores' o músico Renato Ve-
ras apresenta o programa
Scratch, visualizando ce-
nários, personagens e os
diversos itens de comandos
de programação, sem en-
trar nos elementos mais
sofisticados, como banco
de dados ou outro. Esta ati-
vidade é voltada a profes-
sores e interessados em
usar o aplicativo Scratch.

'O papel do arranjo na
música brasileira - história,
escuta e debate' com Paulo
Serau e Allan Abadia tem
como objetivo mostrar a
importância dos arranja-
dores na construção de uma
estética musical brasileira. A
oficina ‘Batuca Bebê - A edu-
cação do gesto musical’ é
uma investigação das ma-
nifestações musicais viven-
ciadas pelos bebês a partir
dos seus próprios corpos.
Através de exercícios de
musicalização, Patrícia
Amorim apresenta diferen-
tes possibilidades de inte-
ração entre adultos e crian-
ças na primeira infância.

Na busca de oferecer ao
público da primeira infân-
cia uma experiência musi-
cal realizada em casa junto
às famílias, o programa dis-
ponibiliza o curso ‘Musica-
lização para crianças: brin-
cando em casa com a músi-
ca’. E por fim, ‘Mil Pássaros’
Com Helena Rodrigues e
Companhia de Música Tea-
tral busca aproximar as pes-
soas, partilhar experiências
e, principalmente, envolver
os inscritos em vivências
de atividades práticas que
combinam música e o cor-
po, que podem servir de
alicerce para a construção
de ferramentas de ensino.
(Lanna Oliveira é estagiá-
ria do jornal O Hoje)

'Improviso no
violoncelo' é
uma
live/workshop
com
interatividade
com o público 

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

NOTA AO LEITOR
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Um olhar sobre aqueles
que são ‘invisíveis’
Livro do pastor e ativista negro norte americano
Terence Lester, é um convite para ter compaixão 
por quem vivencia a pobreza extrema

Carol Mendonça

Nesta obra, Terence denuncia
gravíssimos problemas sociais e
apresenta maneiras efetivas de

tratar da pobreza na prática
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O Festival de Verão e In-
verno de Campos do Jordão,
reconhecido como o maior
evento de música clássica da
América Latina chega à sua
51ª edição em um formato es-
pecial, 100% online e com o
anúncio de duas edições
anuais a partir de 2022. O de
Inverno ocorre até 1º de agos-
to nas cidades de Campos do
Jordão e São Paulo, e o de Ve-
rão será entre 15 de janeiro e
13 de fevereiro de 2022.

O evento é realizado pelo
governo do estado de São
Paulo, por meio da Secreta-
ria de Cultura e Economia
Criativa e pela Fundação
Osesp e em parceria com a
Prefeitura Municipal de
Campos do Jordão.

A abertura oficial foi rea-
lizada neste último sábado, 3
de julho, no Auditório Clau-
dio Santoro, em Campos do
Jordão, com um concerto da
Orquestra Sinfônica do Es-
tado de São Paulo (Osesp),
sob direção de Thierry Fis-
cher, Diretor Musical e Re-
gente Titular do grupo. O
programa apresentou a Sin-

fonia nº 2, de Rachmaninov.
No domingo (4), o Audi-

tório foi palco do recital do
pianista Marcelo Bratke, se-
guido de um concerto da Or-
questra Jovem do Estado de
São Paulo, com Cláudio Cruz.
Na Sala São Paulo, também
no domingo, a Jazz Sinfôni-
ca convidou a cantora Ro-
berta Sá para o primeiro de
seus quatro concertos que
unem a música orquestral a
repertórios populares.

Ao longo da primeira se-
mana, as atrações em desta-
que são os concertos de câ-

mara diários e gratuitos que
acontecem no Auditório
Claudio Santoro, sempre às
19h. Quarteto Camargo Guar-
nieri (5 de julho), o pianista
Lucas Thomazinho (6 de ju-
lho) e o duo formado por
Cláudio Cruz (violino) e Olga
Kopylova (piano), dia 7de ju-
lho, estão entre as atrações.

O Festival
Em 50 anos de história, o

Festival Internacional de In-
verno de Campos do Jordão
Dr. Luís Arrobas Martins se
consolidou como o maior e

mais importante festival de
música clássica da América
Latina. Conhecido e respei-
tado internacionalmente, ele
é passagem obrigatória de
conceituados artistas de todo
o mundo. Ao longo de sua
história, nomes do porte de
Eleazar de Carvalho, Magda
Tagliaferro, Yehudi Menu-
hin, Hugh Ross, Mstislav Ros-
tropovich, Michel Philippot,
Kurt Masur, Dame Kiri Te
Kanawa, Trio Beaux Arts,
Ysaÿe Quartet e Le Poème
Harmonique, entre muitos
outros, brilharam nos palcos
e classes do Festival.

Nas mais recentes edi-
ções, fizeram parte da pro-
gramação os regentes Marin
Alsop, Carlos Kalmar, Claudio
Cruz, Giancarlo Guerrero,
entre outros; os pianistas
Nelson Freire, Ewa Kupiec e
Nelson Goerner, o trompe-
tista Ole Edvard Antonsen, os
violoncelistas Antonio Me-
neses e Johannes Moser, os
violinistas Boris Brovtsyn,
Sarah Chang, Hagai Shaham,
grupos como Aulus Trio, Trio
Smetana e muito mais.

Festival chega à 51ª edição

Beleza natural
Começa hoje (5) e segue

até o dia 7 de julho, uma ex-
periência Simple Organic
preparada pela empresária e
jornalista Mayra Borges
Araújo Vieira. Os convida-
dos têm a oportunidade de
realizar tratamentos e tera-
pias, além de conhecer me-
lhor os produtos com expli-
cação de profissionais da
marca. Durante os três dias,
os convidados com horário
agendado são recebidos
com comidinhas da Cozinha
Mamis Saudável. A Simple
Organic é uma marca de be-
leza natural, orgânica, ve-
gana, cruelty-free e sem gê-
nero brasileira, que reúne
em seu portfólio centenas de
opções de cosméticos nas
categorias de make, skinca-
re e wellness. A loja está lo-
calizada no piso 3, do Flam-
boyant Shopping Center.
Quando: Segunda-feira (5).
Onde: Av. Deputado Jamel
Cecílio, Nº 3300, Setor Jardim
Goiás – Goiânia. Horário:
10h às 22h.

Colônia de férias
Abre nesta segunda-feira

(5) as inscrições para as ati-
vidades que correm de 19 a
23 de julho da colônia de fé-

rias da Bodytech Marista.
Tomando todas as medidas
de segurança contra o novo
Coronavírus, a academia
oferece atividades aquáti-
cas e terrestres, além de ofi-
cinas variadas de trabalhos
manuais. As crianças ainda
podem fazer aulas de circo,
e aquelas com sete anos ou
mais, aulas de escalada.
Para garantir a segurança
dos pequenos, as turmas
são divididas, com lotação
máxima de 12 crianças por
turma, atendendo aos pro-
tocolos de distanciamento
determinados por decreto.

As atividades são destinadas
a crianças dos três aos 12
anos. Quando: Segunda-fei-
ra (5). Onde: Rua 147, Nº
75, Setor Marista – Goiânia.
Horário: 14h às 17h. Infor-
mações: (62) 4013-6464.

Volta ao agro
O ‘Agro Nacional’ volta à

grade de programação da
TV Brasil nesta segunda-feira
(5), em sua terceira tempo-
rada. Apresentado pela jor-
nalista Priscila Rangel, o pro-
grama aborda questões do
campo e do agronegócio e
vai ao ar às segundas, quar-

tas e sextas, às 6h30, com 26
minutos de duração. Na pri-
meira semana, o público
acompanha uma grande re-
portagem seriada sobre os
cafés Robustas Amazônicos,
em Rondônia. A atração mos-
tra a produção e o legado
sustentável da cultura na re-
gião e a produção de café or-
gânico em uma aldeia indí-
gena da etnia Aruá. Quando:
Segunda-feira (5). Onde: TV
Brasil. Horário: 6h30.

Futebol com humor
Vai ao ar nesta segunda-

feira (5), às 21h, no Comedy
Central, às 21h30 no canal do
Youtube JovemPanEsportes e
no App Panflix e, às 23h, na
Rádio do grupo Jovem Pan o
programa ‘Comédia Futebol
Clube’. No ‘Comédia Futebol
Clube’, a cada semana, as
principais rodadas dos cam-
peonatos de futebol do Brasil
e do mundo são comentadas
e discutidas (e sacaneadas!)
por apresentadores muito
bem humorados, especializa-
dos e afiados no assunto.
Além do quarteto fixo, o pro-
grama também conta com a
participação de convidados
especiais para contribuir na
roda de piada conversa. Quan-
do: Segunda-feira (5). Onde:
Comedy Central. Horário: 21h.

‘Comédia Futebol Clube’ comenta as principais rodadas dos jogos

Confira a programação pelo festivalcamposdojordao.org.br
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Fiuk e Thaissa Carvalho es-
tão namorando e passando
fim de semana na casa da
blogueira

Fiuk deixou os seus dias de
solteirice para trás e está na-
morando a blogueira Thaissa
Carvalho. A informação é do
colunista Leo Dias, do portal
'Metrópolis', neste domingo
(4). Filho de Fábio Jr., o cantor
e ator está oficialmente sol-
teiro desde o fim do namoro
com Isabella Scherer, escalada
para a próxima temporada do
'MasterChef'.Segundo a pu-
blicação, Fiuk e Thaissa estão
passando o fim de semana na
casa dela, em Santos, litoral de
São Paulo. (Guilherme Guido-
rizzi, Purepeople)

Giovanna Lancellotti e Ga-
briel David engrenam na-
moro em viagem a Bahia

O romance de Giovanna
Lancellotti e Gabriel David
está mais firme e a atriz e o
empresário passaram a usar
um colar idêntico. A informa-

ção é da coluna ‘Retratos da
Vida’, do jornal ‘Extra’, neste
domingo (4). O casal engatou

a relação em junho durante
viagem a Fernando de Noro-
nha. Agora, Giovanna e Ga-

briel, que em 2020 viveu rápi-
do affair com Anitta, desem-
barcaram na Península de Ma-
raú, na Bahia. Segundo a pu-
blicação, a atriz fez de tudo
para evitar a discrição no na-
moro. (Guilherme Guidorizzi,
Purepeople)

Zezé Di Camargo rebate
Rodrigo Faro e alerta so-
bre polêmica: 'se insistir,
vou mostrar'

Zezé Di Camargo se pro-
nunciou por meio de seu Ins-
tagram sobre a polêmica en-
volvendo Rodrigo Faro. Mais
cedo, o sertanejo deixou um
comentário numa postagem
de Leo Dias afirmando que o
apresentador 'vende até a
mãe por audiência'. O comu-
nicador da Record exigiu res-
peito à sua mãe, Dona Vera, e
mandou um recado ao noivo
de Graciele Lacerda. Agora,
Zezé gravou uma série de ví-
deos explicando que não quis
atacar a mãe de Faro. (Laís Fer-
nandes, Purepeople)

CELEBRIDADES

Um belo jantar ro-
mântico marcou a come-
moração dos 12 anos de
união de Giovanna Ew-
bank e Bruno Gagliasso.
O casal, que agora vive
com os três filhos em Por-
tugal, curtiu um 'vale-
night' em um restauran-
te na Terrinha. Em suas
redes sociais, a influen-
ciadora digital compar-
tilhou alguns detalhes do
momento a dois. “Nosso
jantar romântico! Por-
que são mais de 12 anos
juntos e a gente merece
comemorar todos os
dias de nossas vidas por

esse encontro! Te amo,
Bruno Gagliasso", es-
creveu. (Ofuxico)

Giovanna Ewbank e 
Bruno Gagliasso comemoram

12 anos de casados

ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

Netuno vai impor a você a ne-
cessidade de literalmente olhar
mais para seus semelhantes,
doar-se mais e perceber a ne-
cessidade por mais abertura emo-
cional da sua parte. Além disso,
vai ser um momento em que
você poderá se decepcionar com
algumas pessoas ou situações.

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

Netuno vai impor a você a ne-
cessidade de rever seus ideais,
seus planos de vida e seus so-
nhos. É aquele momento de agir
com mais praticidade para reali-
zar o que deseja. Poderá perceber
também que algumas pessoas já
não se encaixam mais com o que
você deseja para a sua vida. 

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

Netuno vai impor a você a ne-
cessidade de repensar sua carrei-
ra e sua projeção social. Se não
sentir que está sendo reconheci-
do, poderá pensar se ainda vale a
pena continuar se dedicando ao
que está fazendo atualmente. Po-
derá começar neste momento
uma transição de carreira. 

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

Netuno vai impor a você a ne-
cessidade de repensar suas ideias
e suas metas. Poderá perceber
que abriu muitos precedentes e
acabou saindo da sua rota por inú-
meros motivos, por causa de ter-
ceiros. Netuno poderá trazer in-
sights nos quais você perceberá
que deixou muito de fazer. 

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

Netuno vai impor a você a ne-
cessidade de literalmente perder
medos de encontrar suas emo-
ções mais profundas. A partir
dessas emoções, você pode en-
contrar sua força e sua capaci-
dade de criar sua vida que de-
seja! É que esse trânsito de Ne-
tuno será transformador. 

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

Netuno vai impor a você a ne-
cessidade de rever suas parce-
rias, suas relações e a forma
como você se relaciona. Fazendo
essa reflexão, você vai perceber
que muitas vezes espera demais,
romantiza demais, se ilude. Sem-
pre buscando alguém perfeito,
que caiba nos seus sonhos. 

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

Netuno vai impor a você a ne-
cessidade de sair das fantasias
com relação à sua rotina, des-
pertando para a sua vida diária e
cotidiana. Momento de analisar
sua vida real e perceber se é a
vida que te faz feliz, que te com-
pleta. Netuno pode trazer de-
sestabilizações de trabalho.

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

Netuno vai impor a você a
necessidade de perceber seus
desejos, suas ilusões ou a sua fal-
ta de sonhos. Sua alma anda mui-
to dura, sem conexão com o má-
gico e com a arte? Tudo anda sem
graça? Tanto a dureza quanto o
excesso de drama e infantilidade
são faces da mesma moeda.

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

Netuno vai impor a você a ne-
cessidade de repensar sua his-
tória. Esse trânsito de Netuno vai
trazer questões do passado para
resolver. Problemas em casa ou
com compra e venda poderão
acontecer. Poderá ser preciso ar-
rumar vazamentos e outras ques-
tões envolvendo água.

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

Netuno vai impor a você a ne-
cessidade de repensar caminhos e
ser mais flexível, buscando novos
horizontes. A partir desse trânsito
de Netuno, você vai sentir mais ne-
cessidade de expor suas ideias,
buscando e se conectando mais
com as outras pessoas, sem jul-
gamentos de forma simples. 

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

Netuno vai impor a você a ne-
cessidade de repensar seus va-
lores e seus recursos; todos os
seus recursos, não apenas fi-
nanceiros. Portanto esse trânsi-
to de Netuno vai trazer ganhos,
mas apenas se você objetivar e
quantificar o que realmente de-
seja da vida e como pretende.

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

Netuno vai impor a você a ne-
cessidade de revisar suas ações
e vai impor a necessidade de ob-
servar se suas atitudes estão de
acordo com o que você sente, se-
não poderá cair em contradição
e as pessoas poderão questionar
suas atitudes, situações poderão
sair do controle. 
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Lanna Oliveira

Você sabe o que significa
ser e ter o espírito livre? Se
não, te apresento o símbolo de
uma vida libertária, tipica-
mente dos anos 1960, o cantor,
filósofo, poeta e delinquente
Jim Morrison. Na data que
marca 50 anos de sua morte,
homenagens foram feitas e,
consequentemente, lembran-
ças voltam a memória dos fãs
do grupo The Doors. Envolto
em sua genialidade, carisma e
sensualidade, a cada show,
cantava, performava e se en-
tregava como se estivesse par-
ticipando de um ritual em que
sua alma era libertada.

Esse ímpeto de ser o que
realmente o fazia feliz, co-
mandou sua carreira durante
toda a sua vida. Devido a suas
performances e sua persona-
lidade selvagem, ele é consi-
derado por críticos e fãs como
um dos vocalistas mais icôni-
cos, carismático e pioneiro
do rock da história da música.
À frente do The Doors, Jim
Morrison alcançou o cume
do monte desse mundo cha-
mado rock por meio de mú-
sicas como ‘Break on Trought
(To The Other Side)’, ‘Light My
Fire’ e ‘People Are Stranger’,
clássicos absolutos do can-
cioneiro rock. 

Nascido em Melbourne
(EUA), o jovem que se autode-
nominava ‘Rei Lagarto’ rejei-
tou todas as formas de autori-
dade e, como um explorador
afoito pela vida, não hesitou
em testar os limites da reali-

dade experimentando cada
segundo de sua jornada que,
futuramente o levaria ao al-
coolismo e ao excesso de dro-
gas. Mas antes de sua morte
precoce, Morrison deixou sua
marca, e foi classificado na 47°
posição na lista da revista Rol-
ling Stone dos ‘100 Maiores
Cantores de Todos os Tempos’
e em 22° lugar da revista Clas-
sic Rock dos ‘50 maiores can-
tores de rock’.

Jim Morrison era uma com-
binação de rebeldia e beleza

angelical, como se fosse um
cruzamento entre James Dean
e Iggy Pop. Seduzia mulheres
e homens com suas perfor-
mances de torso nu e cabelos
despenteados que o conduzi-
ram instantaneamente a pos-
to de ícone sexual. Na vida pes-
soal, teve uma relação única
e turbulenta com Pamela
Courson, sua namorada. Ape-
sar de uma vida completa-
mente excessiva, ele perma-
nece no imaginário das pes-
soas ao redor do mundo
como um furacão de arte.

Jim e The Doors
Em 1964, Jim ingressou no

curso de cinema na Universi-
dade da Califórnia de Los An-
geles (UCLA). Após um ano, de-
pois de concluir o curso, jun-
to com o amigo Ray Manzarek
iniciou a formação da banda
de rock, ‘The Doors. O nome
foi inspirado no livro ‘The
Doors of Perception’, de Al-
dous Huxley. Nesse mesmo
ano o grupo estava formado
com Morrison (voz), Manzarek
(teclado), Krieger (guitarra) e
Densmore (bateria). Ainda em
1965, Morrison conheceu Pa-
mela Courson, durante uma

apresentação da banda no clu-
be noturno The London Fog. 

Pouco tempo depois o gru-
po passou a tocar no clube
Whisky a Go Go, quando foi
visto pelo presidente da Elek-
tra Recordes, que logo con-
tratou a banda. Durante as
gravações, Morrison já che-
gava embriagado, dando si-
nais do abuso que o mataria.
O álbum de estreia do grupo,
intitulado ‘The Doors’, foi lan-
çado em janeiro de 1967, e
conta com diversas músicas de
autoria de Morrison, incluin-
do o drama musical ‘The End’,
com duração de mais de 11 mi-
nutos. Com o lançamento do
single, ‘Light My Fire’ a banda
tornou-se um grande sucesso
e com performances polêmi-
cas, se destacaram como um
símbolo da contracultura nor-
te-americana.

Em 1971, há exatos 50
anos, James Douglas Morri-
son, seu nome no documento
de identidade, morreu na ba-
nheira de seu apartamento
em Paris, França. A causa da
morte continua uma incógni-
ta mesmo após cinco décadas:
o relatório oficial diz que foi
ataque cardíaco, enquanto

biógrafos apontam overdose
de drogas. Ele faleceu aos 27
anos, entrando para o maldi-
to ‘Clube dos 27’, e se juntan-
do a Brian Jones, Jimi Hen-
drixe Janis Joplin. Décadas
depois, Kurt Cobain e Amy
Winehouse traçaram, infeliz-
mente, o mesmo caminho.

Homenagens
Cerca de cem fãs compa-

receram neste último sábado
(3) ao túmulo de Jim Morri-
son, no cemitério parisiense
Père Lachaise, para homena-
gear o cantor no 50º aniver-
sário de sua morte. Com ca-
misetas estampadas com a
imagem de Morrison, beben-
do cerveja ou fumando ma-
conha às escondidas, multi-
dões de fãs se aproximaram
da lápide para lembrar o can-
tor e compositor americano.
Porém, devido à pandemia, o
panorama era bem diferente
de dez anos atrás, quando
Ray Manzarek e Robby Krie-
ger, ex-tecladista e ex-guitar-
rista do The Doors, grupo do
qual Morrison era o vocalis-
ta, estiveram no cemitério.
(Lanna Oliveira é estagiária
do jornal O Hoje)

esTReia

Croods 2: Uma Nova Era (The
Croods: A New Age, 2021, EuA).
Duração: 1h36min. Direção: Joel
Crawford. Elenco: Nicolas Cage,
Ryan Reynolds, Emma Stone.
Gênero: Animação, aventura,
família, comédia. Em Croods
2: uma Nova Era, em busca de
um habitat mais seguro, os
Croods descobrem um paraíso
que atende todas as suas ne-
cessidades. Entretanto, outras
pessoas já moram neste lugar:
Os Bettermans, uma família
que se considera melhor e mais
evoluída. À medida que as ten-
sões entre os novos vizinhos co-
meçam a aumentar, uma nova
ameaça impulsiona os dois clãs
em uma aventura épica que os
força abraçar suas diferenças,
extrair forças um do outro e
construir um futuro juntos. Ci-
neflix Aparecida: 14h, 15h10,
15h40, 16h40, 17h10, 17h40,
19h10, 19h40.

eM CaRTaZ

Velozes & Furiosos 9 (F9 The
Fast Saga, 2021, EuA). Duração:
2h23min. Direção: Justin Lin.
Elenco: Vin Diesel, Michelle Ro-
driguez, Jordana Brewster. Gê-
nero: Ação. Em Velozes & Fu-
riosos 9, Dominic Toretto (Vin
Diesel) e Letty (Michelle Rodri-
guez) vivem uma vida pacata ao
lado de seu filho Brian. Mas eles
logo são ameaçados pelo pas-
sado de Dom: seu irmão desa-
parecido Jakob ( John Cena).

Trata-se de um assassino habi-
lidoso e motorista excelente,
que está trabalhando ao lado
de Cipher (Charlize Theron),
vilã de Velozes & Furiosos 8.
Para enfrentá-los, Toretto vai
precisar reunir sua equipe no-
vamente, inclusive Han (Sung
Kang), que todos acreditavam
estar morto. Cineflix Aparecida:
15h45, 16h05, 18h40, 19h,
21h10, 21h35, 21h40, 21h55.

Invocação do Mal 3: A Or-

dem do Demônio (The Con-
juring: The Devil Made Me Do
It, 2021, EuA). Duração:
1h52min. Direção: Michael
Chaves. Elenco: Patrick Wil-
son, Vera Farmiga, Ruairi
O'Connor. Gênero: Terror. In-
vocação do Mal 3: A Ordem do
Demônio revela uma história
assustadora de terror, assas-
sinato e um desconhecido mal
que chocou até os experientes
investigadores de atividades
paranormais Ed (Patrick Wil-

son) e Lorraine Warren (Vera
Farmiga). um dos casos mais
sensacionais de seus arqui-
vos, começa com uma luta
pela alma de um garoto, de-
pois os leva para além de tudo
o que já haviam visto antes,
para marcar a primeira vez na
história dos Estados unidos
que um suspeito de assassi-
nato alega ter tido uma pos-
sessão demoníaca como de-
fesa. Cineflix Aparecida:
14h35, 17h, 19h25, 21h50.

Após 50 anos de
sua morte, Jim
Morrison
permanece na
lembrança dos 
fãs e ainda é
considerado um
dos maiores 
do rock

tCINEMA

27 anos vividos intensamente

'Invocação do Mal 3

– A Ordem do

Demônio' revela

uma história

assustadora de

terror e um

desconhecido mal 

Uma coisa é certa:

Jim Morrison

experimentou

intensamente a

vida e deixou sua

marca no mundo

com sua arte



Victoria Lacerda 

A crise causada pelo dis-
tanciamento social trouxe
uma oportunidade única de
aprender a como construir
relações digitais, reforçando
os sentimentos de empatia e
solidariedade. Esses senti-
mentos, quando trabalhados
de maneira estratégica, apro-
ximam os públicos de inte-
resse, de forma que se sintam
acolhidos e à vontade para
reagir e engajar com conteú-
do que esteja alinhado aos
seus hábitos de consumo e ex-
pectativas.  Uma vez que es-
tamos vivendo um período
de isolamento social, é o mo-
mento perfeito para que em-
preendedores possam estrei-
tar sua relação com clientes.

Além disso, essa forma tem
se mostrado muito eficiente
para criar proximidade com o
público-alvo de empresas. Para
isso, muitas delas estão optan-
do pela promoção de campa-
nhas, eventos, ofertas e outras
inúmeras formas de incenti-
var as vendas. A construção de
relacionamentos empresa-
cliente é um processo que tem
muito do desenvolvimento de
relacionamentos pessoais, en-
volve conquista, envolve troca,
e se mostra presente em um
momento tão delicado como
esse, transparecendo os valores

do seu negócio e sua preocu-
pação em estar em contato
numa relação de reciprocidade.  

Com as mudanças, muitos
de nós reformulamos nossas
prioridades e a forma como
consumimos. O consumo de
itens de higiene e limpeza
cresceram em disparada no
início da pandemia, por exem-
plo. Essas novas formas de
consumir demonstram novas
preocupações, necessidades,
urgências e oportunidades, re-
servadas as proporções da his-
teria social, claro.  

Portanto, as empresas
precisaram se adaptar a essa
nova linguagem e aos novos
propósitos. Alinhar o plane-
jamento do marketing digital
a esse novo comportamento,
compreendendo as mudan-
ças e nuances, coloca em-
presas em destaque, trans-

formando algumas em refe-
rências de sua área.  

Marcas que realizaram esse
processo de análise do com-
portamento do consumidor,
conseguiram identificar as no-
vas demandas e criar conteúdo
relevante, entregando valor e se
tornando presente nas vidas de
seus clientes, o que cria muitas
oportunidades de conversão
em curto, médio e longo prazos. 

Diante do momento atual,
seja qual for a etapa ou objeti-
vo do seu negócio, ter uma
presença bem estruturada e
mantida na internet, além de
investir em estratégias de mar-
keting digital, imagem da em-
presa e presença digital, são
fundamentais para existir.

A agência Zenha Marketing
e Moda surgiu com o intuito de
ajudar grandes e pequenos ne-
gócios a melhorarem seus ob-

jetivos. “O termo do momento
é Branding, que engloba uma
área estratégica no mundo dos
negócios. Essas estratégias
constroem a personalidade da
marca, aproximando-a dos
clientes e criando uma relação
mais próxima entre as partes.
É positivo por gerar um dife-
rencial competitivo, seu públi-
co vai se identificar com sua
marca e o priorizar nas opções
do mercado. Investir em Bran-
ding consolida e permite que o
preço cobrado por você au-
mente consideravelmente”, co-
mentou Gustavo Zenha, um
dos sócios. 

Ele ainda explicou dando
um breve exemplo: “as grandes
casas de moda do universo
fashion não vendem o produ-
to em si, mas a força e o elitis-
mo que as marcas carregam.
Um misto de poder e diferen-
ciação ao se vestir que vai
além da peça adquirida”. 

“A construção dessa ima-
gem demanda pesquisas, es-
tudos e planejamentos. Sendo
assim, é interessante buscar a
ajuda de profissionais e agên-
cias especializadas no ramo,
desta forma, a estratégia tra-
çada será muito mais precisa.
Investir em Branding Digital
neste momento se tornou es-
sencial, a internet ajuda mar-
cas a conquistar clientes além
das telas de seus celulares.
Isso conta muito na fidelidade
do consumidor, já que é atra-
vés dessas ações que a marca
gera identificação com as his-
tórias, momentos e experiên-
cias vividas pelas pessoas”,
completou Adriano Andrade,
sócio da agência. 

Cenário do uso das
mídias sociais na crise

De acordo com uma análise
em suas próprias campanhas,
a Obvious.ly percebeu que hou-
ve um aumento no consumo de
mídias sociais, sobretudo no
Instagram e TikTok. Em 7,5
milhões de postagens da em-
presa, cresceu cerca de 76% o
número de curtidas diárias
nas últimas duas semanas.

Nas impressões da campa-
nha na rede social, a relação do
primeiro trimestre com o quar-
to trimestre também demons-
trou aumento de 22%. Já nos
dados de 2.152 influenciadores
da rede TikTok, o engajamen-
to aumentou em 27% de feve-
reiro a março. Isso se deve em
grande parte pelo isolamento
social, que faz com que as pes-
soas estejam mais tempo co-
nectadas às mídias.

Além disso, criou-se um gran-
de interesse popular em consu-
mir informações sobre a nova
pandemia. Por isso, pequenas e
médias empresas têm investido
na criação de conteúdos que ti-
ram dúvidas simples e orien-
tam na prevenção. Isso também
é uma forma de aproximar o pú-
blico e torná-lo um fiel consu-
midor de suas postagens.

A criação de conteúdo nas
mídias sociais é a melhor for-
ma de fortalecer a imagem de
empresas no cenário atual.
Esse tipo de ação faz com que
empreendimentos agreguem
valor, construindo uma boa
marca para seus consumido-
res. Por isso, há estratégias bá-
sicas que você pode seguir
para alcançar este objetivo.
(Especial para O Hoje)
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Negócios

A criação de
conteúdo nas
mídias sociais é a
melhor forma de
fortalecer a
imagem de
empresas no
cenário atual

A importância da imagem da sua
empresa em tempos de pandemia

As empresas
precisaram se adaptar
a essa nova linguagem
e aos novos
propósitos. Alinhar o
planejamento do
marketing digital a
esse novo
comportamento
















