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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  13º C

Ativismo criminógeno e os
dias atuais
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Pandemia e medidas adotadas
para evitar aglomerações no ta-
ransporte coletivo reduziu pela
metade o número de usuários.
Cidades 11

Transporte
coletivo perdeu
50% dos usuários

Em pré-campanha para a presi-
dência da Ordem dos Advogados
do Brasil – Seccional Goiás (OAB-
GO), os cinco postulantes estão
focando as suas agendas no inte-
rior em busca de apoio e de votos
para concretizar as suas candi-
daturas ao comando da ordem.
Política 2

Presidenciáveis
da OAB focam
no interior

Deputados goianos avaliam a
impossibilidade de aprovação e
implementação do voto impresso
para as eleições de 2022. Base
ou oposição ao presidente Jair
Bolsonaro, defensor da proposta,
comentam que não há tempo
hábil nem articulação política
para que a medida seja adotada.
Política 5

Voto impresso
fica inviável
para 2022 

Após Bolsonaro colocar em xeque
o processo eleitoral, presidente
do TSE e do Congresso reagiram
as declarações do presidente.
Política 6

TSE e Congresso
reagem a falas
de Bolsonaro

As maiores companhias do país não sentiu os
efeitos da pandemia tanto quanto as empresas
de menor porte. O maior endividamento ao
longo da pandemia é o principal fator de preo-
cupação. Além de participarem das cadeias pro-

dutivas de todos os setores na economia,as em-
presas menores, que operam nos setores de te-
cidos, confecções, calçados e alimentos, entre
outros, são grandes empregadoras e estão dis-
tribuídas por todo o interior do País. Economia 4

Endividamento trava
recuperação de
pequenas empresas

�
LeiA nAs CoLunAs

Xadrez: Lei que criou cargos

comissionados no TJ pode ser

revogada.

Política 2

Livraria: ‘Do luto ao envelhe-

cimento’, livro  aborda o senti-

mento ao longo da vida.

Essência 14

Jovens ingressam
mais cedo 
no mercado 
Desejando a aposentadoria, jo-
vens ingressam mais cedo no
mercado de trabalho. Mudanças
na legislação impactaram dire-
tamente os mais jovens.
Negócios 17

Atlético-Go 
visita o Juventude
no Alfredo Jaconi
Rubro-negro, após empatar
com o Sport, volta para o Rio
Grande do Sul, onde venceu o
Grêmio na última semana e
deve repetir equipe titular.
Esportes 7

Goiás perde
em casa para
Náutico e deixa G-4
Equipe esmeraldina sofre pres-
são no início, reverte jogo no
segundo tempo, mas perde mui-
tas chances e vê Jean Carlos, de
falta fazer único gol do jogo. 
Esportes 8

Aromaterapia trata doenças e minimiza ansiedade Terapia natural que
utiliza óleos essenciais, a aromaterapia é uma técnica que tem auxiliado no tratamento de doenças e ganhou
mais força desde o início da pandemia da Covid-19 devido ao isolamento e a pressão do homeoffice. Cidades 9

A produção industrial em Goiás
registrou alta de 4,8% no mês
de maio, em comparação com
abril. Foi o melhor resultado en-
tre as regiões pesquisadas pelo
Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE). Na mesma
comparação, a produção nacio-
nal apresentou avanço de 1,4%.  
Política 5

Produção
industrial cresce
4,8% em maio 

Preto que te quero preto
além do pretinho básico
Essência 16

Dulce María lança ‘Amigos Com
Derechos’, faixa do álbum ‘Origen’,
projeto pessoal e intimista
Essência 13

Com novas sonoridades, dupla
Juan Marcus e Vinicius apresenta
novo EP; ‘Bendito Rolê Vol.1’.
Essência 14

Essência

Jota Eurípedes
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O governador Ronaldo Caiado sancionou a lei que prevê
a ampliação da divulgação de números de centrais para
denúncias de violência contra a mulher (Ligue 180) e de
violações de direitos humanos (Disque 100). O projeto é de
autoria das deputadas Adriana Accorsi e Lêda Borges.

Segundo consta na publicação, a divulgação deverá
ser feita de forma permanente em hotéis, motéis, pou-
sadas, hospedagens, bares, restaurantes, lanchonetes,
eventos, shows, estação de transporte de massa, salão
de beleza, casa de massagem, sauna, academia de gi-
nástica, mercados, feiras, shoppings de qualquer porte
e demais estabelecimentos que atenda o consumidor.As
placas deverão ser afixadas em local de maior trânsito
de clientes ou usuários.

O texto deve ter letras proporcionais às dimensões da
placa, ser de fácil compreensão e ter contraste visual que
possibilite visualização nítida. Aqueles que descumprirem
a lei estarão sujeitos à advertência e, em caso de reinci-
dência, a multa pode variar de R$1.000,00 (mil reais) a
R$10.000,00 (dez mil reais).

O Governo de Goiás também sancionou recentemente
a lei que institui o protocolo do ‘sinal vermelho’ para mu-
lheres vítimas de violência doméstica no Estado. Para
pedir ajuda, a mulher agredida pode desenhar um “x” na
mão, de preferência vermelho, feito com batom ou caneta,
e mostrá-lo em alguma repartição pública ou estabeleci-
mento comercial para sinalizar que está em perigo. 

Caiado sancionou projeto de lei que amplia divulgação do canal

Divulgação do
disque denúncia
de violência
contra a mulher

Dayrel Godinho 

Em pré-campanha para a
presidência da Ordem dos
Advogados do Brasil – Sec-
cional Goiás (OAB-GO), os cin-
co postulantes estão focando
as suas agendas no interior
em busca de apoio e de votos
para concretizar as suas can-
didaturas ao posto mais alto
da Ordem no Estado.  

É o caso do presidente da
Escola Superior de Advogados
(ESA), Rafael Lara, o presidente
da Caixa de Assistência aos
Advogados (Casag), Rodolfo
Otávio, da conselheira federal
e autora do projeto Paridade
Já, Valentina Jungmann, e dos
principais nomes da oposição,
que são os advogados Pedro
Paulo de Medeiros e Júlio Mei-
relles. Eles têm em comum
uma extensa agenda pelo in-
terior, todos em busca de votos.  

Somente na última semana,
três dos postulantes estiveram
em Anápolis cumprindo agen-
da e conversando com apoia-
dores da campanha. Lara es-
teve no município na quinta-
feira (8), quando recebeu apoio
de advogados da Família e Pre-
videnciário, mesmo dia em
que Júlio Meirelles esteve no

município, para receber apoio
de advogados parceiros; en-
quanto Rodolfo Otávio recebeu
o apoio de advogados crimi-
nalistas na última terça-feira.  

Pedro Paulo de Medeiros,
segundo colocado nas eleições
de 2018, também está com en-
foque numa agenda no inte-
rior, com uma agenda parecida
com a de candidato ao governo
do Estado: ele esteve em Jara-
guá, Porangatu, Formoso e Mi-
naçu em busca de apoio e fa-
lando sobre a sua candidatura.  

É o caso do candidato da
situação e do atual presidente
da Ordem, Rafael Lara. Ele
tem o apoio do presidente Lú-
cio Flávio. O postulante esteve
em Caldas Novas, e no Entor-
no do Distrito Federal, nos
municípios de Águas Lindas,
Novo Gama, Cidade Ocidental
e Luziânia, com enfoque na
visita a grupos de apoiadores.  

A conselheira federal tam-
bém esteve na Região, nos mu-
nicípios de Valparaíso de Goiás
e de Formosa, e também está
com enfoque na divulgação do
seu nome no interior do Estado
como a primeira postulante
mulher a concorrer às eleições.  

De acordo com o postulante
Rodolfo Otávio, é uma cons-

tante e “sempre teve o enfoque
no interior”, com investimen-
tos e ações nas subseções do
Estado e o enfoque neste início
de campanha tem sido fazer
uma concentração na comu-
nicação e na conversação com
os líderes do interior.   

“Sempre tivemos uma pro-
ximidade com a advocacia do
interior, foi uma tônica e uma
realidade da nossa gestão na
Casag. Já inauguramos cinco
regionais no interior, realiza-
mos a maior campanha de va-
cinação e estamos presentes
nas 54 subseções, durante os
seis anos de gestão, sempre
com ações voltadas para o in-
terior”, explicou Rodolfo Otávio.  

Rodolfo, inclusive, critica
a “ausência” dos demais pos-
tulantes no interior. “Talvez

estejam correndo contra o
tempo para suprir a ausência
que tiveram nos últimos três
ou seis anos, onde o interior
é muito leal”, criticou.  

Lara, por sua vez, explica
que a agenda tem sido exten-
sa nos municípios do interior
com o objetivo de “dialogar
com os advogados e advoga-
das”, onde estiverem. “Nosso
foco é o compromisso com a
advocacia", disse em nota.  

Os dois candidatos assumi-
damente da oposição, Pedro
Paulo e Júlio Meirelles também
estão viajando pelo interior do
Estado. De acordo com a as-
sessoria, ele está conversando
com a advocacia de todo o Es-
tado, recolhendo propostas e
apresentando seu projeto de
mudar a forma de gerir a OAB-

GO. “Não deixamos de promo-
ver encontros em Goiânia”.
“Estamos recolhendo propostas
e contemplando todos com foco
em uma gestão que atenda me-
lhor a advocacia”, comentou.  

Júlio Meirelles, por sua vez,
destaca que seu diálogo com
o interior antecede as eleições
deste ano, é de quando ele es-
teve como secretário-geral da
OAB-GO, nos anos de 2013,
2014 e 2015. "Desde então, atuo
em prol da defesa da interio-
rização dos serviços da Ordem
aos colegas, que tanto neces-
sitam da nossa instituição e
me orgulho de ter conhecido
de perto a realidade das advo-
gadas e advogados do interior
e, também, conquistado tantas
amizades", declarou o postu-
lante. (Especial para O Hoje)

Somente na última semana, três postulantes estiveram em Anápolis cumprindo agenda

O enfoque dos cinco postulantes à
presidência da OAB está sendo na busca
de votos e de apoio no interior do Estado

Lei que criou cargos comissionados
no TJ pode ser revogada 

A lei estadual que acrescentou 100 cargos
em comissão, no Tribunal de Justiça, a partir
de um anteprojeto enviado à Assembleia Le-
gislativa pelo desembargador Carlos Alberto
França, pode ser revogada, a partir de questio-
namento do procurador-geral
da República, Augusto
Aras, feito ao Supremo
Tribunal Federal. Aras
ajuizou ação direta de
inconstitucionalidade,
por entender que a
criação de cargos viola
a Constituição Federa,
que prevê concurso pú-
blico. França argumen-
ta que a alteração
visa à reestru-
turação da
carreira dos
servidores do
Judiciário. “Não
há aumento de despe-
sas”, garante o
presidente do TJ. 

Intimado  
O projeto de lei que criou cargos comissionados

foi enviado por Carlos França em fevereiro à Alego.
Por isso, o ministro Ricardo Lewandowski, relator
da ação no STF, pediu informações sobre o assunto
ao presidente do TJ. 

Pra vencer 
É com a disposição, segundo ele mesmo afirma,

de que não entra em disputa para perder, que o go-
vernador de São Paulo, João Doria (PSDB), desem-
barcada hoje em Goiânia. Vem pedir votos a con-
vencionais para as prévias que irão escolher o can-
didato do partido à disputa presidencial, em 2022. 

No páreo 
No encalço de João Doria, vem o governador do

Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que está estrutu-
rando um escritório para cuidar da campanha de
prévias, cujo roteiro também inclui Goiás. 

Barbada 
A julgar pelo resultado da pesquisa

Datafolha, o deputado petista Rubens
Otoni projeto vitória de Lula, com 46%,
ainda no primeiro turno, contra Jair Bol-
sonaro (25%). Ou no segundo turno, pelo
placar de 58% a 31%. Agora é aguardar.  

Pró-armas 
No ato em defesa de armar a popula-

ção, em Brasília, o deputado federal Major
Vitor Hugo (PSL) se juntou à vereadora
de Goiânia, Gabriela Rodart (DC). Os dois
articulam candidatura da direita ao go-
verno de Goiás. 

Sem validade 
Por pendência na Justiça, a partir de

ação civil pública proposta pelo Ministério
Público, governador Ronaldo Caiado de-
cidiu anular decreto que qualificava como
organização social a Associação Educa-
cional de Goiânia, instituído em 2016. 

Cofre cheio  
Dos 489,66 milhões que os partidos

receberam do fundo partidário, no pri-
meiro semestre, o PSL do deputado fe-
deral Delegado Waldir Soares abocanhou
nada menos que R$ 57 milhões. Depois
vem o PT, com R$ 48 milhões, e o PSDB,
com R$ 30 milhões. 

24 horas 
Ao menos 10 mil pessoas deverão ser

vacinadas contra a Covid-19, na maratona
organizada pelo prefeito Rogério Cruz,
de hoje até amanhã. O governador Ro-
naldo Caiado foi convidado para o pon-
tapé inicial, no Paço Municipal, às 8 horas. 

2 Já está em vigor a lei que obriga o
Estado a divulgação a Central de Aten-
dimento à Mulher e o Serviço de De-
núncia de Violações aos Direitos
Humanos nos estabelecimentos de
acesso ao público. 

CURTAS
t

Venceslau Pimentel | xadrez@ohoje.com.br

Xadrez

Presidenciáveis da OAB
focam ações no interior
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Atavismo criminógeno

Felipe Ruiz

Sempre que vivenciamos uma crise, imediata-
mente somos bombardeados por todos os lados
com o famoso clichê: “É nas crises que surgem as
grandes oportunidades”. Apesar de detestar clichês,
sou obrigado a concordar com a mensagem central
deste em específico. Em abril do ano passado, em
um debate no Fórum da Liberdade, Jorge Paulo
Lemann – sócio do fundo 3G e controlador de em-
presas como AB InBev, Burger King e Kraft Heinz
– destacou que os melhores negócios que fechou
ao longo de sua trajetória aconteceram em meio
a crises. “Eu diria que as oportunidades que nós
aproveitamos na crise foram melhores do que as
oportunidades que aproveitamos em momentos
normais e que pagamos mais caro”, afirmou Le-
mann. “Acho que a oportunidade não é apenas
comprar barato, é que certas coisas que não esta-
vam disponíveis passam a ficar”, disse ainda.

Duas das aquisições mais importantes de Lemann
e seus sócios foram realizadas justamente em mo-
mentos de grande turbulência política e econômica.
A primeira, a compra da cervejaria carioca Brahma,
em 1989, ocorreu no ano em que era realizada a
primeira eleição presidencial direta após o regime
militar. O momento era de profundas indefinições
e incertezas. Logo no ano seguinte, o negócio recém
adquirido foi pego em cheio pelo Plano Collor, mas
mesmo assim sobreviveu e prosperou.

A segunda foi a compra, em 2008, da cervejaria
americana Anheuser-Busch, dona da mais tradi-
cional cerveja norte-americana, a Budweiser. A
empresa, fundada em 1852, em St. Louis, sempre

foi considerada um símbolo nacional e chegou a
ter mais da metade do mercado de cervejas nos
Estados Unidos. Por um valor de US$ 52 bilhões
pagos integralmente em dinheiro o negócio foi fe-
chado e, a partir dali, era formada a AB InBev, a
maior cervejaria do mundo. Os detalhes dessa
transação épica (e um tanto quanto improvável)
são contados no excelente livro Dethroning the
King: The Hostile Takeover of Anheuser-Busch, an
American Icon (no Brasil “Destronando o Rei: Como
os Brasileiros da InBev Conquistaram a Budwei-
ser-AB, um Ícone Americano”). A obra foi escrita
pela jornalista Julie Macintosh, jornalista e ex-cor-
respondente do Financial Times em Nova York.

Podemos citar ainda outros negócios emble-
máticos que foram concretizados em meio a
crises econômicas. Em 2008, por exemplo, fusões
e aquisições até então consideradas pouco pro-
váveis acabaram se materializando. Nos Estados
Unidos teve destaque a aquisição do banco Mer-
rill Lynch pelo Bank of America, em uma tran-
sação de US$ 50 bilhões. No Brasil, no mesmo
período pós-crise
também foram anun-
ciados grandes negó-
cios, como as fusões
do Itaú com Uniban-
co, da Aracruz com a
VCP (Votorantim Ce-
lulose e Papel) para
formar a Fibria, e da
Sadia com a Perdi-
gão, dando origem à
Brasil Foods (BRF).

Manoel L. Bezerra Rocha

Por muito tempo os estudos do antropólogo e
criminologista italiano CesareLombroso foram
alvo de duras críticas, em especial aquelas advindas
de sociólogos e juristas, por serem considerados
discriminatórios, racistas e higienistas. Tanto a
sua obra “O Homem Delinquente”, quanto a teoria
do Evolucionismo de Charles Darwin, de fato,
foram muito utilizadas na defesa de sectarismos
políticos, sociais, jurídicos, étnicos.

O Evolucionismo inspirou o surgimento de
ideias “justificadoras” do colonialismo, o domínio
de uns povos por outros, considerados natural-
mente superiores e civilizados como ocorreu, por
exemplo, com a África, dominada e explorada
por nações europeias principalmente no período
pós-guerra. As duas teorias, entretanto, nunca
oram cogitadas por seus idealizadores com esses
propósitos. As suas utilidades com objetivos ter-
giversados nada têm a ver com as suas naturezas
e os fins por elas pretendidos. Em relação à teoria
de Lombroso, o tempo, ao que parece, incumbe-
se de fazer-lhe justiça. Depois de quase dois sé-
culos e o avanço da neurociência, cientistas com-
provam que os estudos de Lombroso estão em
consonância com os dias atuais. Também a neu-
rociência – esta que em breve espaço de tempo
suplantará de vez a psicologia, revelando a sua
absoluta inutilidade – recentemente divulgou es-
tudos que reforçam a tese de um atavismo crimi-
nógeno, o que em muito tem contribuído para
com o estudo e compreensão sobre as origens da
violência, a chamada epigenética. 

A herança genética é a predisposição para ad-
quirir características semelhantes à do organismo
que o gerou. A variação biológica, necessária à
evolução das espécies através da seleção natural,
decorre da combinação entre códigos genéticos
dos progenitores. Pesquisas recentes indicam que
é possível a herança genética de lembranças e
que fatores ambientais podem influenciar a bio-
logia através de modificações “epigenéticas”, que
alteram a expressão dos genes, mas são sua se-
quência de nucleotídeos. Assim, crianças conce-
bidas em áreas de conflito tendem a herdar e
transmitir genes responsáveis por sentimentos
como medo ou outros traumas, sabendo-se que
as modificações epigenéticas são importantes para
processos como o desenvolvimento e a desativação
de cópias de cromossomo X em mulheres. 

Por outro lado, pesquisas também mostram
que o DNA (ácido desoxirribonucleico) não tem a
exclusividade de transmitir as características ge-
néticas entre diferentes gerações. Características
hereditárias também são transmitidas por pro-
teínascelulares conhecidas como histonas. A epi-
genética são modificações do genoma que são
herdadas pelas gerações futuras, mas que não al-
teram a sequência do DNA. Pesquisas indicam
que hábitos da vida e o ambiente social em que
uma pessoa está inserida podem modificar os
seus genes. Partindo dessas comprovações cientí-
ficas pode-se sugerir que nos dias atuais convive-
mos entre pessoas que carregam consigo caracte-
rísticas hereditárias comportamentais adquiridas
de nossos antepassados mais remotos e que podem
ter sido geradas por causas ambientais, como

traumas extremos provocados por situação de
conflitos bélicos ou opressões políticas.

No século VII, quando a civilização árabe co-
meçou a se expandir, encontrou um legado
milenar de civilização e de cultura. Com isso,
aproveitou para acrescentar a sua própria con-
tribuição, fazendo avançar no campo das ciências,
artes, filosofia, literatura e religião. Os califados
eram ao mesmo tempo grandes administradores
e construtores, além de protetores generosos das
letras e artes. O Oriente Médio vinha sendo,
assim, a fonte de civilizações brilhantes e suces-
sivas por mais de 40 séculos. Entretanto, por
volta do século XII, os bárbaros iniciaram as suas
invasões pela região. Estes, porém, pareciam ci-
vilizados se comparados com os assassinos frios
que partiram do centro da Ásia, semeando a des-
truição por oito séculos nas terras iluminadas do
Oriente Médio. Esses criminosos cruéis foram
Genghis-Khan e seus tártaros, Tamerlão e seus
mongóis, Osmam e seus turcomanos. Genghis
Khan conquistou o império mais vasto da história,
do Mar Negro ao Mar da China. Nenhuma fé, ne-
nhum ideal o guiava; mas, tão somente, o desejo
de destruir e matar. Nas cidades ocupadas, os
prisioneiros eram jogados em caldeiras cheias
de água fervente ou cortados aos pedaços ou ser-
rados em dois ou enterrados vivos. Muitas dessas
práticas são atualmente utilizadas pelos integrantes
do Estado Islâmico, como as decapitações e o en-
terramento de mulheres e crianças curdas, após
serem estupradas. O sadismo de Genghis-Khan
foi superado pela crueldade de Tamerlão. No
cerco de Sivas, fez esmagar sob os cavalos mil
crianças que os cercados enviaram para tentarem
sensibilizá-los. Atualmente, o Estado Islâmico
massacra as crianças cristãs, inclusive, conforme
imagens divulgadas, muitos deles se divertem
chutando recém-nascidos como se fossem um
jogo de futebol. Os loucos sanguinários de Ta-
merlão foram sucedidos pelos turcomanos. Eram
ferozes até mesmo entre os integrantes da própria
família. Salim I fez massacrar, por receio de riva-
lidade, dois irmãos e vários primos. Salim II fez
executar dois filhos. Amurat III mandou assassinar
cinco irmãos. A crueldade dos turcomanos so-
brevive até os dias de hoje, como se constata nas
agressões contra os povos curdos. A partir dessas
incursões e destruições o Oriente Médio nunca
mais se restabeleceu, tendo seguido em novas in-
vasões de colonizadores europeus, a partir da
Primeira Guerra Mundial, até os dias atuais.

É sempre salutar acreditar na possibilidade
de um mundo melhor, por intermédio da melhoria
do ser humano com o seu potencial criador e
transformador. Todavia, é preciso superar as bar-
reiras que nos impelem a retrocedermos aos
nossos mais remotos e iniciais estágios de vida.
Talvez, em um breve
futuro, a ciência seja
capaz de corrigir esse
gene da maldade que
insiste em nos acom-
panhar, através de su-
cessivas gerações, e
que faz dos seres hu-
manos criaturas tão
desumanas.

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO

Manoel L. Bezerra Rocha
é advogado criminalista

Felipe Ruiz é engenheiro
com MBA pelo MIT e
sócio-fundador do Ações
Garantem o Futuro

Juntos contra o suicídio
Hoje irei abordar um tema de extrema impor-

tância e que preocupa muito: o suicídio. São re-
gistrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos
no Brasil e mais de 16 milhão no mundo. Trata-se
de uma triste realidade, que registra cada vez
mais casos, principalmente entre os jovens. Cerca
de 96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados
a transtornos mentais. Em primeiro lugar está a
depressão, seguida do transtorno bipolar e abuso
de substâncias. Por isso, se você conhecer alguém
que já tentou ou pensa em cometer, ajude esta
pessoa e se possível leve ela até um profissional. 

Rogério Silva 
Goiânia

Mosquito da dengue
Em época de pandemia pouco se fala sobre o

Aedes aegypti. O mosquito, que é responsável por
causar doenças arboviroses, é o principal trans-
missor da dengue. É importante os órgãos públicos
intensificarem as campanhas de combate, princi-
palmente por não termos o suporte dos agentes
de combate a endemias que auxiliam e verificam
os cuidados domésticos. Em épocas de chuvas iso-
ladas devemos ficar mais atentos para que não
sejamos omissos em relação ao mosquito da
dengue, já que podemos fazer a diferença, com os
cuidados necessários protegem não somente nossa
família, mas também nossos vizinhos. É um tra-
balho em conjunto. A consciência de mantermos
uma cidade limpa e os cuidados em casa resulta
em vidas preservadas.

Yasmine Gondim 
Aparecida

{
Com o prestígio
nacional e
internacional que
ele tem, vai dar
uma projeção
mundial ao nosso
percurso. É algo
que tem a ver com
nossa história e
tradição
O governador Ronaldo Caiado
anunciou, nesta sexta-feira (09/07),
o nome do ultramaratonista Már-
cio Villar como um dos atletas par-
ceiros na divulgação do Caminho
de Cora Coralina.

As oportunidades ocultas na crise
@jornalohoje
“Depois que fizeram com o Pazuello, ainda
tem coragem de falar isso?”, comentou o
internauta sobre a declaração do coman-
dante da Aeronáutica que fez ameaças a
CPI da Pandemia.

Valdivino Aguimar Souza

@ohoje
“Bom ver o governo do estado apoiando
nosso esporte, sobretudo os atletas para-
límpicos.”, comentou o internauta sobre o
processo seletivo para profissionais de Edu-
cação Física, Karatê e Judô.

Carlos Andrade

@jornalohoje
Rejeição ao governo do presidente Jair Bol-
sonaro chegou a 51% segundo o último le-
vantamento do instituto de pesquisa. O
resultado é o pior registrado desde o início
do mandato em 2019. A pesquisa foi feita
presencialmente nos dias 7 e 8 de julho com
2.074 pessoas acima de 16 anos em 146
municípios. A margem de erro é de dois
pontos percentuais, para mais ou menos.
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ser obtidas pelo (62) 3095-8742.
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Se o ano que passou terminou não sendo
tão negativo para as maiores companhias
do País, o cenário para as empresas de
menor porte ainda gera preocupação em
função do maior endividamento assumido
ao longo da pandemia e das possibilidades
ainda minguadas de uma “recuperação forte
e consistente”, avalia o economista Rafael
Cagnin, do Instituto de Estudos para o De-
senvolvimento Industrial (Iedi). Além de
participarem das cadeias produtivas de
todos os setores na economia, acrescenta
ele, as empresas menores, que operam nos
setores de tecidos, confecções, calçados e
alimentos, entre outros, são grandes em-
pregadoras e estão distribuídas por todo o
interior do País, com impactos importantes
para as economias locais. 

Por estes e outros motivos, as “cicatrizes”
deixadas pela Covid-19 nos pequenos ne-
gócios, conforme descreve o economista,
“continuam no radar”. Os programas espe-
ciais de crédito lançados durante a pandemia
ajudaram parte das pequenas empresas a
enfrentar a paralisação dos negócios e a
consequente falta de liquidez, mas criaram
passivos novos para aquele segmento, es-
pecialmente na área do comércio, que viu
seu endividamento saltar quase 40,0% entre
2019 e 2020, saindo de R$ 45,365 bilhões
para R$ 63,407 bilhões no levantamento
realizado pelo Iedi. Comparado a 2018, a
dívida bancária das empresas do comércio
avançou perto de 73,0%.

“Justamente por isso seria necessário ter-
mos uma recuperação forte e consistente,

com uma sequência de taxas mensais posi-
tivas e substanciais de crescimento para fa-
cilitar a digestão desses passivos”, avalia
Cagnin. De acordo com ele, os aumentosno
custo da tarifa de energia tendem de fato a
desacelerar o consumo de eletricidade, dentro
de certos limites. Mas o efeito dessas altas
será “uma corrosão inesperada da demanda”,
reforçada pelas altas já ocorridas dos com-
bustíveis e do gás de cozinha. As altas de
custos nesta área, observa Cagnin, deixam
os orçamentos familiares ainda mais pres-
sionados porque são despesas “difíceis de
serem comprimidas”. E terminam “retirando
dinamismo” da demanda geral e, portanto,
da atividade econômica em seu conjunto.

Dissonâncias
A questão é que o aumento das despesas

com energia não é um ponto isolado no ce-
nário econômico. Ele vem num momento
de desemprego ainda muito elevado, perdas
de renda para as famílias de trabalhadores
e de elevação dos juros, com a atividade in-
dustrial ainda “andando de lado”. De um
lado, as possibilidades de a economia “en-
grenar algum dinamismo”, sugere Cagnin,
estão associadas à “redução das medidas
restritivas” (adotadas no enfrentamento da
pandemia), ao novo auxílio emergencial
(que teve sua duração estendida até outubro)
e ao esperado avanço da vacinação. De
outro, as pressões de custos ainda persistem,
com impactos sobre as receitas e as dívidas
das empresas, que enfrentam dificuldades
para repassar as altas para os preços finais. 

2 O Índice de Preços ao
Produtor (IPP), calculado pelo
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE),
que acompanha a variação
dos preços pagos pela indús-
tria, acumulava alta de
35,86% nos 12 meses encer-
rados em maio deste ano,
embora tenha apresentado
certa desaceleração nos últi-
mos meses, saindo de 4,63%
em março para 1,0% em
maio, comparado ao mês ime-
diatamente anterior.
2 As complicações são evi-
dentemente maiores para os
negócios de menor porte,
que estão não apenas diante
de um endividamento mais
elevado, refletindo as estra-
tégias adotadas nos últimos
meses para gerenciar a falta
de liquidez e atender a com-
promissos inadiáveis, via
maior contratação de crédi-
tos, mas igualmente encon-
tram “muito pouco espaço
para repassar adiante os au-
mentos de custos”.
2 As empresas menores
que conseguirem sobreviver
provavelmente terão que li-
dar com o problema do en-
dividamento mais elevado
num cenário de taxas de ju-
ros mais elevadas. “Se con-
seguirem rolar suas dívidas
mais à frente, isso certamen-

te ocorrerá num ambiente
de juros mais altos”, reforça
o economista do Iedi.
2 Ainda de acordo com
Cagnin, seria relevante neste
momento evitar que empre-
sas antes saudáveis “acabem
descarrilhando”, o que aju-
daria a tirar fôlego de pro-
jetos de expansão de capa-
cidade e poderia mesmo
adiar a perspectiva de um
novo ciclo de investimentos.
2 Num momento em que
as principais economias glo-
bais – Estados Unidos, Japão,
China e União Europeia –
adotam programas ambicio-
sos de investimento para re-
lançar a atividade econômica
no curto prazo e assegurar
um crescimento de longo pra-
zo social e ambientalmente
mais equilibrado e baseado
em tecnologias na fronteira
do conhecimento, o Brasil
corre sério risco de ser dei-
xado para trás.
2 “O mundo tem acelerado
a transformação estrutural e
tecnológica da economia, acu-
mulando novas competências
produtivas com foco na in-
dústria 4.0 e, neste cenário,
o País deveria costurar um
programa econômico de cur-
to prazo para acelerar o PIB
(Produto Interno Bruto) e
promover a transformação

de sua estrutura produtiva
em direção à sustentabilidade
ambiental e à digitalização”,
sustenta Cagnin.
2 Isso exigiria, entre outros
pontos, um forte programa
de investimentos em infra-
estrutura, pelo seu potencial
para reduzir custos e ala-
vancar a competitividade sis-
têmica na economia, e ainda
uma política robusta de in-
vestimentos em pesquisa e
desenvolvimento na frontei-
ra tecnológica.
2 Retornando ao curto
prazo, numa referência ao
debate em torno das pro-
postas de reforma tributá-
ria apresentadas (e segui-
damente revisadas) pela
equipe econômica, Cagnin
observa ainda uma parali-
sia nas decisões de investi-
mento pelas empresas. De
uma forma geral, os inves-
timentos estariam travados
pela insegurança em rela-
ção à carga tributária futu-
ra. Mas, olhando a expec-
tativa em relação ao inves-
timento estrangeiro, o eco-
nomista argumenta que a
desvalorização do real fren-
te ao dólar a partir de 2018
tornou mais baratos os ati-
vos aqui dentro, o que po-
derá servir como atrativo
a investidores de fora.

Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

Cenário para empresas de menor
porte ainda preocupa, afirma Iedi

Depois de encolher 6,8% em 2020, a economia lati-
no-americana crescerá 5,2% em 2021. Mesmo assim, a
expansão será insuficiente para reverter a crise eco-
nômica gerada pela pandemia de covid-19. A estimativa
foi divulgada pela Comissão Econômica para a América
Latina e o Caribe (Cepal).

No balanço anterior, divulgado em dezembro, o órgão
previa crescimento de 3,7% para a região em 2021.
Apesar da melhoria das projeções, a Cepal adverte que
a expansão não conseguirá compensar os efeitos da re-
tração econômica provocada pelo novo coronavírus.

“Essa expansão [de 5.2%] não conseguirá assegurar
um crescimento sustentado, já que os impactos sociais
da crise e os problemas estruturais da região se agra-
varam e se prolongarão durante a fase de recuperação”,
alertou o relatório.

O documento pede a manutenção de políticas emer-
genciais de transferência de renda e o aprofundamento
de políticas de proteção ao meio ambiente e de desen-
volvimento sustentável como meios de amenizar os
impactos sociais da pandemia, que serão duradouros.
Para a Cepal, a covid-19 agravou problemas estruturais
que afetam os mais pobres, como a desigualdade social,
a pobreza e os baixos níveis de investimento e de pro-
dutividade no continente.

Entre as medidas sugeridas pela Cepal, órgão vin-
culado às Nações Unidas, estão investimentos públicos,
políticas industriais e tecnológicas para gerar empregos
de melhor qualidade, reestruturação dos sistemas de
saúde e educação, universalização de uma renda básica
emergencial, adoção de bônus contra a fome, acesso a
“cestas básicas digitais” (como conexão gratuita de in-
ternet) e apoio às micro e pequenas empresas.

Para 2022, a Cepal prevê crescimento de 2,9% na
América Latina e no Caribe. Além da desaceleração
em relação a este ano, a projeção, segundo o órgão,
indica que a dinâmica de baixo crescimento do conti-
nente anterior à pandemia de covid-19 tende a continuar
nos próximos anos.

Brasil
Em relação ao Brasil, a estimativa de crescimento

em 2021 passou de 3,2% para 4,5%. Ao considerar que
o Produto Interno Bruto (PIB, soma dos bens e serviços
produzidos) encolheu 4,1% em 2020, a expansão deste
ano significaria crescimento acumulado de 0,2% em
2020 e 2021. Para 2022, a Cepal estima crescimento de
2,3% para o Brasil.

Segundo a Cepal, a situação do Brasil é menos ruim
que a dos demais países da América Latina, principalmente
porque a transferência de renda promovida pelo auxilio
emergencial ajudou a amenizar a queda do PIB no ano
passado. Mesmo assim, o órgão adverte que a recuperação
econômica está sendo desigual entre os setores e que o
crescimento deste ano, na maioria dos setores, apenas
está retomando níveis observados antes da pandemia.

“As recuperações relativamente rápidas no Brasil e
no México fizeram as atividades industriais retornar a
um nível de quase estancamento, como o registrado
desde o fim de 2015 no primeiro caso [do Brasil] e o
início de 2018 no segundo [do México]”, destacou o re-
latório. (ABr)

Expansão de 4,5% para o Brasil não altera estagnação

Taxa de inadimplência deve ser
de 4,04% este mês, prevê Ibevar

BALANÇO
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Crescimento da
América Latina
não reverterá
efeitos da
pandemia

A taxa de inadimplência
(recursos livres) deve ficar
entre 3,77% e 4,31%, com mé-
dia estimada de 4,04% para
este mês, segundo pesquisa
do Instituto Brasileiro de Exe-
cutivos de Varejo e Mercado
de Consumo (Ibevar). 

O resultado reflete uma
queda de 0,15 ponto percentual
em relação ao real valor de
maio, e de 0,01 ponto percen-
tual em relação ao valor esti-
mado para junho de 2021.  Pelo
segundo mês consecutivo, a

inadimplência no país apre-
sentou baixa em relação aos
períodos anteriores. Em junho,
essa mesma taxa foi de 4,05%,
- 0,18 ponto percentual abaixo
do valor calculado para maio.

Para o economista e presi-
dente do Ibevar, Claudio Feli-
soni de Angelo, essa retração
contínua condiz com o aumen-
to da inflação, retração do mer-
cado de consumo, altos níveis
de desemprego no país e com
o fim do auxílio emergencial. 

“Mesmo com a reabertura

gradual da economia, o cenário
ainda é de muita incerteza
para a maioria dos consumi-
dores brasileiros. Desta ma-
neira, muitas pessoas tiveram
que cortar gastos ou poupar o
dinheiro para pagar contas.
Estes fatores, ligados ao au-
mento do custo de vida e ao
fim do auxílio emergencial, fi-
zeram com que a inadimplên-
cia em julho continuasse a
apresentar queda, em relação
aos períodos anteriores”, ex-
plicou Felisoni. (ABr)

O governador Ronaldo Caiado anunciou, na sexta-feira
(09/07), o nome do ultramaratonista Márcio Villar como
um dos atletas parceiros na divulgação do Caminho de
Cora Coralina. “Com o prestígio nacional e internacional
que ele tem, vai dar uma projeção mundial ao nosso per-
curso”, afirmou. O Governo de Goiás trabalha para a estru-
turação do trajeto que receberá obras de infraestrutura or-
çadas em R$ 2 milhões. A licitação para as benfeitorias
deve ser lançada ainda em julho

Recordista mundial do Caminho de Santiago de Compos-
tela, com a marca de 820 quilômetros, em 6 dias, 11 horas e
2 minutos, Márcio Villar compartilhará sua experiência. 

EXPRESSA



Samuel Straioto

A Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) que trata
do voto impresso nas eleições
de 2022 será analisada pela
Comissão Especial da Câmara
dos Deputados na próxima se-
mana. A PEC do voto impresso
foi apresentada pela deputada
Bia Kicis (PSL-DF) e é defendida
por parlamentares bolsonaris-
tas que fazem coro a falas do
presidente contra a lisura do
sistema eleitoral brasileiro. De-
putados federais do estado de
Goiás estão preocupados com
a politização do tema e veem
dificuldades para implantação
do voto impresso para o pleito
do ano que vem.

Magda Mofatto (PL) desta-
cou que já foi a favor da maté-
ria, mas que hoje é contra. Ela
destaca o que a fez mudar de
ideia. “Estou pensando seria-
mente em não votar pelo voto
impresso. É preciso compreen-
der que um país que tem exa-
gero de gastos inúteis, exagero
de gastos em burocracia, é um
país altamente burocrático e
o voto auditável venha a ser
uma burocracia. Se existe o
voto eletrônico que pode ser
fraudado, o voto auditável vai
depender de pessoas para con-
ferir o voto e será que vão ser
confiáveis para conferir os vo-
tos impressos? Já estive do lado
de querer que o voto fosse im-
presso, acredita que fosse im-
portante e hoje estou come-
çando a pensar diferente”, re-
latou a parlamentar.

A líder da bancada goiana,
Flávia Morais (PDT) é a favor
do voto impresso, no entanto,
ela entende que o tema foi
politizado e avalia que o as-
sunto precisa de uma discus-
são mais madura. “Eu não
chamo de voto impresso, é
um voto eletrônico auditável.
Qualquer tipo de lei que venha
dar mais transparência e se-
gurança para o processo, eu
sou favorável. Eu sou contra
a politização. Sou favorável a
auditagem, não sou contra.
Acredito que não seja apro-
vado para 2022, e não defendo
a pressa, e sem politizar”, des-
tacou Flávia Morais.

Outro que também é fa-
vorável ao voto impresso é o
deputado Adriano do Baldy
(Progressista). Para ele, um
sistema eleitoral mais seguro
pode ser benéfico para a po-
pulação. “Nós estamos ava-

liando todas as propostas que
são colocadas para que a gen-
te possa tomar as decisões
corretas para que a gente pos-
sa ser o mais democrático
possível, dando transparência
ao trâmite da legislação e da
coisa pública. Eu entendo que
o Brasil tem avançado muito,
nós temos ficado às vezes

numa guerra de farpas que
não leva a lugar algum. Eu
estou avaliando o projeto que
foi colocado, não vejo nenhum
problema em votar e ver seu
voto impresso, dá mais legiti-
midade às suas decisões, é
mais democrático”, afirmou.

Já o deputado federal Ru-
bens Otoni (PT) é totalmente

contra o chamado voto im-
presso. “Isso é o maior retro-
cesso que poderíamos ter na
política brasileira, é uma ver-
gonha discutir o assunto.  Ago-
ra voltar no tempo e no espaço,
é uma tentativa de melar o
processo eleitoral. Se fosse para
dar segurança, não tinha pro-
blemas do custo, mas a grande
questão é a insegurança. Es-
pero que isso não passe, é um
reflexo do atraso que estamos
vivendo nos últimos anos. Ou-
tro parlamentar que também
é contra é o deputado Glaustin
da Fokus (PSC), mesmo sendo
um nome da base bolsonaris-
ta.” O meu partido anda com
o presidente da República, mas
não sou a favor, acho que as
nossas eleições estão bem or-
ganizadas, isso não faz sentido,
estar discutindo um assunto
de forma antecipada, já disse
ao presidente da República,
inclusive”, afirmou Glaustin.

Se de um lado, o presidente
Jair Bolsonaro ameaça não
reconhecer o resultado das
urnas e, de outro, o Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) e li-
deranças políticas e sociais
defendem a manutenção do
formato atual por jamais ter
sido detectado um único in-
dício de fraude eleitoral em
25 anos de utilização de urnas
eletrônicas, a saída pode ser
uma solução híbrida que con-
temple os dois lados. Um gru-
po de deputados defende uma
implantação escalonada do
voto impresso, começando
por 5% das urnas em 2022 e
chegando a 100% delas em
2030, ao custo total de R$ 2,5
bilhões. Francisco Júnior (PSD)

avalia que essa é uma questão
importante a ser avaliada.

“A discussão maior é a se-
guinte: fala em voto impresso,
mas não é bem só sobre o
voto impresso, é o que nós
vamos fazer com esses votos.
Se nós vamos fazer nova elei-
ção, se vamos apurar 100%
dos votos impressos é uma
coisa. Se será impresso parte
dos votos para fazer uma afe-
rição, uma validação da elei-
ção, é outro caminho. O que
precisa ser discutido é isso:
Nós estamos colocando em
xeque a votação eletrônica ou
nós queremos apenas confir-
ma-la. São caminhos comple-
tamente diferentes e essa é a
discussão maior que existe na
Câmara hoje.  Decidindo se
queremos uma outra eleição,
outra apuração impressa, eu
acredito que teremos dificul-
dades. Entendendo que seja
uma aferição de um percen-
tual dos votos impressos, no
sentido de dar mais credibili-
dade as eleições, é um cami-
nho mais sensato que eu acre-
dito que tenha chance de pros-
perar”, disse Francisco Júnior.

No último dia 26, líderes
de 11 partidos — inclusive al-
guns da base do governo,
como PL, Progressistas, PSL e
Republicanos — fecharam
acordo para não votar a im-
plantação do voto impresso.
Entre os deputados, mesmo
quem é a favor do novo for-
mato sabe das dificuldades e
acredita ser impossível ado-
tá-lo em 100% das urnas para
as eleições gerais de 2022. Des-
de a eleição passada, antes de
ser alçado ao cargo, Bolsonaro
ataca as urnas eletrônicas.

O presidente do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE), mi-
nistro Luís Roberto Barroso,
alertou para os riscos de frau-
de e judicialização das elei-
ções de 2022 caso o voto im-
presso seja retomado. Ele
apontou que se o candidato
à presidência desconfiar do
resultado do pleito "vai criar
dificuldade administrativa".
"Tudo isso oferece risco para
o sigilo, risco grande de frau-
de e risco de judicialização,
porque a contagem manual
vai dar diferença em relação
a contagem eletrônica. Até
em caixa de banco ou caixa
de empresa, no final do dia,
você tem que fazer uma re-
conciliação", disse Barroso.
(Especial para O Hoje)
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A produção industrial em
Goiás registrou alta de 4,8%
no mês de maio, em compara-
ção com abril. Foi o melhor
resultado entre as regiões pes-
quisadas pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística
(IBGE). Na mesma comparação,
a produção nacional apresen-
tou avanço de 1,4%. 

O salto no crescimento da
indústria coloca Goiás em
primeiro lugar no Brasil. O
Estado ficou acima de Minas
Gerais (4,6%), Ceará (4,4%) e
Rio de Janeiro (4,3%), além
de ter superado São Paulo
(3,9%), Mato Grosso (3,4%) e
Espírito Santo (2,1%). 

“Avançamos na nossa ca-
pacidade produtiva, indus-
trial, empresarial e de resul-

tados para a população”, afir-
ma o governador Ronaldo
Caiado, que destaca os inves-
timentos em infraestrutura e
nas políticas de atração de
novas empresas para a conti-
nuidade das conquistas al-
cançadas pelo Estado. 

A indústria automobilística
se destacou com crescimento
de 693% no mesmo período.
Foi o terceiro aumento conse-
cutivo após 12 quedas seguidas.
O resultado se deve às ações
do Governo de Goiás para for-
talecimento do setor. Em no-
vembro do ano passado, o go-
verno assinou protocolo de in-
tenções com a Caoa, instalada
no município de Anápolis, para
expansão das instalações e au-
mento de produção.

A Caoa projeta investimen-
tos na ordem de R$ 1,5 bilhão,
o que garantiria a geração de
mais de 2 mil empregos diretos
e outros 25 mil indiretos, além
da forte contribuição para o
crescimento da indústria goia-
na, que se verifica agora nos
números do IBGE.

O secretário de Indústria,
Comércio e Serviços, José Vit-
ti, avalia esse resultado e diz
que há espaço para registro
de mais crescimento. Ele
aponta que a indústria de
biocombustível aumenta sua
produção nesse período do
ano, o que ajuda nos indica-
dores da indústria. 

“Goiás tem uma indústria
consolidada, tanto a que vem
da produção de biocombustí-

veis, bem como a de minera-
ção, fármacos e automóveis,
entre outros itens. Todas aju-
dam no salto da nossa produ-
ção industrial”, disse Vitti, que
aproveitou para parabenizar
o empresariado goiano por
mais essa conquista diante de
um cenário de crise econômi-
ca recorrente provocado pela
pandemia. 

Destaque também foi a in-
dústria extrativa, que registrou
crescimento de 7,6% em maio,
comparado com maio de 2020,
com incremento da produção
de ouro, ferroniobío e ferro-
níquel. Setores de produção
industrial química também
apresentaram altas, a exemplo
de produtos minerais não-me-
tálicos (19,6%) e outros pro-

dutos químicos (11,9%).  
O registro da indústria goia-

na de maio, na comparação
com o mesmo mês de 2020,
foi negativo (-0,3%), o que se
explica porque nesse mesmo
período do ano passado parte
do setor industrial goiano, es-
pecialmente na produção de
medicamentos e de alimentos,
não paralisou totalmente as
atividades em decorrência das
medidas sanitárias impostas
em razão da pandemia. 

Segundo o IBGE, a produ-
ção da indústria é calculada
pela PIM-PF - Pesquisa Indus-
trial Mensal Produção Física
- e reflete as alterações das
quantidades de bens e servi-
ços produzidos pela indústria
ao longo do tempo. 

Produção industrial em Goiás tem salto de 4,8% em maio
RECUPERAÇÃO

Mesmo parlamentares da base bolsonarista são contra alteração devido a alto custo

Deputados veem dificuldades na
implantação do voto impresso

Magda Mofatto (PL) repensou o voto e hoje é contrária

Contrário, Rubens Otoni (PT) considera medida um retrocesso

Líder da bancada goiana deputada Flávia Morais (PDT) é favorável ao voto impresso



Ao entregar ontem mais
140 escrituras a moradores do
Jardim Nova Esperança, na re-
gião Noroeste de Goiânia, o
prefeito Rogério Cruz (Repu-
blicanos) destacou a impor-
tancia do documento. “Um so-
nho que passou por gerações,
hoje, tornou-se realidade para
famílias do Jardim Nova Es-
perança com a entrega de 140
escrituras. Este não é só a rea-
lização de um sonho, mas o
resgate da dignidade para estas
famílias que construíram a
vida naquele bairro”, disse.

“Viver este momento alar-
gou o meu coração de alegria
e vamos replicar este senti-
mento por meio do programa
Primeira Escritura, que che-
gará em muitos outros bairros
da nossa capital”, arrematou
o prefeito. A ação faz parte
do Programa Primeira Escri-
tura do Executivo, criado a
partir de Lei municipal nº
10.231/2018, que estabelece
novas regras para política de
habitação e regularização
fundiária na capital.

Considerado um dos maio-
res programas de regulariza-
ção fundiária do País, o Pri-

meira Escritura tem por ob-
jetivo regularizar e escriturar
imóveis de responsabilidade
do Município que foram doa-
dos às famílias carentes da
capital. Desde seu lançamen-
to, em 2018, o programa já
promoveu a regularização em
26 bairros de Goiânia e be-

neficiou cerca de 4 mil famí-
lias goianienses.

Rogério Cruz lembrou que
as famílias beneficiadas com
escrituras aguardavam o do-
cumento há mais de 50 anos.
“Este gesto de entrega encheu
meu coração de alegria e será
multiplicado na cidade por

meio do programa Primeira
Escritura. O objetivo é que
possamos entregar escrituras
toda semana em todas as re-
giões da nossa cidade. O lar
é nobre e todos aqueles que
esperam terão a segurança
de bater no peito e dizer:
“esta casa é minha!”.

Prefeito entrega 140 escrituras no Nova Esperança
MORADIA

Carlos nathan Sampaio

Os presidentes do Senado
Federal, Rodrigo Pacheco
(DEM), e do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), ministro Luís
Roberto Barroso, reagiram
às declarações do presidente
da República Jair Bolsonaro
(sem partido) que apontou
fraudes nas eleições na últi-
ma sexta-feira (9), sem apon-
tar provas. O TSE divulgou
uma nota considerando “la-
mentável” à “forma e o con-
teúdo” do que foi dito pela
principal autoridade do país. 

Dentre vários pontos, no
primeiro, o TSE diz que desde
a implantação das urnas ele-
trônicas em 1996, jamais se
documentou qualquer episó-
dio de fraude. “Nesse sistema,
foram eleitos os Presidentes
Fernando Henrique Cardoso,
Luiz Inácio Lula da Silva, Dil-
ma Rousseff e Jair Bolsonaro.
Como se constata singelamen-
te, o sistema não só é íntegro
como permitiu a alternância
no poder”, aponta a nota. Con-
fira os outros pontos divulga-
dos pelo órgão, na íntegra:

2. Especificamente, em re-
lação às Eleições de 2014, o
PSDB, partido que disputou
o segundo turno das eleições
presidenciais, realizou audi-
toria no sistema de votação
e reconheceu a legitimidade
dos resultados.

3. A presidência do TSE é
exercida por Ministros do
Supremo Tribunal Federal.
De 2014 para cá, o cargo foi

ocupado pelos Ministros Dias
Toffoli, Gilmar Mendes, Luiz
Fux, Rosa Weber e Luís Ro-
berto Barroso. Todos parti-
ciparam da organização de
eleições. A acusação leviana
de fraude no processo elei-
toral é ofensiva a todos.

4. O Corregedor-Geral Elei-
toral já oficiou ao Presidente
da República para que apre-
sente as supostas provas de
fraude que teriam ocorrido
nas eleições de 2018. Não hou-
ve resposta.

5. A realização de eleições,
na data prevista na Constitui-
ção, é pressuposto do regime
democrático. Qualquer atua-
ção no sentido de impedir a
sua ocorrência viola princípios
constitucionais e configura
crime de responsabilidade.

Desde a adoção da urna
eletrônica no Brasil, em 1996,
nunca houve comprovação
de fraudes em eleições. Essa
constatação foi feita por au-
ditorias realizadas pelo TSE,
investigações do Ministério
Público Eleitoral (MPE) e por
estudos independentes.

Além disso, as urnas ele-
trônicas são auditáveis e o
processo é feito durante a
própria votação. O processo
é chamado Auditoria de Fun-
cionamento das Urnas Ele-
trônicas (ou “votação parale-
la”). Na véspera da votação,
juízes eleitorais de cada Tri-
bunal Regional Eleitoral (TRE)
fazem sorteios de urnas já
instaladas nos locais de vo-
tação para serem retiradas e
participarem da auditoria.

Presidente do Senado
“Nós não podemos admitir

qualquer tipo de fala, de ato,
de menção que seja atenta-
tória à democracia ou que es-
tabeleça um retrocesso na-
quilo que, repito, a geração
antes da minha conquistou e
que é nossa obrigação man-
ter, que é a democracia no
nosso país”, afirmou o presi-
dente do Senado.

“Todo aquele que pretender
algum retrocesso ao estado de-
mocrático de direito esteja cer-
to que será apontado pelo povo
brasileiro e pela história como

inimigo da nação e como al-
guém privado de algo muito
importante para os brasileiros
e para o Brasil, que é o patrio-

tismo, neste momento que nós
precisamos de união, de paci-
ficação, de busca de consenso.”
(Especial para O Hoje)
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Dentre vários
pontos, o TSE diz
que desde a
implantação das
urnas eletrônicas
em 1996 não houve
nenhuma
ocorrência de
fraude

Presidentes do Senado e TSE
reagem a fala de Bolsonaro 

Acusação 
A fala mais recente de Bolsonaro sobre fraudes

nas eleições foi nesta manhã com apoiadores. O pre-
sidente disse que no segundo turno de 2014, Aécio
Neves (PSDB) teria vencido Dilma Roussef (PT), mas
sem apresentar evidências. O vídeo foi compartilhado
pelo jornal Metrópoles.

“E minuto a minuto, no segundo turno, Aécio Neves,
começou o Aécio Neves lá em cima e a Dilma lá embaixo.
Com o tempo, essas curvas foram se cruzando até que
se estabilizaram na horizontal com a Dilma na frente”,
explicou o presidente a apoiadores.

“Depois que as curvas se tocaram, ou momentos antes
das curvas se tocarem, era Dilma ganhou, Aécio ganhou,
Dilma ganhou, Aécio ganhou. Por 271 (mil) vezes. É você
jogar uma moeda 217 (mil) vezes para cima e dar cara,
coroa, cara, coroa, cara, coroa.”, disse o presidente.

Bolsonaro é um apoiador ferrenho do voto impresso
e, segundo ele, se não houver uma forma de realizar
a votação dessa forma “não teremos eleição”. Entre-
tanto, é necessário lembrar que tanto Bolsonaro
quanto seus filhos foram eleitos por diversos mandatos
utilizando o sistema atual.

Programa Primeira

Escritura regulariza

e escritura imóveis

doados pelo

município a famílias

carentes
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Felipe André

Após vencer como visitante
e empatar em Goiânia, o Atlé-
tico Goianiense volta a viajar
e terá, assim como na última
semana, o Rio Grande do Sul
como destino. O rubro-negro
enfrenta, neste domingo (11),
às 11h (horário de Brasília), o
Juventude, no estádio Alfredo
Jaconi pela 11ª rodada do Cam-
peonato Brasileiro. Os goianos
somam 14 pontos, dois a mais
que os donos da casa.

Para essa partida, o treina-
dor Eduardo Barroca deve
manter o time que iniciou
atuando contra o Sport. En-
quanto busca contar com João
Paulo e Ronald, que estão na
transição, o comandante deve
manter a trinca no meio-cam-
po que começou jogando nas
duas últimas rodadas, com Wil-
lian Maranhão, Marlon Freitas
e Gabriel Baralhas.

“Eu atuo como volante,
mas eu consigo jogar como
segundo volante saindo mais
ou também na construção.
Estar ao lado do Willian Ma-
ranhão e do Marlon Freitas
me ajuda muito e me facilita
bastante. São dois jogadores
excelentes que estão me aju-
dando no meio-campo”, disse
Gabriel Baralhas.

Uma novidade na lista de
relacionados será o zagueiro
Wanderson. O jogador, que es-
tava por último no Fortaleza,
mas está emprestado pelo Ba-
hia, foi apresentado oficial-
mente e estava treinando nos
últimos dias no CT do Dragão.
O atleta se colocou à disposição
de Eduardo Barroca e deve fi-
car como uma opção no banco
de reservas, já que não entra
em campo desde maio. Apesar
de regularizado, Werley, outro
zagueiro contratado, precisa
de mais tempo para estrear
pelo rubro-negro.

O Atlético Goianiense vai
reencontrar três jogadores que
passaram pela história recente
do clube. Matheuzinho, Chico
e Roberson estão no Juventude,
após deixarem o rubro-negro.
O primeiro foi campeão esta-
dual e conquistou o acesso da

segunda para a primeira divi-
são, o segundo foi contratado
no início da última temporada
para disputar a Série A, mas
recusou uma renovação e assi-
nou com os gaúchos. Por último,
o atacante ganhou oportunida-
des, mas o histórico de lesões
pesou contra a renovação.

Juventude
A equipe comandada por

Marquinhos Santos sofreu
duas derrotas nos dois últimos
jogos, ambos como visitante.
O Verdão do Sul foi superado
por Ceará e Bahia, mas per-
maneceu com cinco pontos à
frente da primeira equipe den-
tro da zona do rebaixamento
e ocupa até o início da rodada,
a 13ª colocação.

Para essa rodada, Marqui-
nhos Santos vai contar com o
retorno do volante Guilherme

Castilho, que cumpriu suspen-
são na última rodada e deve
ser titular nesta partida. Desse
modo, com a manutenção da
formação com três volantes,
Jadson deixaria o time titular.
Outra possibilidade de altera-

ção no time titular seria a saída
do lateral Michel Macedo, que
foi substituído nos últimos mi-
nutos no duelo contra o Bahia
e se for poupado, Paulo Hen-
rique pode começar como ti-
tular. (Especial para O Hoje)

Após empate, em
casa, contra o
Sport, o Atlético
Goianiense 
vai visitar o
Juventude, neste
domingo, 
no estádio 
Alfredo Jaconi

A Série D chega a sua sexta
rodada e com muita disputa
entre os cinco primeiros colo-
cados. Neste sábado (10), o
duelo é entre primeiro e se-
gundo colocado, buscando a
liderança do grupo 5. Goianésia
recebe o Nova Mutum. Apare-
cidense tem confronto difícil
diante do Brasiliense. Jaraguá
na lanterna enfrenta o União
Rondonópolis.

Goianésia x Nova Mutum
Duelo dos líderes neste sá-

bado acontece no estádio Val-
deir José de Oliveira e está
marcado para às 16 horas.
Embalado com duas vitórias,
o Goianésia deu um salto gran-
de na competição pulando
para a segunda colocação. A
chegada dos novos reforços
animou o treinador Ariel Ma-
mede que deve repetir a mes-
ma escalação do que foi na
goleada sobre o Jaraguá, po-
rém, sem três jogadores.

O zagueiro Brumati e o la-
teral-esquerdo Raphael Soares
estão suspensos e o volante Zé
Vitor rescindiu com o Goiané-
sia e retornou ao Vila Nova.
Porém, os atacantes Rodrigo
Rocha e João Celeri foram re-
gularizados e podem estrear.

O provável Goianésia: Ar-
tur; Lima, Sobral, Tibúrcio,
Luizão, PH; Renato, Dudu,
João Lucas; Ygor Vinícius e
Flávio Gabriel.

Brasiliense x
Aparecidense

O Camaleão sofreu na últi-

ma derrota sua primeira der-
rota na competição, perdeu a
invencibilidade e de quebra
caiu para a quarta colocação.
O jogo deste sábado, a Apare-
cidense viaja para enfrentar o
Brasiliense que também não
vem em um bom momento. A
partida acontece no Boca do
Jacaré, às 15 horas.

Sem desfalques para o due-
lo, Thiago Carvalho deve fazer
mudanças após a derrota e o
sistema ofensivo deve sofrer
alterações. Somente três joga-
dores estão pendurados no
lado da Cidinha. São eles: os
laterais Rafael Cruz e Rodrigues
e o zagueiro Lucas Gazal.

A provável Aparecidense:
Pedro Henrique; Rafael Cruz,
Rafael Goiano, Wesley Matos,
Rodrigues; Bruno Henrique,
Rodriguinho, Robert; Negueba,
Wesley Lelo e Marinho. 

União Rondonópolis x
Jaraguá

Em situação mais crítica
na classificação, o Jaraguá é
o lanterna da competição ten-
do somado um ponto. O time
que segue sem vencer viaja
para enfrentar o União Ron-
donópolis, no Luthero Lopes,
às 16 horas.

O treinador Coutinho terá
dois desfalques em sua equipe:
O volante Irlan e o meia Caio
cumprem suspensão pelo ter-
ceiro amarelo.

O provável Jaraguá: Fabry-
cio; Thiago Pina, Matheus Cos-
ta, Vinicius, Felipe Tavares; Ra-
mon, Lorenzi, Murilo; Lausen,
Danilo e Nilson Jr. (Victor Pi-
menta, especial para O Hoje)

Titular nos dois últimos jogos, Gabriel Baralhas deve permanecer no meio-campo contra o Juventude

Apenas dois pontos se-
param o Atlético Goianien-
se de seu próximo adver-
sário na Série A, o Juven-
tude. O rubro-negro vai ter
pela primeira vez na tem-
porada um jogo começan-
do às 11h (horário de Bra-
sília), contra uma equipe
que é muito bem conheci-
da por seu atleta mais ex-
periente dentro do elenco,
o goleiro Fernando Miguel,
que já passou pelo time
gaúcho nesta década.

Gaúcho, natural de Ve-
nâncio Aires, Fernando
Miguel passou por todo o
seu começo de carreira no
futebol estadual. Em 2012
foi contratado pelo Juven-
tude, onde conquistou o
seu primeiro título, a Copa
FGF, ou como era conhe-
cida a Copa Hélio Doura-
do, ao vencer o Brasil de
Pelotas na final. O time,
que era comandado por
Lisca, tinha em seu elenco
nomes como o lateral-es-
querdo Alex Telles, hoje
atleta do Manchester Uni-
ted-ING, o zagueiro Bres-
san, ex-Grêmio e atual-
mente no FC Dallas-USA e
o meia Ramiro, que per-
tence ao Corinthians.

“Todo jogo é especial.
Esse tem uma caracterís-
tica um pouco diferente,
pois é uma equipe que eu
construí uma história, te-
nho um título, acesso e mo-

mentos marcantes pelo clu-
be. Foi o início de uma re-
construção do Juventude,
eu tenho orgulho da his-
tória que construí junto
com todos que estiveram
com a gente, foram tem-
poradas proveitosas e de
bastante crescimento, mas
hoje eu defendo o Atlético
Goianiense e vou fazer o
melhor para construir a
minha história aqui. É um
jogo importante e vamos
buscar fazer o nosso me-
lhor em Caxias do Sul”, dis-
se Fernando Miguel.

Em 2013, Fernando Mi-
guel foi o goleiro que con-
quistou o acesso com o Ju-
ventude na Série D. O ar-
queiro defendeu a equipe
até a classificação para a
semifinal, quando elimi-
nou o Metropolitano-SC
na fase anterior. Ele foi
negociado então com o Vi-
tória e o time gaúcho se
sagrou vice-campeão ao
perder para o Botafogo-
PB na decisão por 3 a 2
no placar agregado.

O Juventude ainda al-
ternou entre terceira e se-
gunda divisão, mas na últi-
ma temporada confirmou
o acesso para a primeira
divisão. Neste ano, os gaú-
chos somam 12 pontos em
10 jogos e a 13ª colocação
antes de começar a 11ª ro-
dada. (Felipe André, espe-
cial para O Hoje)

Com título e acesso,
Fernando Miguel
reencontra o Juventude

SÉRIE A

Goianésia mira liderança e
Aparecidense busca voltar a vencer

SÉRIE D

Bruno Corsino/ACG

Azulão chega

confiante para o

confronto diante do

Nova Mutum

Data: 11 de julho, 2021; Horário: 11h (de Brasília); Local: Estádio
Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul-RS; Árbitro: Wagner do nascimento
Magalhães (Fifa/RJ); Assistentes: luiz Claudio Regazone (RJ) e Daniel
do Espirito Santo Parro (RJ); VAR: Carlos Eduardo nunes Braga (RJ)

TÉCnICA

Juventude: Marcelo Carné; Mi-
chel Macedo (Paulo Henrique),
Vitor Mendes, Rafael Forster e
William Matheus; Elton, Jadson
(Guilherme Castilho), Matheus
Jesus e Wescley; Paulinho Boia,
Matheus Peixoto. 
Técnico: Marquinhos Santos

Atlético-GO: Fernando Mi-
guel; Dudu, Oliveira, Éder e
natanael; Willian Maranhão,
Gabriel Baralhas e Marlon
Freitas; Arthur Gomes, André
luis e lucão. 

Técnico: Eduardo Barroca

Juventude x Atlético-GO

t
FICHA

No frio de Caxias do Sul

Comunicação Goianésia



Victor Pimenta

O Goiás teve o fim da sua
invencibilidade em casa na
noite desta sexta-feira, após
perder para o Náutico por 1 a
0. A equipe esmeraldina que
por várias vezes ficou próxima
do gol, viu Jean Carlos em uma
cobrança de falta fazer o único
gol do jogo na famosa lei do
ex. De quebra saiu do g-4 e
viu os pernambucanos se iso-
larem na liderança. 

Primeiro tempo
O Goiás jogou abaixo do es-

perado e cedeu a pressão im-
posta pelo Náutico dentro da
Serrinha. O líder do campeo-
nato pareceu que estava em
casa e não deixou o time es-
meraldino respirar nos trinta
primeiros minutos de jogo. Ta-
deu e a defesa foram acionados
a todo momento, mas conse-
guiram se sair bem antes mes-
mo do intervalo. O Goiás con-
seguiu equilibrar as ações so-
mente no final do primeiro
tempo. Pelo lado do Náutico,
Jean Carlos de falta chegou
com perigo e Trindade em bela
jogada individual quase mar-
cou. No lado esmeraldino, a
jogada de maior perigo saiu
dos pés de Bruno Mezenga que

finalizou de longe, acertando
a trave de Jefferson. Jogo bem
movimentado, mas sem muitas
pausas, o árbitro resolveu dar
somente um minuto de acrés-
cimo que não acrescentou em
nada na partida. 

Segundo tempo
A equipe esmeraldina voltou

melhor no segundo tempo e
nos dez primeiros chegou com
mais perigo que nos quarenta
e cinco da primeira etapa. Dadá
foi responsável pela primeira
chegada e a segunda Apodi ca-
beceou para Caio que finalizou
bem, mas Jeferson fez uma ex-
celente defesa. A melhor de to-

das, Manga desperdiçou. O go-
leiro errou na saída de bola e
sobrou pro atacante que teve
tempo de ajeitar, mas a defesa
tirou em cima da linha. Nicolas
fez sua estreia e na primeira
vez em campo já cabeceou for-
çando Jefferson defender. O
Náutico também teve uma
grande chance com Jean Carlos
que livre, isolou. Ele não des-
perdiçou duas vezes e em co-
brança de falta mandou no can-
to de Tadeu, abrindo o placar.
O Goiás sentiu o gol e pouco
fez depois. O Náutico que ficou
próximo do segundo, mas aca-
bou vencendo somente por 1 a
0. (Especial pra O Hoje)

VILA NOVA

Na última quinta-feira (8),
o Vila Nova chegou à sua ter-
ceira vitória na Série B do
Campeonato Brasileiro. Fora
de casa, o time comandado
pelo técnico interino Higo
Magalhães derrotou o Remo
por 1 a 0, chegando aos 13
pontos conquistados.

Ao analisar o triunfo, o co-
mandante vilanovense o clas-
sifica como difícil, assim como
toda a competição. Além disso,
Higo revela já estar com o pen-
samento na partida da próxi-
ma terça-feira (13), contra o
Brasil, de Pelotas.

“Mais uma vitória fora de
casa. Uma vitória difícil. A Série
B é muito difícil. Vamos respi-
rar, comemorar essa vitória e
já começar a planejar o jogo
contra o Brasil (de Pelotas).
Vamos criar possibilidades
para fazermos um grande jogo,

criar possibilidades para ter-
mos um volume muito grande
de finalizações. E, com isso, fi-
carmos muito próximos da vi-
tória. Nós estamos trabalhando
muito forte para isso. É lógico
que, no decorrer dela, a Série
B é muito difícil. Tomara que
as coisas aconteçam a nosso
favor”, disse Higo Magalhães.

Diante do Leão, o Tigre
triunfou com um gol do za-
gueiro Rafael Donato, de ca-
beça, aos 35 minutos, após co-
brança de escanteio. Ao falar
de seu defensor, Higo elogia
suas atuações e diz que a par-
ceria com Renato tem sido
primordial para que Donato
jogue em alto nível.

“O (Rafael) Donato é um jo-
gador que é líder. E ele vem
tendo atuações muito boas, jun-
tamente do Renato. Acredito
muito que o Renato ajuda nes-

sas atuações do Donato. Nós
“casamos” bem a dupla. E, com
isso, nosso sistema defensivo é
muito sólido. As coisas estão
caminhando bem. Estamos con-
seguindo ser sólidos durante
os jogos. As coisas têm tudo
para irem se encaixando a cada
jogo”, comentou o treinador. 

Higo completou dizendo
que Rafael Donato é muito im-
portante, mas que, além dele,
todos são e estão, a cada dia,
evoluindo.

“É um jogador muito im-
portante. Mas não só ele. Cito
o Georgemy, o seu companhei-
ro de defesa (Renato), o (Wil-
lian) Formiga, que é um joga-
dor muito consistente. Estamos
nos ajeitando e melhorando a
parte técnica. Com isso, nosso
grupo vai se fortalecendo”, fi-
nalizou Higo. (Breno Modesto,
especial para O Hoje)
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Autor do gol da vitória contra o Remo, Donato foi elogiado pelo comandante

Data: 09 de julho de 2021. Horário e local: 21h30, estádio Hailé
Pinheiro, Goiânia. Arbitragem: Ivan da Silva Guimarães Júnior
(AM); assistentes: Marcos Santos Vieira (AM) e Usclei Regison
Pereira dos Santos (AM); quarto árbitro: Gabriel dos Santos
Queiroz (GO). Gol: Jean Carlos 30’2T (náutico)

TÉCnICA

Goiás: Tadeu; Apodi (Vinicius
lopes), David Duarte, Rey-
naldo, Artur; Breno, Caio Vi-
nícius, luan Dias (Everton
Brito); Dadá Belmonte (nico-
las), Bruno Mezenga, Alef
Manga (Dieguinho). 

Técnico: Pintado.

Náutico: Jefferson; Bryan,
Camutanga, Yago (Carlão),
Rafinha (Breno); Matheus
Trindade, Rhaldney, Marciel
(Giovanny), Jean Carlos (Mat-
heis Carvalho); Vinícius (Iago
Dias) e Paiva. 

Técnico: Hélio dos Anjos.

Goiás 0x1 Náutico

Douglas Monteiro/Vila Nova FC

Goiás perde várias
chances de vencer,
sofre gol de falta
no fim e de 
quebra perde a
invencibilidade 
em casa

Quem não faz, levA

Jogando na Serrinha, o Goiás viu o líder Náutico vencer pelo placar de 1 a 0

Afonso Cardoso

t
FICHA

Higo elogia Rafael Donato e
valoriza vitória fora de casa

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

Náutico

Coritiba

Sampaio Corrêa

CRB

Vasco

Goiás

Guarani

Brusque

Vila Nova

Botafogo

Avaí

Operário-PR

Cruzeiro

CSA

Confiança

Ponte Preta

Vitória

Brasil de Pelotas

Londrina

Remo

Série B

Times P J V E D GP GC SG AP%

24 10 7 3 0 18 4 14 80

20 9 6 2 1 10 4 6 74.1

18 10 5 3 2 9 3 6 60

17 10 5 2 3 15 15 0 56.7

16 10 5 1 4 11 10 1 53.3

16 10 4 4 2 10 5 5 53.3

16 10 4 4 2 17 13 4 53.3

13 8 4 1 3 9 11 -2 54.2

13 10 3 4 3 6 7 -1 43.3

12 9 3 3 3 12 11 1 44.4

12 9 3 3 3 9 10 -1 44.4

12 9 3 3 3 8 13 -5 44.4

10 10 2 4 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

8 10 1 5 4 5 8 -3 26.7

7 9 1 4 4 6 8 -2 25.9

7 9 1 4 4 6 9 -3 25.9

7 10 1 4 5 6 11 -5 23.3

7 9 1 4 4 5 11 -6 25.9

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

Palmeiras

Bragantino

Athletico-PR

Atlético-MG

Fortaleza

Bahia

Santos

Atlético-GO

Ceará

Corinthians

Fluminense

Flamengo

Juventude

Internacional

América-MG

São Paulo

Sport

Cuiabá

Chapecoense

Grêmio

Série A

Times P J V E D GP GC SG AP%

22 10 7 1 2 18 10 8 73.3

22 10 6 4 0 20 11 9 73.3

19 9 6 1 2 17 9 8 70.4

19 10 6 1 3 13 9 4 63.3

18 10 5 3 2 18 9 9 60

17 10 5 2 3 18 13 5 56.7

15 10 4 3 3 11 10 1 50

14 9 4 2 3 8 8 0 51.9

14 10 3 5 2 11 10 1 46.7

14 10 3 5 2 8 7 1 46.7

14 10 3 5 2 8 9 -1 46.7

12 8 4 0 4 10 8 2 50

12 10 3 3 4 7 12 -5 40

10 10 2 4 4 10 16 -6 33.3

9 10 2 3 5 9 15 -6 30

8 10 1 5 4 7 11 -4 26.7

7 10 1 4 5 5 9 -4 23.3

5 8 0 5 3 5 9 -4 20.8

4 10 0 4 6 8 18 -10 13.3

2 8 0 2 6 4 12 -8 8.3
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Daniell Alves

Terapia natural que utiliza
óleos essenciais, a aromatera-
pia é uma técnica que tem au-
xiliado no tratamento de doen-
ças e ganhou mais força desde
o início da pandemia da Co-
vid-19. Isto porque as pessoas
estão isoladas por muito tempo
e, consequentemente, mais an-
siosas e agitadas. A aromate-
rapia, então, ajuda o indivíduo
como um todo, já que promove
bem-estar, alivia sintomas de
ansiedade e depressão. É o que
explica a fisioterapeuta, acu-
punturista e professora de Te-
rapias Alternativas do curso
de Estética da Faculdade Senac
Goiás, Thaís Bandeira Riesco. 

Além disso, estudos apon-
tam que o método auxilia na
recuperação de pacientes que
tiveram a Covid-19 e perderam
o olfato. Desde 2018, a Aro-
materapia foi adicionada às
Práticas Integrativas Comple-
mentares de Saúde do Sistema
Único de Saúde (SUS) como
uma alternativa prática, barata
e que auxilia no tratamento
de diversas doenças. “Nos úl-
timos meses estamos escutan-
do muito sobre aromaterapia
porque durante a pandemia
estamos mais isolados, distante
das pessoas que amamos”, res-
salta a fisioterapeuta. 

A técnica é uma ciência mi-
lenar baseada em fitoterápicos,
que são as essências das plan-
tas e podem ser retiradas das
várias partes, como das flores,
dos frutos, do caule ou das fo-
lhas. O segredo da aromate-

rapia é o óleo essencial. “Dife-
rente do que muitos pensam,
os óleos não contêm ácidos
graxos, por isso são muito vo-
láteis. Por exemplo: se eu dei-
xar um vidro de óleo essencial
aberto pela manhã, no final
do dia ele já estará pela meta-
de”, destaca. O método pode
ser aplicado de recém-nascidos
a idosos e também é usado na
cosmética, como tratamento
para acne, manchas, rugas e
sinais de expressão.  

Diferentes formas 
de aplicação  

De acordo com a especia-
lista, existem várias formas
de usar os óleos essenciais
como, por exemplo, fazendo
a aplicação diretamente na
pele ou diluindo em óleos ve-

getais, também chamados de
óleos carreadores. Há também
os difusores de tomada, que
são feitos  de cerâmica em
que se coloca algumas gotas
de óleo essencial junto com
água para que ele faça a di-
fusão do aroma no ambiente.
Para crianças pequenas, por
exemplo, pode-se pingar uma
a duas gotas na banheira.

Ainda é possível diluir em
álcool 70%. “Como o álcool é
usado para a higienização das
mãos e das superfícies, essa
é forma para aromatizar a
casa ou o consultório”, orienta
a professora.  

Thais explica que outra op-
ção é utilizar na máscara: “Se
você acordou estressado, pode
pingar uma ou duas gotas de
óleo calmante na máscara

para passar o dia tranquilo.
Por outro lado, se você acor-
dou com muito sono, muito
cansado, pode pingar algumas
gotinhas de um óleo essencial
energizante para passar o dia
bem. Esse é um tipo de inala-
ção direta. Também pode pin-
gar algumas gotas de óleo es-
sencial nas mãos, esfregar,
aquecer e inalar.” 

Para a criança ou para o
adulto que dorme mal, por
exemplo, a profissional orien-
ta pingar algumas gotas de
óleo de lavanda ou laranja
doce no travesseiro. “São inú-
meras as possibilidades e são
coisas fáceis de fazer. Não
precisa de uma técnica espe-
cífica, nem de um aparelho
diferente para eu poder utili-
zar”, destaca Riesco.

Óleo deve ser puro 
Entre as recomendações

apontadas por ela, deve-se
prestar atenção na hora de
comprar o óleo essencial. Se-
gundo Thais, é preciso obser-
var se a embalagem contém o
selo de pureza, informando
que o produto é 100% natural.
“O óleo essencial precisa ser
puro para apresentar todos os
benefícios”, afirma a profes-
sora. Ele também precisa ter
certificado da Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária (An-
visa). Caso a pessoa não co-
nheça nada sobre aromatera-
pia, ela pode recorrer às lojas
especializadas em que os ven-
dedores vão explicar para qual
finalidade é cada óleo e como
eles podem ser usados. 

A aromaterapia pode ser
oferecida como suporte tera-
pêutico aos profissionais de
saúde que cuidam de pessoas
com Covid-19 e à comunidade
em geral, acometida ou não
pela doença, em quarentena
domiciliar ou só em isola-
mento social. As informações
estão em um estudo público
pelo Observatório Nacional
de Saberes e Práticas Tradi-
cionais, Integrativas e Com-
plementares em Saúde (Ob-
servaPics), da Fundação Os-
waldo Cruz (FioCruz). 

A pesquisa destaca que di-
fusores aromáticos ambientais

nos postos de enfermagem ou
no repouso podem ser utili-
zados para garantir um clima
de tranquilidade, equilíbrio
emocional, além do fortaleci-
mento de alguns sistemas,
como o respiratório e o imu-
nológico. “Utilizados nas resi-
dências, esses difusores podem
ainda proporcionar um am-
biente mais agradável, apre-
sentando-se como uma prática
simples de ser realizada. Por
exemplo, óleo de laranja doce,
eucalipto, glóbulos e o tea tree
podem ser utilizados como es-
tratégia de  fortalecimento
para os profissionais da saúde

ou em casa como contribuição
para o corpo e para a saúde
mental”, diz. 

No entanto, ainda não há
estudos comprovando a efi-
cácia dos óleos essenciais con-
tra a Covid-19. Segundo a pes-
quisa, as recomendações
apresentadas estão funda-
mentadas em estudos prévios,
frente a outras condições de
saúde e epidemias. “A aro-
materapia fortalece o sistema
respiratório melhorando as
trocas gasosas, promovendo
uma assepsia respiratória, re-
laxando a musculatura brôn-
quica, aliviando a tosse e au-

xiliando nas expectorações”,
aponta o estudo. 

Uso correto
A técnica não tem contrain-

dicação, mas é importante se
informar para fazer o uso cor-
reto. “Alguns óleos de frutas
cítricas são fototóxicos, ou
seja, eu não posso passar e ir
para o sol porque ele vai me
causar uma queimadura. Por
exemplo, o óleo de laranja,
óleo de bergamota e de limão.
Também temos óleos dermo-
cáusticos, o que significa que
eles podem lesar a pele, como
o óleo de canela, que é muito

forte, óleo de orégano e óleo
de tomilho”, orienta Riesco.  

Ela também alerta quanto
ao uso oral dos óleos. “Alguns
vêm com indicações de que
podem ser ingeridos e temos
que tomar cuidado porque
eles precisam ser bastante
diluídos em água aromática
ou no suco, por exemplo.
Também é preciso tomar o
cuidado para nunca exceder
a dose”, destaca. Thais ainda
alerta que a aromaterapia
não substitui o acompanha-
mento médico nem os trata-
mentos convencionais. (Es-
pecial para O Hoje)

A técnica é usada pelo SUS desde 2018 e também pode reduzir efeitos colaterais da Covid-19

Método pode auxiliar pacientes com Covid-19

Fisioterapeuta Thais Bandeira alerta quanto ao uso correto para evitar queimaduras e lesões na pele  

Terapia à base de óleos trata
doenças e minimiza ansiedade 
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Utilizando óleos

essenciais, terapia

promove bem-estar e

alivia sintomas de

ansiedade



A Prefeitura de Goiânia realiza, neste final de se-
mana, a pri meira Maratona da Vacinação contra a
Covid-19. A ação, que é destinada à aplicação da
primeira dose do imunizante na população a partir
de 43 anos, sem comorbidades, acontece no Paço
Municipal, das 8h de hoje (10) às 08h de amanhã
(11), no sistema drive-thru, sem necessidade de
agendamento. Além de carros, a população poderá
utilizar moto e bicicleta para participar da ação.

Com a parceria do Governo de Goiás e o envolvi-
mento das Secretarias Municipais de Saúde, de Co-
municação, Governo, Mobilidade, Comurg e Guarda
Municipal, a estrutura da maratona contará com dez
pontos de vacinação, para otimizar o fluxo de atendi-
mento. Pelo menos 300 servidores da Saúde Municipal
foram mobilizados para a linha de frente e apoio.
Eles contarão com o suporte das equipes do Exército.

“Chegamos a mais de 800 mil doses aplicadas em
Goiânia e há muito tempo vínhamos planejando essa
maratona que se materializa em uma ação inédita,
cujo objetivo é vacinar o maior número de pessoas
da faixa etária contemplada de 43 e mais. A vacina é
o meio mais eficaz de reduzir a propagação do vírus,
proteger nossa população e, consequentemente, re-
tomar, com segurança, nossas atividades”, aponta o
secretário municipal de Saúde, Durval Pedroso.

O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, salienta que a
Maratona da Vacinação viabiliza o atendimento, sem
agendamento, de quem não tem condições de ir a um
posto de vacinação no horário comercial. “A população
goianiense pode ter certeza de que faremos de tudo
para ampliar, ainda mais, a vacinação na Capital, es-
tendendo a proteção que a vacina proporciona a todo
o público alvo da
campanha”, afirma. 

Segundo Rogério,
com o avanço da
campanha de imu-
nização, toda a po-
pulação é beneficia-
da, uma vez que a
cobertura vacinal é
a esperança para
vencer a pandemia
e retomar a vida
com saúde e prote-
ção. “Nosso esforço
diário tem sido ga-
rantir doses e o
atendimento da po-
pulação nos postos
e essa estratégia
vem para facilitar a vacinação”, garante o prefeito,
ao adiantar que outras ações como a implantação
de um novo sistema de agendamento pelo site da
Prefeitura, que entrou em funcionamento ontem
(9). Para o cadastramento, é necessário inserir o
CPF e a mesma senha usada para acessar o aplicativo
Prefeitura 24 horas. Caso ainda não tenha se cadas-
trado para acessar a plataforma, é  possível criar
uma nova conta diretamente na página do serviço
online. Para os cidadãos que já fizeram seu pré-ca-
dastro pelo aplicativo, não é necessário realizar
novo cadastramento, já que aplicativo e site com-
partilham a mesma base de dados. 

Meta
Segundo dados da SMS, a meta da Capital é vacinar

1.169.128 pessoas maiores de 18 anos. Já receberam
a primeira dose 575. 981 goianienses, o que representa
quase 50% da chamada população vacinável no mu-
nicípio. Até o momento, Goiânia já recebeu 899.443
doses de vacinas contra a Covid-19 e já aplicou
814.123 imunizantes desde o início da campanha,
ocorrido em janeiro deste ano. A Capital registra
176.564 casos confirmados de Covid-19 desde o início
da pandemia. Ao todo, já são 5.518 óbitos registrados
em decorrência da doença no município. Em Goiás,
já são 691.918 casos confirmados de Covid-19 e 19.620
óbitos. (Maiara Dal Bosco, Especial para O Hoje). 

Estrutura contará com 10 pontos de vacinação

Maratona 
da Vacinação
acontece hoje
na Capital

Daniell Alves

Nesta época do ano, de
frio e umidade relativa do ar
baixa, há diversas variações
na temperatura e as doenças
respiratórias podem se inten-
sificar ainda mais devido à
pandemia da Covid-19. Em
Goiânia, nos últimos dias, os
goianienses foram pegos de
surpresa com uma frente fria.
Mas esta mudança repentina
é comum, principalmente na
região Centro-Oeste, explica
Jefferson Pitelli, otorrinola-
ringologista do Hospital An-
chieta de Brasília, em entre-
vista ao O Hoje. 

“Nós encontramos muitas
variações de temperatura.
Isso faz com que muitas pes-
soas desenvolvam problemas
respiratórios. A umidade do
ar baixa resulta em partículas
de poeira e poluição fiquem
em suspensão na atmosfera
por um longo período. Con-
forme respiramos a mucosa
respiratória sofre com essas
alterações. Além disso, faz
com que as pessoas fiquem
suscetíveis a doenças infec-
ciosas e alérgicas”, explica. 

Ainda nesta semana, o
Centro de Informações Me-

teorológicas e Hidrológicas
de Goiás (Cimehgo) fez um
alerta de umidade relativa
do ar abaixo de 20%, índices
similares aos de desertos. A
percentagem ideal varia en-
tre 40% e 60%, segundo a
Organização Mundial da Saú-
de (OMS). 

Durante este período seco
do ano, revela ele, há um au-
mento de 40% no número de
doenças. “É muito comum
doenças como asma, sinusite
e rinite. Para tentar aliviar
os efeitos dessas mudanças
climáticas repentinas, a re-
comendação é para que as
pessoas se hidratem bastante,
evitem exposição ao sol e se

agasalhem bem. A união des-
tes pequenos hábitos quando
realizados diariamente aju-
dam o organismo a se adap-
tar à nova realidade. “Como
acontece todo ano, a gente
deve se preparar durante o
ano todo, com atividades fí-
sicas, aumentando a ingestão
de uma alimentação mais
saudável”, diz. 

Instabilidade 
O gerente do Cimehgo, An-

dré Amorim, explica de que
maneira acontece o encontro
de ar seco e quente com úmi-
do e frio. No Estado, predo-
minava anteriormente uma
massa seca e temperaturas
elevadas. “Essa outra que che-
ga é úmida e fria. Esse contato
gera essas áreas de instabili-
dade, essa nebulosidade
toda”, afirma. Ele também
faz alerta para a população
sobre o consumo consciente
da água. Isto porque os re-
servatórios estão com a ca-
pacidade comprometida em
função do período seco. 

“Nós tivemos muitas chu-
vas torrenciais que não aju-
daram. Não dá tempo de o
solo absorver e só causa es-
tragos. Nas cabeceiras dos re-
servatórios, não foi satisfató-
ria a chuva. Por isso estamos
com reservatórios de Itum-
biara, São Simão, praticamen-
te chegando a 10%. Estamos
só no começo do período seco
e todos os reservatórios do
estado de Goiás estão com a
capacidade baixa”, avalia. 

Em maio, o Sistema Nacio-
nal de Meteorologia (SNM)
alertou que Goiás estaria em
estado de emergência hídrica.
Segundo o Operador Nacional
do Sistema Elétrico (ONS), que
faz a gestão do sistema, o vo-
lume de chuva se manteve
abaixo do normal em maio, e
o país entra no período seco
em situação delicada no que
se refere à oferta de água. As
regiões Sudeste e Centro-Oeste
serão as mais afetadas com a
seca neste ano.

Especialista alerta
para doenças
alérgicas e
infecciosas em
razão da baixa
umidade  

Período seco registra aumenta de 40% no número de doenças alérgicas e/ou infecciosas

Baixas
temperaturas e
tempo seco exigem
novos hábitos 

COVID

Maratona viabiliza o

atendimento sem o

agendamento de

quem não tem

condições de ir ao

posto de saúde em

horário comercial

Nós tivemos

muitas chuvas

torrenciais que não

ajudaram. Não da

tempo de o solo

absorver e só causa

estragos
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Falta de chuva no estado
A falta de chuvas no Estado

é atribuída ao fenômeno La
Niña, que é responsável pela
irregularidade das chuvas. É
o que afirma o gerente do Ci-
mehgo. Ele explica que o fe-
nômeno interfere na produção
de frente fria. “Este ano, esta-

mos com poucas frentes avan-
çando no País e nós depende-
mos dessas frentes frias para
que chova. Com menos chu-
vas, a temperatura tende a
aumentar e a umidade do ar
a se reduzir”, informa. 

Outros fatores interferem

na falta de chuvas de forma
regular em Goiás. É um acú-
mulo de acontecimentos dos
últimos anos. “Tivemos uma
irregularidade nos últimos
cinco anos, com baixos índices
pluviométricos”, aponta. (Es-
pecial para O Hoje).



As moradias de Goiânia po-
dem ser registradas com 50%
no Imposto Sobre Transmissão
de Imóveis (ISTI), tributo cujo
pagamento precede e é condi-
ção para o registro de proprie-
dade no cartório. O benefício
foi sancionado na última quin-
ta-feira (8) pela Prefeitura e
faz parte do pacote de medidas
para estímulo à retomada eco-
nômica diante da pandemia
da Covid-19. A diminuição da
alíquota teve início ontem (09)
e segue até 7 de agosto deste
ano e alcança os imóveis do
Sistema Financeiro de Habi-
tação (SFH) avaliados em até
R$ 1,5 milhão.

De acordo com a Secretaria
Municipal de Finanças, dentro
desse prazo, a menor alíquota
será de 0,25%, cobrada dos
imóveis cujo valor efetivamen-
te financiado some até R$ 200
mil. Já as propriedades com
financiamentos acima de R$
200 mil e até R$ 650 mil, terão
0,50% de ISTI. As maiores bases
de cálculo incidem nas aquisi-
ções com valor de financia-
mento superior a R$ 650 mil,
com aplicação de 1%, e nas
transações que não envolvem
financiamento bancário e tem
valor de até R$ 400 mil, cuja
alíquota reduzida é de 1,5%.

“Além do ISTI, também es-
tamos realizando o maior Refis
da história de Goiânia, sem
entrada, com abatimento de
juros e correções de até 99% e
parcelamento em até 60 vezes.
Estas medidas vão permitir
que empresários e cidadãos
possam colocar em dia as ob-
rigações tributárias que não

puderam ser cumpridas em
razão das dificuldades que a
Covid-19 impôs a todos”, diz o
prefeito Rogério Cruz. 

As alíquotas reduzidas po-
dem beneficiar os adquirentes
de casas, apartamentos, edifi-
cações comerciais, lotes e ter-
renos. Nesses casos, os mora-
dores pagarão a metade do im-

posto estabelecido no Código
Tributário Municipal (CTM); as-
sim como os que já têm imóveis
não registrados, popularmente
conhecidos como contratos de
gaveta, que podem ser regula-
rizados com desconto de 25%. 

“Queremos trazer para a
formalidade aqueles contratos
que estão na gaveta do cidadão

goianiense e que não tiveram
a transferência concretizada
por meio do pagamento do im-
posto. Como o ISTI é um im-
posto sobre a propriedade, a
pessoa só terá a propriedade
de fato quando ela tiver pago
esse tributo. Documento no
cartório, por si só, não dá a ti-
tularidade da propriedade. Por
isso estamos estimulando esse
público a buscar a regulariza-
ção do contrato de gaveta e,
ao mesmo tempo, beneficiando
quem está comprando o imóvel
hoje, já que a cadeia econômica
da construção é extremamente
importante para Goiânia”, ex-
plica o secretário de Finanças,
Geraldo Lourenço. 

Previsto na Constituição Fe-
deral, o ISTI precede a trans-
ferência da titularidade de um
imóvel, tanto de uma constru-
tora para o adquirente da uni-
dade, quanto de um antigo
dono para o novo proprietário.
Sem o laudo da Prefeitura de
Goiânia, emitido após o paga-
mento do imposto, não é pos-
sível registrar o imóvel, já que
entre as documentações que
devem ser apresentadas ao
cartório estão o documento
que atesta a quitação do tri-
buto. (Daniell Alves, especial
para O Hoje).
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Maiara Dal Bosco

O transporte coletivo na
Região Metropolitana de Goiâ-
nia vem registrando queda
no fluxo de passageiros, em
comparação com períodos an-
teriores à pandemia de Co-
vid-19. De acordo com dados
da Rede Metropolitana de
Transporte Coletivo (RMTC),
o sistema registrava, no dia
9 de março de 2020, antes da
pandemia de Covid-19, uma
demanda de 521.963 usuários.
Levantamento feito pela em-
presa mostrou que, no último
dia 8 de julho, a demanda foi
de 250.952 usuários, o que
levou a redução de 51,9% nas
validações durante todo o dia,
ou seja, menos 271.011 vali-
dações deixaram de serem
feitas no sistema. Vale lem-
brar que, atualmente, Goiânia
passa por um sistema de em-
barque prioritário.

Na Capital, onde houve-
ram 217.211 validações no
transporte público antes da
pandemia, notou-se um vo-
lume de 55,9% menor de va-
lidações no dia – o que equi-
vale a menos 121.417 passa-
geiros. Em Aparecida de Goiâ-
nia, que recebia 124.676 va-
lidações no sistema no dia 09
de março de 2020, registrou
volume 49,6% menor também
na última quinta-feira (8), ou
seja, 61.882 menos validações. 

Seguindo a mesma base

comparativa, antes da pan-
demia, o SIMA – Sistema In-
tegrado Metropolitano
Anhanguera - tinha uma de-
manda de 180.076 validações
no dia 09 de março de 2020.
Na última quinta-feira, 08, a
queda foi de 48,7% nas vali-
dações no sistema. Foram
87.712 usuários a menos.

Ainda de acordo com a
RMTC, em um novo compa-
rativo entre a demanda diária
antes do Embarque Prioritá-
rio, que iniciou no dia 10 de
fevereiro de 2021, com a úl-
tima quinta-feira (08) após a
implantação do programa, o
sistema registrou redução de
9% ou 24.772 menos valida-
ções em todo o sistema. Já o
SIMA, teve uma queda de
8,3% no número de valida-
ções, ou menos 8.387. 

Na Capital, com o sistema
operando na última quinta-
feira com o Embarque Prio-
ritário, comparando com o
dia 10 de fevereiro de 2021,
o recuo na demanda foi de
9,3% ou 9.801 menos valida-
ções. Aparecida de Goiânia

registrou uma redução de
9,54%, o que corresponde a
menos 6.584 usuários por dia.  

Embarque Prioritário
O sistema de embarque

prioritário no transporte co-
letivo foi implantado no últi-
mo dia 23 de março e consiste
em um modelo onde apenas
trabalhadores de atividades
tidas como essenciais podem
usar os terminais e ônibus
em horário de pico, que vai
das 5h45 às 7h15 e entre
16h45 às 18h15. Para isso, foi
considerado a realização de
um cadastro no site da RMTC.

O cadastro consiste em in-
formar o CPF, a área de ati-
vidade exercida no trabalho
e anexar uma foto de um do-
cumento que comprove a ati-
vidade informada. Caso não
possua esse documento, a saí-
da é fazer uma justificativa
no próprio site. De acordo
com a RMTC, o cadastro deve
ser realizado uma hora antes
de realizar o embarque para
garantir a liberação dos vali-
dadores eletrônicos, tanto nos

ônibus quanto nos terminais.
Não houve mudança nos car-
tões de sitpass.

O decreto municipal vigen-
te à época colocava como ati-
vidades essenciais farmácias,
trabalhadores de hospitais e
similares, clínicas de vacina-
ção, laboratórios de análises
clínicas e estabelecimentos de
saúde, cemitérios e serviços
funerários, distribuidores e
revendedores de gás e postos
de combustíveis, supermerca-
dos e congêneres, não se in-
cluindo lojas de conveniência,
estabelecimentos que atuem
na venda de produtos agro-
pecuários, agências bancárias
e casas lotéricas,  serviços de
call center restritos às áreas
de segurança, alimentação,
saúde e de utilidade pública,
atividades de informação e co-
municação, fornecedores de
bens ou de serviços essenciais
à saúde, à higiene e à alimen-
tação. Porém, essa situação
mudou já que serviços tidos
como não essenciais estão fun-
cionando normalmente. (Es-
pecial para O Hoje)

Levantamento
levou em
consideração o
primeiro dia da
pandemia com os
dia atuais nos
embarques
realizados no
transporte coletivo 

Diminuição da alíquota teve início ontem (09) e segue até 7 de agosto deste ano

Transporte coletivo perdeu
mais da metade dos usuários

Prefeitura concede desconto de 50% no ISTI

Fluxo de passageiros

no sistema

apresenta queda em

comparação à pré-

pandemia

BENEFÍCIO TEMPORÁRIO 
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O número confirmado de
mortos no desabamento de
uma torre residencial na re-
gião de Miami, nos Estados
Unidos, subiu para 64 nesta
quinta-feira, após equipes res-
gatarem os restos mortais de
mais 10 pessoas dos escom-
bros de metal e concreto.

Mais 76 pessoas conti-
nuam desaparecidas e
consideradas mortas, so-
terradas em uma monta-
nha de destroços, disse a

prefeita do Condado de
Miami-Dade, Daniella Le-
vine Cava, em entrevista
coletiva, um dia após as
autoridades locais afirma-
rem que não havia espe-
rança de serem encontra-
dos sobreviventes.

O número de desapare-
cidos pode mudar, já que
continua possível que nem
todas as pessoas estivessem
no edifício no momento em
que ele desabou. (ABr)

Número de mortos 
em desabamento na
Flórida sobe para 64

Um estudo internacional,
coordenado pelo Broad Insti-
tute of MIT and Harvard, re-
vela 13 marcadores genéticos
associados à infecção pelo
SARS-CoV-2 e à gravidade da
covid-19, alguns deles rela-
cionados com o câncer de pul-
mão e doenças autoimunes.

Publicado na revista cien-
tífica Nature, estudo mostra
que 13 locais no genoma hu-
mano estão "fortemente as-
sociados" à infecção pelo
SARS-CoV-2 e ao desenvolvi-
mento grave da covid-19.

O tabagismo e o alto índice
de massa corporal (IMC) foram
também alguns dos fatores
identificados pelos cientistas.

Os resultados anunciados
têm por base um dos maiores
estudos de associação do ge-
noma já realizados, que in-
cluiu cerca de 50 mil pacien-
tes com covid-19 e o controle
de 2 milhões de não infecta-
dos pelo SARS-CoV-2.

De acordo com o trabalho,
dos 13 locais identificados no
genoma humano, dois tive-
ram frequências mais altas
nos pacientes oriundos do
leste e sul Asiático, compara-
tivamente aos europeus.

Um desses dois locais iden-
tificados no genoma humano,
próximo ao gene FOXP4, está
ligado ao câncer de pulmão,
rdiz o artigo, acrescentando
que a variante FOXP4, asso-
ciada à covid-19 grave, "au-
menta a expressão do gene".

"A inibição do gene pode
ser uma potencial estraté-
gia terapêutica", afirma o
documento.

Outros dos locais associa-

dos à covid-19 grave incluíram
o gene DPP9, também asso-
ciado ao câncer de pulmão e
à fibrose pulmonar, e o gene
TYK2, que está relacionado a
algumas doenças autoimunes.

A iniciativa, resultado de
um esforço global de milha-
res de cientistas e intitulada
Covid-19 Host Genomics Ini-
tiative foi iniciada em março
de 2020 por Andrea Ganna,
pesquisador do Instituto de
Medicina Molecular da Fin-
lândia (FIMM), da Universi-
dade de Helsínque, e de Mark
Dali, diretor do FIM e mem-
bro do Broad Institute of MIT
e Harvard.

Desde então, o trabalho
tornou-se uma das mais ex-
tensas colaborações em ge-
nética humana, contando
atualmente com mais de 3.300
autores e 61 estudos proce-
dentes de 25 países.

Citado no comunicado,
Mark Dali afirma que apesar
dos progressos na pesquisa,
há ainda "longo caminho a
percorrer".

"Provavelmente vamos
abordar a covid-19 como um
sério problema de saúde por
muito tempo. Qualquer tera-
pêutica que surgir este ano,
por exemplo, a partir do rea-
proveitamento de um medi-
camento existente, com base
em claros conhecimentos ge-
néticos, teria grande impac-
to", destaca.

Ele acrescenta que as des-
cobertas mostram que "há
muito potencial inexplorado
no uso da genética para en-
tender e desenvolver poten-
cialmente terapêuticas para

doenças infecciosas".
Também citado no docu-

mento, Andrea Ganna diz que
o estudo e os passos dados
na tentativa de encontrar si-
nais genéticos robustos "ilus-
tram o quanto a ciência é me-
lhor, quanto mais rápida
avança" quando há colabo-
ração entre os especialistas.

Bem Neale, codiretor do
programa de genética médica
do Broad Institute of MIT e
Harvard e coautor do estudo,
também citado no comunica-
do, afirma que, embora as
vacinas confiram proteção
contra a infecção pelo SARS-
CoV-2, "há ainda espaço subs-
tancial para melhorias no tra-
tamento" da doença.

Para ele, a melhoria nas
abordagens de tratamento da
covid-19 pode ajudar a "mu-
dar a pandemia para uma
doença endêmica, que é mais
localizada e está presente em
níveis baixos, mas consisten-
tes na população", à seme-
lhança da gripe.

"Quanto melhor conseguir-
mos tratar a covid-19, mais
bem equipada estará a co-
munidade médica para con-

trolar a doença", afirma Bem
Neale, acrescentando que se
existissem mecanismos para
tratar a infeção e retirar os
doentes dos hospitais "isso
alteraria radicalmente a res-
posta de saúde pública".

Os cientistas, que esperam
que os resultados "apontem o
caminho para alvos terapêu-
ticos úteis", vão agora estudar
o que diferencia os ̀ long-hau-
lers` [doentes que desenvol-
vem uma infecção prolonga-
da] dos restantes, bem como
identificar os locais no genoma
humano associados a infec-
ções e doenças graves.

A pandemia de covid-19
provocou pelo menos
4.004.996 mortes em todo o
mundo, resultantes de mais
de 185 milhões de casos de
infecção pelo novo coronaví-
rus, segundo balanço recente. 

A doença respiratória é
provocada pelo coronavírus
SARS-CoV-2, detectado no fi-
nal de 2019, em Wuhan, uma
cidade do centro da China, e
atualmente com variantes
identificadas em países como
o Reino Unido, a Índia ou a
África do Sul. (ABr)

Estudo foi publicado na revista científica
Nature. Trabalho avaliou genes de quase
50 mil pessoas e abre caminho para
desenvolvimento de novas drogas

Pesquisa mostra marcadores
genéticos associados à covid-19

A unidade fortemente ar-
mada que matou o presidente
do Haiti, Jovenel Moise, esta
semana era composta por 26
colombianos e dois haitianos-
americanos, disseram autori-
dades nessa quinta-feira (8),
com a caça aos mentores da
ação ainda em andamento.

Moise, 53 anos, foi morto
a tiros no começo da quar-
ta-feira (7) em sua casa. As
autoridades descreveram os
suspeitos como um grupo de
assassinos treinados e estran-
geiros, atirando o país mais
pobre das Américas ainda

em turbulência ainda maior,
com divisões políticas, fome
e generalizada violência de
gangues.

O ministro da Defesa da
Colômbia, Diego Molano, disse
que as primeiras informações
são de que os colombianos
suspeitos de terem participado
do assassinato eram membros
aposentados das Forças Ar-
madas do país e prometeu aju-
dar as investigações no Haiti.

O chefe da polícia, Leon
Charles, apresentou 17 homens
à imprensa, em entrevista co-
letiva no final da quinta-feira,.

Mostrou também uma série
de passaportes colombianos,
metralhadoras, machetes, wal-
kie-talkies e materiais como
alicates e martelos.

"Estrangeiros vieram ao
nosso país para matar o pre-
sidente", disse Charles, acres-
centando que foram 26 co-
lombianos e dois haitianos-
americanos.

Ele revelou que 15 dos co-
lombianos foram capturados,
assim como os haitianos-ame-
ricanos. Três foram mortos
e oito ainda estavam foragi-
dos. (ABr)

Ex-militares são suspeitos
de assassinato do presidente 

HAITI

Eles são colombianos e haitianos-americanos

Há outros estudos

investigando os

marcadores

genéticos associados

à Covid, mas

nenhum com essa

qualidade e

variabilidade de

amostras
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Elysia Cardoso 

A cantora Dulce María divulgou nesta
sexta-feira (9) o single ‘Amigos Con De-
rechos’. A faixa, que é o sexto lança-
mento do projeto mais pessoal de sua
trajetória, 'Origen', marca também a
consistência na carreira musical de Dul-
ce, que após se tornar mãe, em dezem-
bro do ano passado, não deixou de pre-
sentear os fãs com trabalhos inéditos.

Em coletiva de imprensa, a mexi-
cana falou sobre as expectativas com
a canção, revelou a saudade que sente
do Brasil, e comentou sobre gravar
um feat com Anitta. “Eu amo o Brasil
e tenho uma admiração muito grande
pela Anitta. Ela tem conquistado êxitos
muito grandes. Tive a oportunidade
de estar com ela umas duas vezes e
nos demos muito bem. Ainda não ti-
vemos a oportunidade de fazer algo
juntas, mas eu adoraria gravar com
ela e com muitos outros artistas brasi-
leiros que me encantam”, disse ela.

Durante o evento, Dulce também re-
lembrou 'Extranjera', seu primeiro ál-
bum solo, e ressaltou a importância de
'Origen'. “Em 'Extranjera' era o início
desse sonho, de trilhar um caminho
solo. Me sentia um pouco perdida. Com
“Origen”, é ao contrário. Sinto que quero
resgatar minha essência. Não me sentir
estrangeira para nada”, disse ela. 

Dulce também está ansiosa para re-
tornar aos palcos, mas a cantora afirmou
que não fará isso enquanto não se sentir
segura. “Ainda seguimos em pandemia,
é bastante difícil. Não sei quando será

seguro para voltar a fazer shows. Não
tenho a resposta de quando será isso”.

Com o trabalho completamente au-
toral, que inclui os singles ‘Más Tuya
Que Mía’ e ‘Te Daría Todo’, já conheci-
dos do público, e ‘Lo Que Ves No Es Lo
Que Soy’, ‘Nunca’ e ‘Tú y Yo’, Dulce al-
cançou os primeiros lugares de vendas

digitais em mais de 15 países, liderando
importantes rankings da indústria da
música como iTunes. 

Lado atriz e maternidade 
Dulce também vem ganhando des-

taque na carreira como atriz. Estre-
lando o papel de protagonista com a
personagem Victoria, a segunda tem-
porada da série "Falsa Identidad" con-
tinua ocupando as posições em alta
da Netflix em mais de 10 países. “Estou
muito contente com todo o resultado
de Falsa Identidad. Gostaria de seguir
atuando. Estou me descobrindo uma
nova mulher agora que sou mãe. Então
não sei como fazer, mas gostaria”, de-
sabafou a estrela Mexicana.

A atriz mexicana interpreta Victoria,
uma advogada especializada em direi-
tos humanos, na série da Netflix, lan-
çada em abril. Dulce começou as gra-
vações entre janeiro e março do ano
passado. A previsão era que as grava-
ções encerrassem em maio, mas foram
interrompidas por conta da pandemia.
A retomada aconteceu em julho, quan-
do ela estava grávida de María Paula.

A artista também divide que está
se adaptando bem a rotina da mater-
nidade. "Ser mãe e o pós-parto são
bastante cansativos, descobrir tudo é
bonito, é um milagre. Você já ama,
mas ela está conhecendo e se adap-
tando ao mundo. Estou encontrando
meu espaço dentro da maternidade,
não há tempo de tomar banho às vezes,
mas é muito bonito", contou a artista.
(Especial para O Hoje)

Caminho
para se
encontrar

Dulce María lança ‘Ami-
gos Com Derechos’,
faixa do álbum ‘Origen’,
projeto mais pessoal e
intimista da cantora 

Em coletiva de

imprensa Dulce

María relatou sobre

se encontrar como

mãe da pequena

María Paula 
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Novos ares
musicais
Experimentando novas sonoridades,
a dupla Juan Marcus e Vinicius
apresenta novo EP

Lanna Oliveira

Misturando elementos
do POP, Funk, trap, entre
outros, a dupla Juan Mar-
cus e Vinicius apresenta
nova sonoridade em seu
EP ‘Bendito Rolê Vol.1’.
Com as canções inéditas
‘Pedaços’ e ‘Louca do Rolê’,
esta última com direito a
clipe, o projeto ficou dis-
ponível em todas as pla-
taformas digitais na última
sexta-feira (9). Além do
lançamento, os cantores
ainda prepararam uma su-
per live julina no domingo,
11 de julho, às 16h, dire-
tamente do canal do You-
Tube da dupla.

Não há dúvidas de que
Juan Marcus e Vinicius en-
traram no cenário musical
para ficar. Iniciando o pro-
jeto ‘Bendito Rolê’ que terá
lançamentos mensais até
o final do ano, ‘Louca do
Rolê’ e ‘Pedaços’ são repre-
sentantes do novo momen-
to vivido pelos artistas mu-
sicalmente. Com o objetivo
de explorar diferentes me-
lodias, estilos e, até mesmo,
composições, cada EP do
projeto trará uma canção
‘Lado A’, puxando as ori-
gens do sertanejo da dupla,
e uma ‘Lado B’, com ele-
mentos mais distintos.

“Nós somos pessoas
muito ecléticas em nossos
gostos musicais, ouvimos
do rock ao funk, do serta-
nejo ao pagode e sempre
trouxemos todas essas re-
ferências em nossas com-
posições, mas sentimos que
era hora de explorar ainda
mais novas possibilidades.
Esse projeto é totalmente
diferente do que a gente
tem visto no mercado e
ainda assim, não perde a
nossa essência. ‘Louca do
Rolê’ é um grande exemplo
disso, mistura tendências,
mas é totalmente sertaneja,
dançante e alto astral”, ex-
plica Juan Marcus.

“Eu acredito que esse
seja o projeto mais a nossa
cara que já fizemos, traz
muito do que a gente gosta
e é bem audacio-
so. ‘Pedaços’ é
uma das can-
ções mais ro-
m â n t i c a s ,
mostra Juan
Marcus & Vi-
nicius mais
apaixonados
do que nunca
e a melodia é
bem diferente,
bem próxima
de um blues,
t o t a l m e n t e

retrô. O clipe também traz
a gente de uma forma nun-
ca antes vista, ansioso pe-
los comentários”, completa
Vinicius. Ele revela outro
ponto do contraste que
promete ser esse projeto.

Cinco anos de música
Com mais de 150 com-

posições já gravadas por
artistas como Jorge e Ma-
teus, Zé Neto e Cristiano,
Henrique e Juliano, Marília
Mendonça, Gusttavo Lima,
Simone e Simaria, entre
outros, Juan Marcus e Vi-
nícius vem se destacando
como dupla no cenário ser-
tanejo. Hoje, os artistas co-
memoram o segundo TOP
200 da carreira com a can-
ção ‘Volta Marcada’, suces-
so gravado em parceria
com Lauana Prado, que
também alcançou 12º lugar
nas rádios do país segundo
levantamento da Crowley.

A dupla se lançou ao su-
cesso com seu primeiro DVD
gravado em maio de 2017.
Em 2018, Juan Marcus e Vi-
nícius apresentaram o single
e o clipe de ‘Né’, com a par-
ticipação de Simone e Si-
maria. Em 2019, a dupla
lançou o EP ‘Alguns Defei-
tos’, com cinco músicas. No
mesmo ano também grava-
ram o DVD ‘Pra Todo Mundo
Ver’ ao vivo em São José do
Rio Preto (SP) com partici-
pações de Felipe Araújo,
Turma do Pagode, Dilsinho
e Zé Neto e Cristiano. A mú-
sica ‘Cortesia’, deste projeto,
se tornou uma das músicas
mais executadas em 2019. 

Mesmo com a pandemia,
Juan Marcus e Vinícius não
pararam. Lançaram, em
2020, o terceiro volume do
DVD ‘Pra Todo Mundo Ver’,
além do EP ‘Volta Marcada’
com cinco canções inéditas
e o single que dá nome ao
EP, em parceria com Lauana
Prado. O hit já conta com
mais de 12 milhões de vi-
sualizações no YouTube e
16 milhões de streamings
no Spotify, colocando a can-
ção no TOP 200 nacional no
aplicativo. Antes, a dupla já

tinha chegado aos charts
com a canção ‘Poema

Bobo’ que conta com
mais de 17 milhões
de streams no Spo-
tify. (Lanna Olivei-
ra é estagiária do
jornal O Hoje)

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

NOTA AO LEITOR
t

LIVRARIA
t

Do luto ao envelhecimen-
to, passando por todo tipo
de relacionamento que nu-
trimos ao longo da vida, a
autora best-seller do New
York Times Judith Viorst
apresenta em ‘Perdas Ne-
cessárias’ um estudo cuida-
doso sobre amor, perda e
desapego. Agora com pre-
fácio do escritor e psicólogo
Alexandre Coimbra Amaral.

Neste livro, agora em
nova edição, Judith Viorst
transforma seus notáveis
talentos como escritora e
poeta em um assunto sério
e de grande importância:
como desenvolver nosso
lado socioemocional e nos
transformar a partir da úni-
ca certeza que temos na
nossa vida, as perdas.

Judith argumenta com
persuasão, mas também
muita sensibilidade, que as
perdas são necessárias, pois
é por meio delas que ad-
quirimos uma perspectiva
mais aprofundada e madura
de como encarar a vida com
maior sabedoria. Ancorado
em uma vasta pesquisa que
contempla as maiores refe-
rências da psicanálise, ‘Per-
das Necessárias’ é um ma-
nifesto sobre como com-
preender e aceitar as inevi-
tabilidades da vida.

“Um livro poderoso, por-
que tem a capacidade de
ancorar muitas das per-
guntas que nem sequer sa-
bemos que teríamos que
fazer” – Alexandre Coimbra
Amaral, psicólogo e autor
do best-seller Cartas de um
Terapeuta para seus Mo-
mentos de Crise.

A autora
Nascida e criada em

New Jersey, Judith Viorst
formou-se em História e,
seis anos depois, graduou-
se no Washington Psychoa-
nalytic Institute. De lá pra
cá, Viorst escreveu várias
coleções de poemas para
adultos, quatro livros de
não-ficção, entre eles o su-
cesso imbatível no mundo
todo, Perdas Necessárias
(atualmente, no Brasil, está
na 25º edição) e Controles
Imperfeitos, ambos pela
Editora Melhoramentos.
Grande parte de suas obras
- tanto para adultos quanto
para crianças - foram pu-
blicadas em todo o mundo
e vários de seus livros in-
fantis tornaram-se filmes.

Do luto ao
envelhecimento
Neste livro, agora em nova edição, Judith Viorst aborda o
sentimento das perdas ao longo da vida

CELEBRIDADES

A Globo vai antecipar a estreia de Lu-
ciano Huck aos domingos para este se-
mestre. O apresentador do ‘Caldeirão’ ocu-
pará o horário que foi de Faustão por 32
anos e que atualmente é preenchido por
Tiago Leifert, à frente do ‘Super Dança
dos Famosos’, informa a colunista Patricia
Kogut, do jornal ‘O Globo’, nesta sexta-
feira (9). A ida de Huck para o principal
dia da TV brasileira só se confirmou mês
passado quando o marido de Angélica
afastou chance de ser candidato à Presi-

dência. A antecipação de Huck aos do-
mingos se deu após pressão dos patroci-
nadores que querem logo ver o apresen-
tador nesse dia da semana. O título da
atração que vem sendo formatada tanto
pode ter ‘domingão’ como pode nem ser
trocada e seguir se chamando ‘Caldeirão
do Huck’. O diretor Ricardo Waddington
é quem comanda a equipe de criação ao
lado de Hélio Vargas, que já teve passagem
pelo extinto ‘Estrelas’. (Guilherme Guido-
rizzi, Purepeople)

Luciano Huck tem estreia antecipada aos
domingos da Globo no horário de Faustão

Judith Viorst, nascida e criada em New Jersey,
argumenta nesta obra com persuasão e

sensibilidade, que as perdas são necessárias

Neste domingo
(11) a dupla
realiza sua

transmissão 
ao vivo
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ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

Hoje o dia pede descanso,
porém poderá surgir trabalho
extra para realizar no dia de
hoje, o que tira um pouco do
seu sossego desejado. É im-
portante conciliar e equilibrar
trabalho com a vida familiar.
Você poderá estar mais sonha-
dor e imaginativo.

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

O bom pra hoje é estudar,
descansar a mente, ler e buscar
ter diálogos mais reflexivos. Po-
derá ter boas ideias a respeito
das coisas que estiver apren-
dendo. Além disso, você poderá
estar mais estratégico e racio-
nal, vendo como alcançar seus
objetivos a curto prazo.

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

O dia favorece o autocuida-
do, a conexão com seu corpo e
o seu bem-estar. Pode estar
mais comilão hoje e mais pre-
guiçoso também. Aproveite para
descansar. Cuidado com o ex-
cesso de limites e com o controle
sobre as coisas. Permita-se fluir.

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

O dia favorece as relações.
Você pode estar mais cuidadoso
com as pessoas que ama, aju-
dando e se colocando mais pre-
sente e disposto a fortalecer
os laços de afeto com elas. Po-
derá investir em um novo rela-
cionamento, tendo sucesso em
sua iniciativa.

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

O dia favorece os passeios
e as situações fora da rotina. É
importante se conectar com
coisas que te relaxam e te fa-
çam bem. O dia pode ter uma
energia agitada, mas positiva,
que o ajuda a conseguir se dis-
trair, aproveitando melhor as
experiências que surgem.

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

O dia traz novidades. Você
pode receber convites para sair
e se divertir com os amigos ou
com novos amores. Vale a pena
aceitar. As paixões podem estar
te rondando. É importante dei-
xar as coisas fluírem sem ape-
gos e expectativas.

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

O dia favorece as realiza-
ções. Você pode ficar o dia todo
fora de casa, fazendo mil coisas,
resolvendo mil assuntos, inclu-
sive pode estar organizando
uma festa hoje. Seja como for,
o dia tem energia de produti-
vidade. Só tome cuidado para
não se cansar demais.

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

O dia traz novas direções.
Tome cuidado com o excesso
de teimosia, porque você pode
acabar se irritando e desistindo
de tudo que teria para fazer
hoje, devido às suas emoções.
Aproveite o melhor do seu dia
e se permita ser surpreendido
pelas pessoas hoje.

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

O dia traz profundidade nas
experiências, mas pede cuidado
com gastos excessivos. Viver a
vida com intensidade é o que
seu dia pede hoje, mas tome cui-
dado com os excessos. Você pode
estar imensamente mergulhado
em suas emoções, vivendo mais
o irreal do que o real.

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

Você pode estar mais intros-
pectivo no dia de hoje, refletindo
sobre suas próximas decisões.
As relações e as pessoas próxi-
mas podem trazer você à reali-
dade, exigindo de você mais
ação e uma presença ativa. Isso
pode ser um pouco cansativo.

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

O dia traz necessidade de
mais organização. Você pode fa-
zer uma grande limpeza em casa,
nas gavetas ou organizar melhor
seu trabalho e seu escritório. O
dia tem energia de renovação e
doação. É bom doar coisas velhas
ou renovar coisas antigas.

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

Esse dia te preenche de alegria
e diversão. Os amigos podem ser
uma fonte de renovação e sur-
presas. Aceite os convites que
chegarem para um dia diferente
e cheio de amor. Os romances
também estão favorecidos e você
pode conhecer alguém especial.

t
HORÓSCOPO

esTReiA

Viúva Negra (Black Widow,
2021, EUA). Duração: 2h14min.
Direção: Cate Shortland. Elen-
co: Scarlett Johansson, Flo-
rence Pugh, Rachel Weisz. Gê-
nero: Ação, espionagem, aven-
tura. no novo filme da Marvel
Studios, ‘Viúva negra’, natasha
Romanoff (Scarlett Johansson)
precisa confrontar partes de
sua história quando surge
uma conspiração perigosa li-
gada ao seu passado. Perse-
guida por uma força que não
irá parar até derrotá-la, na-
tasha terá que lidar com sua
antiga vida de espiã, e tam-
bém reencontrar membros
de sua família que deixou para
trás antes de se tornar parte
dos Vingadores. Dirigido por
Cate Shortland e produzido
por Kevin Feige, ‘Viúva negra’,
é o primeiro filme da fase
quatro do Universo Cinema-
tográfico Marvel. Cineflix Apa-
recida: 13h35, 15h, 16h20,
18h55, 19h05, 21h40, 21h50.

eM CARTAZ

Croods 2: Uma Nova Era
(The Croods: A new Age,
2021, EUA). Duração:
1h36min. Direção: Joel Craw-
ford. 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 necessidades. Entretan-
to, outras pessoas já moram
neste lugar: Os Bettermans,
uma família que se considera
melhor e mais evoluída. À
medida que as tensões entre
os novos vizinhos começam
a aumentar, uma nova amea-
ça impulsiona os dois clãs
em uma aventura épica que
os força abraçar suas dife-
renças, extrair forças um do
outro e construir um futuro
juntos. Cineflix Aparecida:
14h30, 15h10, 16h30, 17h10.

Velozes & Furiosos 9 (F9 The
Fast Saga, 2021, EUA). Dura-
ção: 2h23min. Direção: Justin
lin. Elenco: Vin Diesel, Mi-
chelle Rodriguez, Jordana
Brewster. Gênero: Ação. Em
Velozes & Furiosos 9, Dominic
Toretto (Vin Diesel) e letty
(Michelle Rodriguez) vivem
uma vida pacata ao lado de
seu filho Brian. Mas eles logo
são ameaçados pelo passado
de Dom: seu irmão desapa-
recido Jakob (John Cena). Tra-
ta-se de um assassino 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
novamente, inclusive Han
(Sung Kang), que todos acre-
ditavam estar morto. Cineflix
Aparecida: 15h45, 18h40,
19h, 21h30, 21h35, 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 his-
tória assustadora de terror,
assassinato e um desconhe-
cido mal que chocou até os
experientes investigadores
de atividades paranormais
Ed (Patrick Wilson) e lorraine
Warren (Vera Farmiga). Um
dos casos mais sensacionais
de seus arquivos, começa
com uma luta pela alma de
um garoto, depois os leva
para além de tudo o que já
haviam visto antes, para mar-
car a primeira vez na história
dos Estados Unidos que um
suspeito de assassinato alega
ter tido uma possessão de-
moníaca como defesa. Cine-
flix Aparecida: 19h10.

tCINEMA

Rally do embaixador
neste sábado (10), o can-

tor sertanejo Gusttavo lima
faz sua última live antes da
turnê pelos Estados Unidos.
Intitulada ‘Rally do Embai-
xador’, ela conta com carros
rodando e fazendo mano-
bras simultaneamente ao
seu show. A live é transmi-
tida diretamente de Brasília,
a partir das 20h, pelo canal
do YouTube do cantor. Além
da banda completa do mú-
sico, o show ao vivo recebe
as participações especiais
de zé Vaqueiro e Hungria
Hip Hop, sendo mediada
pelo apresentador luiz Bac-
ci. Quando: Sábado (10).
Onde: youtube.com/gustta-
volima. Horário: 20h.

Festival de circo
O 13º Festival de Circo e

Artes de Rua é realizado on-
line e de forma gratuita,
com colaboração espontâ-
nea por meio do chapéu vir-
tual, até 19 de julho. Mais
de 100 artistas entram em
cena, com espetáculos de
grupos e solo para adultos
e crianças, shows de varie-
dades, cinema a céu aberto
circense, musicais e DJs,
ações formativas, competi-
ções de habilidades e apre-
sentações de artistas inter-
nacionais, entre outras atra-
ções. Quando: Sábado (10).
Onde: circonobeco.com.br.
Horário: 14h, 16h, 18h e 20h.

Música universal
A flautista e saxofonista

Mariana zwarg sobe ao palco
do ‘Cena Instrumental’ neste
sábado (10), às 23h30, na TV
Brasil, e mostra que a música
universal é sua trilha sonora.
Durante o programa, a convi-
dada apresenta um repertório
que valoriza elementos da tra-
dição musical popular brasi-
leira, e, ao mesmo tempo, ul-
trapassa a barreira entre o
erudito e o popular. Filha do
baixista, compositor e arran-
jador Itiberê zwarg, Mariana
é afilhada do multi-instrumen-
tista Hermeto Pascoal. Apesar
de ter nascido em um am-
biente musical, ela começou
a tocar flauta somente aos 22
anos. Quando: Sábado (10).
Onde: TV Brasil. Horário: 23h30.

Jogadores lendários
Entre as ações da turnê

planejada para o Brasil do '09
Days Around The World', nes-
te domingo (11), ocorre um
bate-papo virtual com Amo-
roso e Ewerthon, considera-
dos jogadores lendários do
Borussia Dortmund. O evento
é uma realização do Museu
do Futebol em parceria com
a Evonik por meio da lei de
Incentivo à Cultura e tem
transmissão ao vivo, das 14
às 15h, no YouTube e Face-
book do Museu do Futebol.
Quando: Domingo (11). Onde:
youtube.com/museudofute-
bolspaulo. Horário: 14h.

Rock acústico
neste domingo (11), O

Cerrado Cervejaria apresenta
o Acústico com Gustavo Voz
vocalista do liga Joe. O show
começa às 19h e conta com
promoção da casa. O chope
é em dobro das 17h às 20h
e as mulheres que chegarem
até 19:30 tem entrada gra-
tuita. Para ouvir o melhor do
rock nacional e internacional
basta reservar sua mesa pelo
WhatsApp (62) 98235-5089.
Quando: Domingo (11).
Onde: Av. T-3, nº 2456, Setor
Bueno – Goiânia. Horário:
20h. Couvert: $ 20.

Mulheres cientistas
no Palco Virtual para

Crianças, neste domingo
(11), estreia o segundo epi-
sódio da websérie da Com-
panhia Delas, ‘Olho Mágico’,
que, a cada semana, explora
a vida e obra de uma mulher
de destaque no campo da
ciência brasileira. Essa é a
vez da antropóloga niède
Guidon. O primeiro episó-
dio, a respeito da bióloga
Bertha Maria Júlia lutz, con-
tinua disponível para visua-
lização. A antropóloga fran-
co-brasileira niède Guidon,
lutou pela preservação do
Parque nacional da Serra
da Capivara. Foi ainda ven-
cedora, entre outras pre-
miações, do Prêmio Itaú Cul-
tural por sua defesa do pa-
trimônio rupestre no Brasil.
Quando: Domingo (11).
Onde: youtube.com/itaucul-
tural. Horário: 10h.

Gusttavo Lima faz sua live ‘Rally do Embaixador’ neste sábado (10)

AGENDA
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‘Invocação do

Mal 3: A Ordem

do Demônio’

revela uma

história

assustadora de

terror,

assassinato e um

desconhecido mal



Todos temos nossas cores preferidas!
Elas nos norteiam na hora de definir o
nosso estilo, de escolher nossas roupas
e acessórios e, até mesmo, em outros
âmbitos da nossa vida. Há quem ame o
laranja, o verde, o dourado, o azul…
Mas uma cor é unanimidade: o preto!
Os anos passam e o tom está sempre
presente no universo fashion. Mesmo
quando não é apontado como tendência,
há sempre as grifes que apostam na cor
em suas coleções. O motivo? Ele nunca
sai de moda. Karl Lagerfeld dizia que
“o preto é a cor que cai bem em todos.
Com o preto não tem como errar”. Yves
Saint-Laurent já afirmava que “o preto
simboliza a ligação entre a arte e a
moda”. Gianni Versace acha que “o preto
é a quintessência da simplicidade e ele-
gância”. A cantora Pop Madonna também
reverenciou o preto: “nos dias que acordo
bem humorada o look total black é a es-
colha certa”. Realmente uma cor que
agrada a muitos!

Ao abrir um guarda-roupas, observa-
se que existem peças variadas e nas mais
diversas cores. Quase que de forma au-
tomática, os olhos se dirigem para as
peças que tenham as cores que fazem a
pessoa se sentir melhor. Segundo a psi-
cologia das cores, ter preferência por
looks em preto, possui associações tanto
positivas quanto negativas. A cor pode
transmitir a mensagem de pessimismo,
luto, tristeza e dor, mas também mostra
luxo, sobriedade, mistério e distinção.
Quando procura-se transmitir elegância
a primeira cor escolhida é o preto, certo?
Certo. Esta é a premissa da cor, além de
classe e poder. Também é uma cor que
comunica sedução, prestígio e moderni-
dade. A cor também transmite força e
estabilidade, talvez por isso seja a prefe-
rida para mostrar imponência em carros
esportivos. Na moda, é bastante usada

por pessoas que tem uma personalidade
forte, que são contra as regras e acreditam
em valores fora do padrão — Punks e
góticos são a prova viva disso!

Se outrora as mulheres só usavam
roupas em preto para guardar luto —
após a morte de algum ente querido —,
Coco Chanel empregou a cor em suas
peças para uso cotidiano. Usar muita
roupa preta, vai muito além de uma
simples escolha, e revela traços mar-
cantes sobre a personalidade de um in-
divíduo. Mas isso não quer dizer que
usar uma peça no preto ou em tons es-
curos faz com que pareçamos deprimi-
dos ou tristes. Recente pesquisa eviden-
ciou que mulheres que usam preto pas-
sam a imagem de atraentes, bem suce-
didas e confiantes. A cor também é atri-
buída a pessoas poderosas que tendem
a impor respeito; que levam uma vida
corrida, trabalham duro e equilibram
todo o caos do cotidiano — isto é revelado
na praticidade de como se vestem —, o
preto é adequado em diversas situações
e é considerada a dos jovens e dos de-
signers. Existem 50 tons de preto cata-
logados, dentre eles: preto asfalto, preto
carvão, preto fumaça, preto nanquim e
tantos outros. Dizem que o tom é uma
das cores prediletas dos designers. Isso
porque geralmente a forma segue a fun-
ção. O design muitas vezes significa re-
nunciar aos ornamentos, enfeites, pa-
drões e cores supérfluas. Tudo que tem
estética clean — em preto, branco ou
cinza — normalmente destaca a fun-
cionalidade e praticidade, as verdadeiras
virtudes do design. Porém, é preciso ter
cuidado na hora de combinar as demais
cores com o preto. Sozinho, ele emagrece
pois retém luz. Já com branco ressalta
as curvas do corpo. A disposição do
preto e do branco no look, portanto, de-
terminam o sucesso do visual. 

Tanto na moda quanto nas demais
áreas da indústria, o preto tem um papel
importantíssimo. Muitas vezes não nos
damos conta da sua representatividade
no mercado, mas a cor vai muito além
do vestido pretinho básico. Não é à toa
que looks monocromáticos em preto são
muito práticos, versáteis, democráticos
e trazem um toque de sofisticação. A cor
é sim símbolo de muitos fatores negativos
da vida, a exemplo do luto e da dor, mas
sua elegância, atemporalidade, versati-
lidade e glamour o tornam irresistível!
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Preto que te
quero preto
além do básico

16 n Essência

A cor vai muito além do pretinho básico

A cantora Pop Madonna
também reverenciou o
preto: “nos dias que acordo
bem humorada o look total
black é a escolha certa”.
Realmente uma cor que
agrada a muitos!

O preto também é atribuída a
pessoas poderosas que tendem a
impor respeito; que levam uma vida
corrida, trabalham duro e
equilibram todo o caos do cotidiano 



João Gabriel Palhares

Ultimamente os jovens bra-
sileiros têm feito a principal
pergunta para si mesmos: Qual
estilo de vida eu quero des-
frutar daqui há 20, 30 ou 40?
A preocupação com o futuro
tem despertado cada vez mais
o interesse dos jovens.

De acordo com a B3, bolsa
de valores oficial do Brasil,
pessoas de 26 a 35 anos são
as que mais têm CPFs cadas-
trados, totalizando 1,085 mi-
lhão de jovens investidores.
Só no primeiro trimestre de
2021 o número de novos in-
gressantes chegou a marca
de  331,9 mil pessoas.  

Entretanto, uma grande
parcela acaba ‘enfiando os pés
pelas mãos’ por não estudar e
se informar sobre a dinâmica
do mercado e, consequente-
mente, não alinha as próprias
expectativas com a realidade
do mundo das ações. 

O jovem que começa a in-
vestir em busca de dinheiro
fácil certamente irá se frustrar
e, pode até mesmo, desenvol-
ver crises de ansiedade. O de-
senvolvedor de softwares, Lu-
cas Coratini, de 24 anos, que o
diga. Há cerca de 1 ano, quan-

do teve um aumento de salário,
começou a investir na bolsa
de olho na aposentadoria.

“No início entrei como mui-
ta sede de ter resultados rápi-
dos. Passei a focar na alta vo-
latilidade do mercado, nas ope-
rações que eram feitas no dia
e perdi muito dinheiro. Com
esse sobe e desce das ações
passei a sentir aperto no cora-
ção e muitas palpitações. Hoje
vejo que foi um grande erro,”

explica Coratini que em 2020
aderiu ao tipo de operação day
trade, modelo de compra e
venda na bolsa de valores rea-
lizada no mesmo dia que pro-
mete ganhos fáceis e rápidos. 

Se de um lado alguns in-
fluencers mencionam esse
tipo de operação como uma
forma de enriquecimento rá-
pido, do outro lado da força
investidores mais maduros
disseminam práticas diame-

tralmente opostas na hora de
orientar a juventude. 

Quem já se familiarizou mi-
nimamente com o ambiente
de investimentos, cultura e as
inúmeras siglas que classificam
as ações certamente já ouviu
o nome de Luiz Barsi, o ex en-
graxate é filho de imigrantes
que se tornou um megainves-
tidor. Ele sistematizou um mé-
todo próprio de investir co-
nhecido como “carteira de
ações previdenciária”, cujo os
ganhos financeiros são con-
quistados no longo prazo. 

Para popularizar esse mo-
delo entre os mais jovens,
Barsi, hoje com 81 anos, con-
ta com o suporte de seus dis-
cípulos, a dupla de investi-
dores previdenciários Felipe
Ruiz e Fabio Baroni, ideali-
zadores do Ações Garantem
o Futuro - programa de for-
mação de investidores com
foco na aposentadoria que
combate a desinformação
acerca do tema internet. O
projeto já conta com mais de
200 mil jovens inscritos em
seu canal do Youtube. 

“No nosso modelo, o inves-
tidor compra ações de empre-
sas que pagam bons dividen-
dos, que nada mais é do que o
lucro apurado e distribuído
entre os acionistas na bolsa.
No início esses dividendos pa-
gam um saco de balas… depois

uma conta de luz, depois seu
plano de saúde… depois todo
o seu custo de vida”, explica
Fabio Baroni que utiliza esse
método desde 2004. 

Para evitar que principian-
tes cometam erros clássicos
como comprar ações em mo-
mentos de pânico e de revira-
voltas nos bastidores da polí-
tica, Felipe Ruiz alerta que
isso não tem nenhum impacto
nos investimentos de longo
prazo. “A troca de ministros,
CPI da COVID e outros acon-
tecimentos da vida pública
não geram efeitos negativos
para o investidor de longo
prazo. Nesses momentos é pre-
ciso ficar atento para comprar
ações mais baratas, de em-
presas cujos setores são vitais
para a economia, tais como
energia e saneamento, por
exemplo”, defende Ruiz. 

De acordo com o estrate-
gista de negócios Vinicius Du-
tra, expert em aumentar o
valor de mercado das em-
presas na bolsa de valores, a
abertura de capitais tende a
ser cada vez mais intensa
nos próximos anos. “A cada
dia essa prática se torna mais
corriqueira, vamos chegar
em um tempo que o empre-
sário já vai pensar na aber-
tura de capital quando estiver
abrindo o seu CNPJ", conclui.
(Especial para O Hoje)
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Negócios

Falta de experiência,
ansiedade e
promessa de ganhos
rápidos têm
atrapalhado os
principiantes na
bolsa de valores

Por aposentadoria, jovens
ingressam no mercado mais cedo

Especialistas
revelam como fugir
das armadilhas e
cultivar uma
mentalidade de
longo prazo para
ter sucesso








