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Governo de Goiás estendeu o
prazo para a renegociação de
débitos do ICMS por mais 30
dias. O prazo agora vai até o fi-
nal de agosto e pode ser feito
através do portal da Secretaria
de Estado da Fazenda.
Política 2

Governo estende
prazo para
renegociação 
de icMS 

Bolsonaro diz
que burocracia
atrasou vacinas 
O presidente Jair Bolsonaro  que a
compra da vacina indiana Cova-
xin, do laboratório Bharat Bio-
tech, foi suspensa devido a con-
troles governamentais. A afirma-
ção foi feita durante discurso em
Porto Alegre, depois de motociata
com apoiadores na região.
Política 2

Drive-thru em
Goiânia vacina
50% do público
A maratona de vacinação pro-
movida pela prefeitura de Goiânia
neste final de semana aplicou
6,5 mil doses, das 12 mil disponí-
veis. Paço renova a programação
a partir desta seguda-feira e deve
ampliar a vacinação por idade.
Cidades 10

�
Leia naS coLunaS

Xadrez: Kajuru se diz cansado
e pode renunciar ao mandato
de senador  da República.
Política 2

Showroon: Colônia de Férias
em Goiânia é opção para a
criançada e alívio para os pais.
Economia 4

leitura: Boto cor-de-rosa se-
duz leitores de 'No fundo do
rio' e cruza folclore brasileiro.
Essência 14

setor de turismo na
pandemia; vencer desafios

e se reinventar

MArCELo LEssA

Opinião 3

Escalonamento
em Aparecida é
suspenso
O isolamento social intermitente
em Aparecida de Goiânia está
suspenso a partir desta segunda-
feira (12). Adecisão foi baseada
nos dados apresentados, que
mostram desaceleração dos casos
ativos de Covid-19 na cidade. 
Cidades 10

Doria quer
disputar sem
Lula e Bolsonaro
Ao participar de evento para an-
gariar votos das prévias do
PSDB, o governador de São Pau-
lo João Doria diz que quer que-
brar a polarização entre Lula e
Bolsonaro na disputa pela pre-
sidência em 2022.
Política 5

Alta da energia provoca
queda de rendimentos
das pequenas empresas
As altas taxas da tarífa de energia aumenta os cus-
tos de vida  do trabalhador brasileiro e derruba
o lucro de empresas, em especial dos pequenos
negócios. Segundo pesquisa do Sebrae, os custos
com energia elétrica das micro e pequenas em-

presas em 2020 representavam mais de 28% do
orçamento operacional desses negócios. O au-
mento das taxas devido a crise energética colo-
ca em risco empresas familiares e mais de 620
empresas e micro empreendimentos. Negócios 17

A obra conta com 85% dos serviços executados. O novo tre-
cho da Marginal contará com 1,7 quilômetro de extensão
e deverá ser concluído em setembro deste ano. Cidades 9

prolongamento da Botafogo
deve ser concluído em 2 meses

Equipes de fiscalização das prefeituras de Goiânia e Aparecida de Goiânia realizaram ofensivas contra fes-
tas clandestinas nos municípios. Somente na Capital, seis festas foram interrompidas. Cidades 11

Final de semana é marcado por festas clandestinas
Goiânia e aparecida

Jota Eurípedes

Aumento do custo da energia também afeta abertura de empresas

Simone & Simaria lançam o single 
'No Llores Más' ao lado de Sebastián Yatra
Essência 16

Bhaskar e Mojjo se
unem para lançar a
track 'Worst Enemy' 
Essência 14

Goianos Jan e Czar
lançam ‘Lágrimas de
Dinheiro’ nesta segunda
Essência 13

Essência
Atlético-Go
deixa vitória escapar
no último lance
Rubro-negro, que vencia o Ju-
ventude fora de casa, sofre em-
pate nos acréscimos após pênal-
ti marcado para equipe gaúcha
no estádio Alfredo Jaconi; próxi-
mo jogo é contra o Palmeiras.
Esportes 8



O presidente Jair Bolsonaro disse no sábado (10) que a
compra da vacina indiana Covaxin, do laboratório Bharat
Biotech, foi suspensa devido a controles governamentais.
A afirmação foi feita durante discurso em Porto Alegre, de-
pois de motociata com apoiadores na região metropolita-
na da capital gaúcha.

“Dois anos e meio sem corrupção. Querem agora im-
putar um crime a mim de corrupção, onde uma dose se-
quer foi comprada da vacina”, disse o presidente. “Porque
temos filtro, temos controle”.

No fim de junho, o Ministério da Saúde suspendeu tem-
porariamente o contrato de compra da vacina indiana, por
orientação da Controladoria-Geral da União (CGU), dias de-
pois de depoimentos à Comissão Parlamentar de Inquérito
(CPI) da Pandemia dados pelo deputado Luís Miranda
(DEM-DF) e de seu irmão, chefe de importação do Minis-
tério da Saúde, Luís Ricardo Miranda.

O chefe de importação do ministério relatou pressões
atípicas para a contratação da Covaxin e problemas no pro-
cesso de importação, como a tentativa inicial de pagamento
adiantado e o uso de uma empresa que não estava lista-
da no contrato.
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Bolsonaro diz
que controles
governamentais
impediram compra
da Covaxin

Dayrel Godinho 

O governador, Ronaldo
Caiado (Democratas), sancio-
nou, na última sexta-feira (9),
a Lei Estadual nº 21.031, que
estende em 30 dias o prazo
para renegociar seus débitos
relativos a ICMS junto à Fa-
zenda Pública por causa da
Pandemia de Covid-19. O pra-
zo inicial terminava no final
do mês de junho. 

O projeto foi uma iniciativa
do presidente da Assembleia
Legislativa de Goiás (Alego), o
deputado Lissauer Vieira (PSB),
e altera duas leis: a Lei nº
20.939, de 28 de dezembro de
2020, que institui medidas fa-
cilitadoras para que o contri-
buinte negocie seus débitos
relacionados ao Imposto sobre
Operações Relativas à Circu-
lação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e In-
termunicipal e de Comunica-
ção (ICMS), e a Lei nº 20.966, de
29 de janeiro de 2021, que ins-
titui medidas facilitadoras para
que o contribuinte negocie

seus débitos com a Fazenda Pú-
blica Estadual.  

O prazo final de renego-
ciação previsto nestas leis
era de 120 dias, a contar da
data de publicação da lei, no
entanto com a aprovação
dessa alteração, o prazo foi
alterado estendido para 150
dias, o que permite a rene-
gociação de débitos até o dia
30 do mês de julho. 

Com base em informações

da Secretaria de Economia, o
presidente da Alego ressalta
que a alteração na lei é im-
portante por causa do recru-
descimento econômico causa-
do pela pandemia e que levou
várias prefeituras a adotar
medidas mais restritivas de
convívio social, resultando no
fechamento de vários estabe-
lecimentos.  

“Nesse contexto, a fim de
mitigar os impactos decor-

rentes da paralisação das ati-
vidades comerciais, mostra-
se importante possibilitar ao
sujeito passivo fazer sua ade-
são aos benefícios das já re-
feridas leis em até 150 dias,
contados do início da produ-
ção de seus efeitos”, desta-
cou o presidente da Alego.  

Como regularizar? 
A adesão ao programa

pode ser concluída sem sair de

casa. Basta acessar o site da se-
cretaria da Economia
(www.economia.go.gov.br/Fa-
cilita). O atendimento pre-
sencial só será possível com
agendamento prévio pelo pró-
prio site para uma das unida-
des fiscais em todo o Estado,
ou pelo aplicativo Economia
OnLine - EON. O app pode ser
baixado tanto no sistema IOS
quanto Android. (Especial
para O Hoje)

Projeto foi iniciativa do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Lissauer Vieira, e foi sancionada por Ronaldo Caiado

Extensão de 120 foi
prorrogada por
mais 30 dias por
causa da pandemia
de Covid-19 

Kajuru pode renunciar 
ao mandato de senador 

Eleitores do senador Jorge Kajuru (Pode-
mos) vêm se manifestando, nas redes sociais, ten-
tando dissuadi-lo a não renunciar ao mandato.
Eleito em 2018 com mais de 1,5 milhão de votos,
ele – que desbancou políticos peso, como Lúcia
Vânia, Wilder Morais e Marconi Perillo - tem
mandato garantido até 2026, mas está disposto
a sair de cena, alegando
desapontamento com a
política. Escalada de
críticas contra Kajuru,
pelo clã Bolsonaro e
parlamentares ali-
nhados ao Palácio
do Planalto, veio após
entrar com ação no
STF, para a insta-
lação da CPI da Co-
vid, e, depois, por
gravar conversa com o
presidente, que pediu que
pressionasse o Senado a ana-
lisar pedido de impeachment
de ministros do Supremo. 

Enquete 
Ontem, em suas redes sociais, Kajuru (que está

com depressão), desabafou, com sinal de abandono
do mandato. Disse estar cansado e pediu a opinião
de seguidores, se deve ou não permanecer no car-
go de senador. 

Quem assume 
Se Kajuru renunciar ao mandato, quem vai

assumir no lugar dele é o ex-vereador de Goiâ-
nia, Milton Mercêz (Patriota), segundo su-
plente, já que o primeiro, Benjamin Beze Júnior
morreu em 2020. 

Reconciliação 
Crítico do governo Caiado, aos poucos, o de-

putado Henrique Arantes (MDB) se reconcilia com
a base aliada na Assembleia Legislativa. Em junho
de 2019, Arantes se declarou oposição ao Gover-
no. Mas agora tem votado a favor de projetos do
Executivo. 

No Palácio 
Considerado “dissidente” do PSD, por

não acompanhar a movimentação do par-
tido rumo a 2022, o deputado Lucas Calil,
que faz parte da bancada de oposição na
Alego, foi ao Palácio das Esmeraldas levar
demandas de Goiânia a Ronaldo Caiado,
junto com Henrique Arantes. 

Bem na foto 
Mesmo tendo ‘abandonado’ o diretório

do PSDB de Goiânia, visto como um sinal
de que pode deixar o partido, o deputado
Talles Barreto pousou para fotos ao lado da
bancada do partido na Alego, com o go-
vernador paulista João Doria, em sua vin-
da a Goiânia. 

Tá fora 
E quem não deu as caras na visita de

João Doria foi o ainda tucano Francisco
Oliveira, já devidamente ambientado na
base aliada de apoio ao governador Ro-
naldo Caiado. 

No STF 
Em ação direta de inconstitucionalida-

de, a Associação Nacional dos Servidores
do Ministério Pública questiona norma que
submeteu servidores do MP de Goiás ao re-
gime jurídico dos servidores do Poder
Executivo. O caso está com o ministro Ri-
cardo Lewandowski. 

Casa nova 
O Republicanos, dirigido em Goiás pelo

deputado federal João Campos, ganhou
casa nova em Anápolis, para atrair novos
filiados, com vistas a dar suporte ao partido
nas eleições de 2022. 

2 Liquidada extrajudicialmente pelo
Governo Collor, em 1990, a Caixego ainda
é assunto, quando se trata de reintegra-
ção aos quadros do Executivo estadual de
ex-funcionários da instituição. O enqua-
dramento é feito por decisão judicial.

CURTAS
t

Venceslau Pimentel | xadrez@ohoje.com.br

Xadrez

Governo estende prazo
para renegociação de ICMS 

Presidente participou de motociata em Porto Alegre
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Setor de turismo - vencer
desafios e se reinventar

Ricardo Hiraki Maila

Imagine a situação: faltam poucos dias para o
próximo salário pingar na conta corrente e tudo
está sob controle, as contas da casa foram pagas,
o mercado foi feito, o cartão de crédito está pago
totalmente e no dia do vencimento. Parece que
nada pode te tirar da trilha de continuar organizado
e com o mínimo da saúde financeira em dia. Você
sabe de cabeça a média de gastos que tem e o que
precisa fazer para se manter equilibrado e vencer
mais um ciclo, mas não será dessa vez.

De repente, lembra que é aniversário do afi-
lhado e não poderá deixar de ir, menos ainda sem
presente. E ao entrar no carro percebe que che-
gou o momento da manutenção trimestral jun-
to com aquele feriado ou data comemorativa. Pois
é, o cartão de crédito será a salvação, mas e os me-
ses seguintes? É assim que, gradativamente, en-
tramos em endividamento .

Costumamos ver o orçamento em períodos
mensais, mas não a prevê-lo em uma linha do
tempo futura. Essa organização é importante; rea-
lizar o exercício de planejar períodos dos pró-
ximos doze a vinte quatro meses, facilita para
prevermos as demandas, mesmo as sazonais, e
assim diluir o orçamento de modo mais equili-

brado nos períodos que antecedem. E o registro
de despesa de hoje, facilitará as próximas pre-
visões tornando-as mais assertivas.

Gastos sazonais costumam ter relação com pre-
sentes que damos a família, mãe, namorada, amigos,
professor e etc. Existem muitos modos de ver isso
dentro de cada ciclo social, mas em alguns deles é in-
teressante ter a transparência de falar que não é ne-
cessário dar algo, mas sim, demonstrar a importância
por gestos e palavras. Afinal, quantos presentes ga-
nhou dos eventos de amigos secretos que estão lá no
fundo do armário sem uso, mas a melhor parte foi
ouvir as palavras antes de receber no dia, mesmo que
tenham sido em tom de humor?

Por fim, parte das
pessoas têm receitas
sazonais, a exemplo
de IR, décimo terceiro
salário, a participa-
ção de lucros e resul-
tados; melhor que
não ter dívidas é ter
reservas já provisio-
nadas para esses mo-
mentos de despesas
que são mais comple-
xas de anteciparmos.

Marcelo Lessa

Sebrae realizou, em maio passado, em par-
ceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), a 10ª.
edição da pesquisa de impacto do coronavírus
sobre os pequenos negócios, com amplo estudo
sobre o setor de turismo.

O desafio atual é possibilitar que o trade se
reinvente, buscando cativar o consumidor, que
agora está mais receoso e precavido, mas, so-
bretudo, ávido por desfrutar momentos de lazer
fora do seu espaço de moradia e trabalho.

No que tange às tendências para o segmento,
o estudo identifica ótimas perspectivas. Vamos
nos deter em três delas. A voucherização é
quando as vendas são orientadas para o futuro,
mas com o pagamento antecipado.

Outra boa perspectiva: o turismo de luxo, mas
agora não mais ligado à ostentação e sim para o
bem-estar físico e mental, com a valorização da
autenticidade.

E, de maneira relevante, o turismo sustentá-
vel, que atende o desejo do turista que anseia por
voltar a ter contato com a natureza, com espor-
tes radicais.

Uma coisa é certa: a retomada do turismo está
alicerçada em realismo e planejamento. Dados da
Organização Mundial do Turismo (OMT) reve-
laram que o fluxo de viagens internacionais caiu
mais de 70% em 2020.

Apesar desse resultado, indicadores apon-
tam que o setor tende a se contrair, se reordenar,
e com isso irá se adaptar à nova realidade e, fi-
nalmente, retornar mais forte do que nunca.

Mas o que vai mudar nesse novo cenário?
Umas das alterações é que os viajantes vão optar
por destinos mais próximos de sua moradia,
onde o trajeto poderá ser feito por automóvel.

Portanto, a preferência será para o turismo in-
terno, em que se abre uma ampla janela de opor-
tunidades, que tem que ser aproveitada ao máxi-
mo. Mas, é necessário observar detalhes que são
cruciais para quem deseja fazer bons negócios.

Essas tendências foram antevistas quando se
realizou, em abril deste ano, o Encontro Estadual
de Governança Turística de Goiás, que celebrou
a parceria entre a Agência Goiana de Turismo
(Goiás Turismo) e o Sebrae Goiás.

Esse convênio contribuirá para estimular a
economia do nosso Estado, uma vez que con-
templa 10 regiões turísticas e quase 80 cidades.
Destacamos que o segmento turístico represen-
ta 10% do Produto Interno Bruto (PIB) de Goiás.

Ao estimular o turismo doméstico, nos moldes
do que prevê o estudo do Sebrae, o convênio en-
tre o Sebrae Goiás e a Goiás Turismo foca nas ca-
pacitações de mercado, consultorias de marketing
digital e adequação de negócios. Tem ainda
ações de ativação da governança das regiões tu-
rísticas. E, ainda, na implementação do Progra-
ma Turismo Goiás 4.0, que, entre outras coisas,
pretende desenvolver uma estratégia de inteli-
gência de gestão, com mapeamento, estudos e
análises para produção de informações de ges-
tão e inteligência de mercado.

Estamos certos de que ao executar tais
ações, o setor vai trilhar o melhor caminho para
a retomada econômica e para se recompor em
novas bases. Pode, inclusive, superar os desa-
fios pré-pandemia.

Porém, para que isso aconteça, será necessário
adotar mudanças profundas que passam, neces-
sariamente, em assumir uma postura de coragem
para se reinventar, ainda com a pandemia em cur-
so. As lições estão postas para serem aprendidas
e as ações precisam ser bem executadas.

Sebrae e seus
parceiros estão im-
buídos no firme pro-
pósito de apoiar e
fomentar o setor
que tanto gera qua-
lidade de vida, opor-
tunidades de novos
empregos e distri-
buição de renda.

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO

Marcelo Lessa é Diretor
Técnico do Sebrae Goiás

Ricardo Hiraki Maila é
Sócio-fundador e atua
como CEO e CFO da Plano
Consultoria

Cloroquina
Há alguns dias, minha mãe foi diagnosticada com

coronavírus. Não pudemos dizer que foi algo sur-
preendente, pois ela trabalha como enfermeira na li-
nha de frente do combate à doença. A primeira coi-
sa que fizeram foi receitar a hidroxicloroquina, an-
tes mesmo de sair o resultado. No começo, o medi-
camento fez mal a ela, mas assim que foi constata-
do o resultado positivo para Covid-19, os sintomas não
foram tão fortes. Pode-se dizer que a cloroquina aju-
dou a minha mãe, mas é preciso tomar cuidado. Ela
é um medicamento que não é 100% efetivo, então é
preciso ter um acompanhamento correto para utilizá-
la. Me dá ódio as pessoas leigas que não sabem nada
do assunto e criticam totalmente a cloroquina, ou
acham que ela é a salvação.  

Lúcia Meire
Aparecida de Goiânia

Povo negro
Percorrer a trajetória do povo negro, reconhecer

as sequelas provocadas na diáspora, tais como o se-
questro da humanidade, os castigos, a impossibili-
dade de culto aos orixás, o banzo e a morte, é pro-
mover o diálogo entre passado e presente, sob as asas
do pássaro africano, a fim de buscar o encontro do
indivíduo com o coletivo e possibilitar um futuro, sus-
tentado por bases mais justas e equitativas. A es-
trutura vigente também corrobora para invisibili-
dade e permanente exclusão da população negra. A
abolição da escravatura não garantiu de fato a li-
berdade. Castigos corporais e outras humilhações se
fazem presentes quando um jovem negro é execu-
tado sumariamente, quando o imaginário coletivo
define o negro como perigoso e incapaz, quando a
cor da pele é uma sentença. É preciso conhecer e
combater qualquer medida que impeça o negro de
sonhar, de respirar, de viver.

Sandro Antunes
Firminópolis

{
Nossas instituições
são fortalezas que não
se abalarão com
declarações públicas e
OPORTUNISMO.
Enfrentamos o pior
desafio da história
com milhares de
mortes, milhões de
desempregados e
muito trabalho 
a ser feito

Presidente da Câmara dos Deputa-
dos, Arthur Lira (PP-AL), e os presi-
dentes de oito partidos divulgaram
nota reafirmando a importância
das instituições brasileiras, dos va-
lores democráticos e do sistema
eleitoral do país. 

Como não deixar gastos sazonais
interferirem seu planejamento 
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@jornalohoje
Um irresponsável, já não chega de tantas
tragédia”, comentou o internauta na notícia
sobre um caminhoneiro flagrado alcoolizado
e dirigindo em zig-zag em rodovia goiana.

Ricardo Simões

@ohoje
“É inacreditável”, comentou o internauta
sobe a fraca atuação da Pain Gaming no
MsI na Islândia. o time fracassou contra
equipes medianas do campeonato e ficou
na fase de grupos.

Agustu Tay

@jornalohoje
secretaria Municipal de Educação realizará o
Webnário: "Ação 18 de maio: impactos da
pandemia na violência contra a mulher.



O Clube de Costura, localizado no piso G3 do
Mega Moda Shopping fechou uma parceria com o
Sindicato das Costureiras, que conta com cerca de
5 mil trabalhadores da categoria em Goiânia e em
torno de 40 mil em todo Estado. Agora, as filiadas
ao Sindicato contarão com descontos especiais no
espaço, que se aplicam tanto para cursos e oficinas
bem como na locação da sala de treinamento e nos
serviços de coworking, possibilitando às costureiras
ou aprendizes realizar a locação dos equipamen-
tos por hora, seja para treino ou para finalização
de peças. Mais detalhes podem ser obtidos pelo te-
lefone (62) 3217-7923 ou (62) 985991-6597, pelo e-
mail: atendimento@clubedecostura.com.br ou
pessoalmente.

Colônia de Férias

Indicadores que permitem analisar o desenvolvi-
mento econômico mundial, os Barômetros Econômicos
Globais recuam em julho. Mesmo com o recuo, os indi-
cadores continuam em patamar elevado, compatível com
a sustentação da fase de recuperação do nível de ativi-
dade econômica mundial em 2021. A análise é do Insti-
tuto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas
(FGV/Ibre) no documento Barômetros Econômicos Glo-
bais, divulgado sexta-feira (9).

Enquanto o Barômetro Coincidente reflete o estado atual
da atividade econômica, o Barômetro Antecedente emite
um sinal cíclico cerca de seis meses à frente dos desen-
volvimentos econômicos reais. Esses indicadores se ba-
seiam nos resultados de pesquisas de tendências econô-
micas realizadas em mais de 50 países. A intenção é ter a
cobertura global mais ampla possível.

O Barômetro Econômico Global Coincidente re-
cuou 8,6 pontos em julho, para 128,6 pontos, após acu-
mular alta de 42 pontos entre março e junho. Já o Ba-
rômetro Econômico Global Antecedente recuou 8,7 pon-
tos, para 124,5 pontos.

Segundo o pesquisador do FGV/Ibre, Paulo Picchetti,
o desempenho dos Barômetros Globais acumulado des-
de o início do ano mostra recuperação consistente ao lon-
go das regiões e setores, na esteira da retomada de ati-
vidades ligadas a comércio e serviços possibilitada pelo
avanço da imunização.

“Por outro lado, o impacto de alguns desafios sobre os
dados correntes e expectativas acarreta o recuo dos Ba-
rômetros no mês de julho. Além das preocupações sobre
variantes do vírus, as restrições de oferta por parte de vá-
rios insumos fundamentais para a atividade industrial le-
vantam preocupações sobre a dinâmica dos preços, e a
consequente normalização da política econômica”, ava-
liou Picchetti, em nota.

Barômetro Coincidente
A região do Hemisfério Ocidental é a que mais contri-

bui para a queda do Barômetro Global Coincidente, com
4,2 pontos, seguida pela Ásia, Pacífico e África e Europa,
com 3,3 e 1,1 pontos, respectivamente. A primeira queda
dos indicadores regionais desde fevereiro passado pode ser
vista como uma desaceleração da taxa de crescimento in-
teranual da economia global neste início de terceiro tri-
mestre de 2021.

Barômetro Antecedente
Os indicadores antecedentes das três regiões contribuem

de forma negativa para o resultado do Barômetro Ante-
cedente em junho. O Hemisfério Ocidental é a região que
mais contribui para a queda, ao recuar 3,9 pontos, segui-
da da Ásia, Pacífico & África, com -3,5 pontos, e da Euro-
pa, com -1,3 pontos. (ABr.)

Indicadores analisam o desenvolvimento econômico global
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Barômetros
Globais da
Economia
estabilizam em
nível elevado

As férias escolares estão chegando e a Bodytech Marista está com uma programação su-
per especial. Tomando todas as medidas de segurança contra o novo coronavírus, a academia
vai oferecer atividades aquáticas e terrestres, além de oficinas variadas de trabalhos manuais.
As crianças ainda poderão fazer aulas de circo, e aquelas com sete anos ou mais, aulas de es-
calada. As inscrições já estão abertas, e as atividades serão de 19 a 23 de julho. Além disso, os
pais podem escolher o pacote semanal (R$ 250) ou diário (R$ 80). Para garantir a segurança
dos pequenos, as turmas serão divididas com lotação máxima de 12 crianças por turma, aten-
dendo aos protocolos de distanciamento determinados por decreto. As atividades são desti-
nadas a crianças dos três aos 12 anos.

Táxi Aéreo

A proposta de reformulação do Imposto de Renda, em
tramitação na Câmara dos Deputados, não vai aumen-
tar a carga tributária, disse sexta-feira (9) o ministro da
Economia, Paulo Guedes. O ministro admitiu a possi-
bilidade de ajustes no texto, mas disse que o texto está
“na direção correta” e reiterou a defesa da tributação
de dividendos (parcela do lucro das empresas distribuída
aos sócios e acionistas).

“[A reforma tributária] vai sair bem feita ou não vai sair.
Não vai ter esse negócio de aumentar imposto”, declarou
Guedes em videoconferência promovida pela Fundação Ge-
tulio Vargas (FGV). O evento homenageou o economista e
ex-presidente do Banco Central Carlos Langoni, que mor-
reu de covid-19 em junho.

Durante o evento, o ministro voltou a defender a rein-
trodução do Imposto de Renda sobre dividendos. A pro-
posta prevê alíquota de 20% sobre a distribuição desses
recursos, com lucros de até R$ 20 mil mensais isentos.
Sem entrar em detalhes, o ministro citou pressões con-
trárias para evitar a tributação dos mais ricos, possibi-
litada pela medida. (ABr)

Reforma tributária
não trará aumento de
imposto, diz Guedes

Pensando sempre na melhor maneira de cuidar da pele, inclu-
sive a dos lábios, a NIVEA lança os esfoliantes labiais Scrub, o mais
novo queridinho da categoria. A proposta é intensificar os cuidados,
deixar os lábios renovados, livres de células mortas, macios e hi-
dratados. Com multibenefícios, é capaz de esfoliar, hidratar e tam-
bém pode ser usado como primer, para preparar a boca para uma
melhor aplicação do batom. Com NIVEA Scrub é possível eliminar
as indesejadas peles soltas da boca e prevenir o incômodo provo-
cado pelos lábios ressecados. Isso porque ele promove a renovação
celular enquanto esfolia, tem efeito peeling e hidrata a região por
8 horas: tudo o que a região deseja e precisa. NIVEA Scrub pode ser
encontrado nas farmácias, drogarias e supermercados de todo Bra-
sil pelo valor sugerido de R$22,90.

Lançamento

Parceria

A Bio Mundo inaugura mais
uma loja na capital Goiana e
agora está presente no primei-
ro piso do Shopping Bougain-
ville. A marca de alimentos na-
turais e saudáveis atende um
público que está a cada dia
mais preocupado com o bem-es-
tar e que busca um consumo
mais consciente. Para apresen-
tar o ponto de vendas, haverá
degustação, sorteios e descontos
entre 12 e 18 julho. E na loja os
clientes contam com produtos
próprios da Bio Mundo, mas
também encontram outros itens
sem glúten, sem lactose, diet,
light, integrais, orgânicos, io-
gurtes, sucos, alimentos conge-
lados, refrigerados e suple-
mentos esportivos, além de
grãos, farinhas e outros produ-
tos vendidos a granel.

Inauguração

Com plantas totalmente voltadas para energia renovável em todo o país, o As-
saí Atacadista conta, desde 2018, com a 2ª maior unidade fotovoltaica do país em
Goiânia (GO). De 2018 até abril deste ano, a unidade já gerou uma quantidade de
energia capaz de manter mais de 280 mil lâmpadas incandescentes de 100W por
um mês. Atualmente, cerca de 40% da energia consumida pela loja é gerada pela
usina de energia fotovoltaica. Uma energia que poderia manter mais de 23 mil
residências por mês, e sem contar com a emissão de carbono evitada no perío-
do: 270 toneladas.  Localizada na unidade do Assaí no Parque Amazônia, a uni-
dade conta com 2.880 módulos em operação, ocupando mais de 7 mil metros qua-
drados e mais de 900 kWp em potência instalada total.

Energia renovável

Showroom
empresas & produtos

Maiara Dal Bosco  | editor@hojenoticia.com.br

A Brasil Vida Táxi Aéreo renovou a acreditação
ao International Assistance Group (IAG), uma
aliança global com 140 empresas independentes
que oferecem serviços de assistência em todo o
mundo. A companhia já integrava o seleto grupo
desde 2019 e teve a participação validada até maio
de 2022. Empresa goiana, com bases operacionais
também nos estados do Tocantins, Pará, Bahia e São
Paulo, a Brasil Vida é a única do segmento de UTI
Aérea da América do Sul a fazer parte dessa rede
mundial de assistência. A IAG foi criada em 1992
e é considerada a maior aliança de empresas de as-
sistência independentes. Atualmente, as empresas
credenciadas ao International Assistance Group
oferecem suporte a mais de 118 milhões de usuá-
rios finais em todo o mundo. A principal força da
rede operacional reside no fato de as parcerias se-
rem escolhidas a dedo de acordo com rigorosos cri-
térios de qualidade, incluindo média de 15 anos de
experiência em seus respectivos mercados.
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Samuel Straioto

O governador de São Pau-
lo, João Doria, iniciou neste fi-
nal de semana, visitas pelo
país visando busca de apoio
para as prévias do partido
para definição de candidato a
presidente da República em
2022. Doria pretende ainda
na pré-campanha começar
ações visando a quebra ainda
para tentar uma quebra de po-
larização entre o presidente
Jair Bolsonaro (sem partido) e
o ex-presidente Luís Inácio
Lula da Silva (PT). Doria clas-
sificou os dois possíveis ad-
versários como opções do
“Horror” e “Terror”.

Doria defendeu que sejam
tratados temas como Saúde e
Emprego, devido às fragilida-
des das duas áreas neste mo-
mento de pandemia. O gover-
nador de São Paulo citou que
as prévias já ajudam a cola-
borar para a quebra de pola-
rização entre Jair Bolsonaro e
Lula. Ele argumentou que 45%
dos brasileiros não querem
nem a Esquerda, nem a Direi-
ta. Ela classificou Lula e Bol-
sonaro como opções do Horror
e Terror. Ele classificou que o
PSDB não será a terceira via,
mas a “melhor via”.  As pré-
vias do partido estão marca-
das para novembro.

“A polarização é circuns-
tancial neste momento, nós
vamos trabalhar para romper
essa polarização e por isso as
prévias do PSDB são contribu-
tivas neste sentido, ela fortale-
ce, pois os candidatos circulam
pelo país e fortaleçam o PSDB.
O PSDB será a melhor via e não
a terceira via. Será a melhor
via. Pessoalmente, dados as
pesquisas feitas recentemente,
cerca de 45% dos brasileiros
não querem Lula, nem Bolso-
naro. Eles não oferecem uma
opção democrática, sincera,
valorizadora da vida, da vaci-
na, do desenvolvimento eco-
nômico, da proteção ambiental,
do respeito aos Direitos Hu-
manos, do respeito aos jorna-
listas e ao jornalismo livre e a
multipolaridade de um país
que se distanciou de outras
nações. Não será nem Lula,
nem Bolsonaro, não será nem
horror, nem terror. Será a op-
ção do amor, do amor pela
vida, pelas pessoas”, destacou.

Doria esteve em Campo
Grande (MS) e seguiu para
Goiânia. Ele participou de en-
contros com lideranças tuca-
nas. Em Goiânia, participaram
deputados estaduais, verea-
dores e prefeitos, além dos ex-
governadores Marconi Perillo
e José Eliton. Doria foi cobrado

durante o evento para que se-
cretários dele não apoiem o go-
vernador Ronaldo Caiado
(DEM), caso de Alexandre Bal-
dy (Progressistas) e Henrique
Meirelles (PSD).  João Doria ar-
gumentou que é um “filho das
prévias” e que é “leal as pes-
soas”. Doria disse que o PSDB
acerta ao promover prévias e
disse que os outros nomes que
estão na disputa com ele são
qualificados. Para o governa-
dor de São Paulo, as prévias
unem. “Prévias não dividem,
não fracionam, engrandecem,
unem e promovem democra-
cia. O PSDB tomou a decisão
acertada de fazer prévias para
presidência da República. Está
fazendo num movimento im-
portante e com quatro excep-
cionais candidatos”, afirmou.
Ele completou destacando que
nenhum candidato tucano ata-
cará outro nome do partido. 

O ex-governador Marconi
Perillo relatou que tem uma re-
lação antiga com João Doria e
que merecia uma recepção à
altura, devido à importância
dele para o PSDB. Marconi dis-
se ainda que Doria o acolheu
em São Paulo no momento que
mais precisava e que caso os
outros pré-candidatos pelo par-
tido queiram vir à Goiás serão
recebidos pelas lideranças. “Eu
tenho uma relação histórica,
antiga, com o governador Do-
ria, são mais de 20 anos de ami-
zade e é claro que ele não po-
deria vir sem uma recepção à
altura, pela importância que
ele tem para o partido e para o
Brasil. Nossos deputados, nos-
sa vereadora, nossos prefeitos
se mobiliaram para que ele
pudesse ter a recepção à altu-
ra.  Ele merece nossa atenção.
Claro que os outros que quise-
rem vir ao estado também se-
rão muito bem recebidos. Eu
particularmente recebo o go-
vernador João Doria como ami-

go, e uma pessoa que tenho
uma convivência excelente e
que me acolheu como amigo,
como companheiro quando eu
mais precisei. Não poderia ser
diferente”, disse Marconi. O
ex-governador José Eliton re-
latou à reportagem que o par-
tido em Goiás vai receber os
outros pré-candidatos à presi-
dente pelo PSDB. 

Arrependimento
João Doria ainda destacou

que o PSDB já governou o Brasil
com administrações de Fernan-
do Henrique Cardoso que deram
estabilidade para o país. O go-
vernador criticou a área da Edu-
cação do governo do presidente
Jair Bolsonaro. Doria declarou es-
tar arrependido por ter votado
em Bolsonaro. Ele disse que o go-
verno já mostrou ineficiência
antes mesmo da pandemia da
Covid-19. O governador destacou
que errou, mas que não errará
duas vezes.

“Sim. Me arrependo, as-
sim como 25 milhões de bra-
sileiros que votaram em Jair
Bolsonaro também se arre-
pendem deste voto. Assim
como eu, Sérgio Moro se ar-
repende deste voto, assim
como eu, Luiz Henrique Man-
detta também se arrepende
deste voto.  Nós acreditaría-
mos que fosse uma candida-
tura anti-PT que respeitaria os
valores democráticos que pro-
tegesse as pessoas e com-
preendesse a dimensão da
transformação do Brasil. Não
foi o que aconteceu e não
precisou de muito tempo para
isso. Mesmo antes da pande-
mia, o governo Bolsonaro se
mostrou a ser um governo
equivocado, incompetente,
desleixado, despreparado, dis-
tante da população, que tem
projeto pessoal e familiar, er-
rei, admito meu erro, não
erro duas vezes”, relatou. 

Doria classificou os dois possíveis adversários como opções do horror e do terror, em busca de votos por Goiânia

Governador de São
Paulo visitou
Goiânia e Campo
Grande (MS) no
último sábado

Doria quer quebrar polarização
entre Lula e Bolsonaro em 2022

Joao Doria lamentou as manifestações do presi-
dente Jair Bolsonaro contra as instituições brasilei-
ras e ainda mais recentemente contra o presidente
do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Bar-
roso. Doria classificou o governo Bolsonaro de ne-
gacionista e incompetente. Ele disse que vai defen-
der a constituição, a liberdade e a democracia.

“Eu refuto como Democrata que sou as tentati-
vas, as manifestações do presidente Jair Bolsonaro
afrontando a constituição, o Congresso Nacional,
afrontando o Supremo Tribunal Federal e agora
afrontando o Tribunal Superior Eleitoral, inclusive
utilizando palavras chulas referentes ao presiden-
te Luís Barroso do TSE e o ministro Alexandre de
Morais do STF. Numa República que obedece a cons-
tituição, nós além de um negacionista, um incom-
petente, um presidente que desrespeita a demo-
cracia, que flerta com golpes, como democrata que
sou, governador eleito com 11 milhões de votos, so-
mos democratas e vamos defender a constituição,
a liberdade e a democracia”, argumentou o gover-
nador paulista. (Especial para O Hoje)

Manifestações

Governador busca votos para as prévias do PSDB

Conceito 
Freemium

Distribuição dirigida com alto conteúdo editorial
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Esplanada
Leandro Mazzini | reportagem@colunaesplanada.com.br

Datena quer
A pré-candidatura presidencial do apresenta-

dor de TV José Luiz Datena é um projeto pessoal
dele, apoiado por um grupo de entusiastas de va-
riados setores – sem ligação com a Band, que ape-
nas o libera editorialmente nas telas para suas crí-
ticas (ou ao Governo federal, ou ao Governo do Es-
tado, comandado por outro presidenciável, João
Doria Jr.). A um contato da Coluna, Datena reve-
lou que pretende, sim, ser candidato. Mas uma coi-
sa é querer, outra é realizar. O cenário é difícil. Só
as próximas pesquisas de intenção de votos para
o Planalto vão mostrar se ele é será a terceira via.

Pesquisas mostrarão
Outras apostas para a terceira via – cuja in-

tenção de voto é forte num cenário contra Bol-
sonaro x Lula – são Eduardo Leite, Ciro Gomes,
Sérgio Moro e João Doria Jr.

Timing em risco
O caso Datena remete ao cenário no qual foi

alçado a presidenciável o apresentador da TV
Globo, Luciano Huck. Ele também sonha com
um projeto. Mas não agora.

SS vem aí?
Outro fato memorável foi a pré-candidatura

de Silvio Santos em 1989. Ele seria o candidato
do PFL, mas foi rifado pela cúpula para apoiar
Fernando Collor de Mello.

Pacheco quer STF
Advogado de sucesso na região metropolitana

de Belo Horizonte antes de parlamentar, o sena-
dor Rodrigo Pacheco sonha, sim, em ser indicado
para o Supremo Tribunal Federal. Mas não é para
esta vaga de Marco Aurélio Mello, que se aposenta
hoje. Pacheco quer concluir a missão de presidente
do Senado e se colocar na disputa.

Amarrado
É o que chegou ao gabinete do presidente Jair

Bolsonaro. O senador Pacheco é candidato para
uma das futuras vagas na Corte a partir de 2022.
Mas ele depende totalmente da reeleição de Bol-
sonaro para o Planalto. Daí seu comportamento
cauteloso, no Congresso, quando o assunto é o pre-
sidente ou o senador Flávio Bolsonaro.

Mendonça balança
Por falar em STF, um importan-

te senador cravou sexta-feira para
a Coluna que o AGU André Men-
donça não tem votos para ser apro-
vado na sabatina. Já publicamos
que o resultado será muito aperta-
do pela aprovação. A conferir.

Mineirices
Zema levou a Bolsonaro o presi-

dente do Tribunal de Justiça de Mi-
nas, o desembargador nGilson Soa-
res. É outro lobby para futura vaga
pós-Marco Aurélio. Mas se Men-
donça não passar na sabatina....

Voltando
O sumido ex-ministro do Turismo

Marcelo Álvaro Antonio será candi-
dato ao Senado. Com apoio do go-
vernador Romeu Zema e do presi-
dente Bolsonaro. É o plano, hoje.

Desconhecido
O prefeito de BH, Alexandre Ka-

lil (PSD), é muito forte na região me-
tropolitana, e só. No restante do Es-
tado – com tamanho de um país eu-
ropeu – Zema lidera as pesquisas.

O Bolsa JHC
O prefeito de Maceió, JHC, lança

hoje o Programa BEM, que vai dis-
tribuir entre R$ 70 e R$ 300 para fa-
mílias com crianças matriculadas
em escolas municipais. A previsão é
de que 48 mil famílias sejam benefi-
ciadas por três meses. Serão investi-
dos R$ 12 milhões na iniciativa.

Mortalidade trans
A média de vida de um travesti,

no Brasil, é de inacreditáveis 35
anos, segundo dados da Pesquisa
Murder Monitoring que monitora
os assassinatos. Em Pernambuco,
apenas no último mês, foram as-
sassinadas quatro trans.

O presidente da Câmara
dos Deputados, Arthur Lira
(PP-AL), e os presidentes de
oito partidos divulgaram nota
no últmio sábado (10) reafir-
mando a importância das ins-
tituições brasileiras, dos va-
lores democráticos e do siste-
ma eleitoral do país. 

Segundo Lira, as institui-
ções brasileiras não se abala-
rão com declarações públicas
e oportunismo. "Enfrentamos
o pior desafio da história com
milhares de mortes, milhões
de desempregados e muito
trabalho a ser feito", disse.  

Arthur Lira disse que "em
uma hora tão dura como a
que vivemos hoje, saibamos
todos que o Brasil sempre
será maior do que qualquer
disputa política. Tenhamos
todos, como membros dos po-
deres republicanos, respon-
sabilidade e serenidade para
não causar mais dor e sofri-
mento aos brasileiros".

As manifestações ocorrem
após declarações do presidente
Jair Bolsonaro sobre supostas
fraudes nas eleições de 2014.
Bolsonaro disse que, sem voto
impresso auditável, o Brasil
pode não ter o pleito de 2022.

A nota é assinada pelo
MDB, PSDB, Novo, PSL, PV,
Solidariedade e Cidadania.  

"Temos total confiança no
sistema eleitoral brasileiro,

que é moderno, célere, segu-
ro e auditável. São as eleições
que garantem a cada cidadão
o direito de escolher livre-
mente seus representantes e
gestores. Sempre vamos de-
fender de forma intransi-
gente esse direito, materiali-
zado no voto. Quem se colo-
car contra esse direito de li-
vre escolha do cidadão terá a
nossa mais firme oposição",
afirma o documento.

Congresso Nacional
O presidente do Congresso

Nacional, senador Rodrigo
Pacheco reiterou, nessa sexta-
feira (9), a independência en-
tre os Poderes e afirmou que
o Parlamento “não admitirá
qualquer atentado a essa in-
dependência”. 

“Quero afirmar a indepen-
dência do Parlamento brasi-
leiro, do Congresso Nacional,
que não admitirá qualquer
atentado a essa independência
e, sobretudo, às prerrogativas
dos parlamentares. [Prerro-
gativas] de palavras, opiniões
e votos que, naturalmente, de-
vem ser resguardados numa
democracia.”, disse. 

CPI
As declarações dos partidos

foram feitas após episódio que
gerou atrito entre Executivo e
Legislativo nesta semana. Du-

rante sessão da Comissão Par-
lamentar de Inquérito (CPI) da
Pandemia, o presidente do
colegiado, senador Omar Aziz
(PSD-AM), falou sobre supos-
to envolvimento de militares
em suspeitas de fraude na
compra de vacinas pelo Mi-
nistério da Saúde.

Horas depois, o ministro
da Defesa, general Braga Net-
to, e os comandantes das três
Forças – Marinha, Exército e
Aeronáutica – divulgaram
nota condenando as declara-
ções de Aziz. Na nota, afirma-
ram que “as Forças Armadas
não aceitarão qualquer ataque
leviano às Instituições que de-
fendem a democracia e a li-
berdade do povo brasileiro”.

Aziz se defendeu, afir-
mando que não fez uma ge-

neralização às Forças Arma-
das, tendo, na verdade, refe-
rido-se a uma minoria.

No dia seguinte, o presi-
dente do Senado, Rodrigo Pa-
checo (DEM-MG), disse ter es-
clarecido o assunto em con-
versa com o ministro da De-
fesa, Walter Braga Netto.

“Ressaltamos a importân-
cia do diálogo e do respeito
mútuo entre as instituições,
base do Estado democrático
de direito, que não permite
retrocessos. Deixei claro o
nosso reconhecimento aos va-
lores das Forças Armadas, in-
clusive éticos e morais, e afir-
mei, também, que a indepen-
dência e as prerrogativas de
parlamentares são os princi-
pais valores do Legislativo”,
destacou Pacheco. (ABr)

Manifestações contra o sistema eleitoral
foram feitas no final de semana pelo
presidente Jair Bolsonaro

Presidente da Alego cumpriu agenda em Rio Verde

O presidente da Assembleia Legislativa de Goiás
(Alego), Lissauer Vieira (PSB), cumpriu agenda na última
segunda-feira, 05, em Rio Verde, cidade representada por
ele na Casa de Leis. No município, o parlamentar tratou
de uma série de pautas municipais durante reunião com
o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Rio Ver-
de (Coderv) e com a Associação Comercial, Industrial e
Serviços (Acirv). Entre elas, a duplicação da GO-210, na
saída para Montividiu, e a conclusão do Centro de Aten-
dimento Socioeducativo (Case). Segundo o chefe do Po-
der Legislativo, reinvindicações antigas dos rio-verden-
ses e que devem ser atendidas em breve.

A duplicação da GO-210, que compreende o períme-
tro urbano de Rio Verde até o trevo de acesso ao Centro
Tecnológico Comigo (CTC), sentido o município de Mon-
tividiu e que abrange aproximadamente 7km, também
foi garantida pelo presidente da Alego durante a reunião.
De acordo com Lissauer, o projeto estrutural de melho-
ria da rodovia, custeado pelos empresários da região, já
foi aprovado pela Agência Goiana de Infraestrura e Trans-
porte (Goinfra) e a ordem de serviço para a execução da
obra deve ser assinada no próximo mês.

“Estamos completamente empenhados e trabalhando
para atender de forma efetiva a todas as demandas apre-
sentadas pelos representantes de entidades classistas e
também do setor empresarial da nossa cidade”, disse.

Duplicação da
GO-210 será
completada, diz
Lissauer Vieira

Partidos divulgam nota em defesa da
democracia e do sistema eleitoral

Presidente da

Câmara Arthur Lira

diz que as

instituições não se

abalam com

declarações de

oportunismo
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Victor Pimenta

O resultado ruim na últi-
ma sexta-feira (9), fez com
que o Goiás deixasse o G-4 da
Série B e de quebra ver o líder
Náutico isolar ainda mais na
primeira colocação. A equipe
esmeraldina que lutou até o
fim, não conseguiu transfor-
mar as chances claras em gols
e em um vacilo defensivo, o
gol da vitória dos pernambu-
canos saiu. 

A partida ainda teve as
estreias de Artur e Nicolas.
Enquanto o lateral-esquerdo
fez um jogo discreto, o ata-
cante entrou bem no segundo
tempo e teve oportunidades
de deixar o time esmeraldino
mais tranquilo, mas parou
no goleiro Jefferson.

“Nós merecíamos um me-
lhor resultado e tivemos opor-
tunidades para isso. Mas fute-
bol não é merecimento, é com-
petência e não fomos compe-
tentes de fazer um gol. Nossa
equipe criou, mas não fomos
competentes para fazer o gol.
Sobre o Nicolas, foi conversa-
do sobre o tempo de jogo, o Ni-
colas chegou ontem e já foi

para o jogo hoje pela necessi-
dade e foi um jogador que nos
ajudou muito. Tivemos opor-
tunidades para vencer e não fi-
zemos o que devíamos fazer
para buscar essa vitória”, dis-
se Pintado após o jogo.

Após um primeiro tempo
sofrendo a pressão do adver-
sário, o Goiás na segunda etapa
equilibrou o jogo e ainda foi me-
lhor que o adversário, tendo
mais chances claras de gol, por
muitas vezes ficando próximo
de conseguir o resultado posi-
tivo. O melhor momento saiu
nos pés de Alef Manga que após
driblar o goleiro, finalizou, mas
Camutanga fez uma acrobacia

impedindo o gol do atacante. No
fim do jogo o castigo por des-
perdiçar tantas chances veio a
cavalo e Jean Carlos de bola pa-
rada definiu o jogo.

“O segundo tempo mostrou
que encontramos soluções para
um jogo difícil, contra o líder,
contra uma boa equipe. É uma
equipe que joga junto há mais
de um ano, contra uma equipe
que tem conseguido bons re-
sultados, acharam um gol em
uma bola parada. Acho que a
gente tem que ter equilíbrio,
mas é o futebol e isso é do fu-
tebol. Eu entendo quando a
gente ganha, quando a gente
empata, quando não conse-

guimos o resultado e vamos se-
guir lutando da minha parte”,
ressaltou o treinador.

Outra parte que chamou a
atenção de quem viu o jogo,
foram as mudanças mexidas
por Pintado. O treinador que
buscava o resultado, colocou
cinco atacantes em campo,
porém, não tendo os meias
para criarem as jogadas. En-
tão, ele explicou o porquê
das alterações.

“Se a gente assistir o jogo
friamente sem ver o resultado,
não podemos falar que as subs-
tituições é que tiveram algum
problema. O Dadá foi cansaço,
ele pediu para sair, o Alef tam-

bém se desgastou bastante, o
Apodi começou a subir demais
e acabou que abrimos mais
espaços. O Nicolas chegou on-
tem e já tivemos que utilizar, o
Vinícius fez um bom trabalho
e as nossas chegadas pelos la-
dos. Tivemos muitas chances
jogando por fora, dentro é uma
zona muito congestionada e
pensei em não usar nenhum
meia armador nesse momen-
to”, concluiu o professor.

O Goiás agora volta a cam-
po somente na próxima quar-
ta-feira (14), quando encara a
equipe do CSA, no estádio Rei
Pelé, às 19 horas. (Especial
para O Hoje)

Pintado vê Goiás
melhor na partida,
mas que clube
pecou nos
momentos
decisivos: “Não
fomos competentes
para fazer o gol”

Depois da vitória diante do
Remo, fora de casa, na última
rodada da Série B do Campeo-
nato Brasileiro, o técnico inte-
rino Higo Magalhães terá pro-
blemas para escalar o Vila Nova
para a partida desta terça-feira
(13), contra o Brasil, de Pelotas.

Isso porque o volante Dei-
vid, titular da equipe nesta Se-
gundona, levou o terceiro car-
tão amarelo no triunfo frente
aos paraenses, em Belém, e
terá de cumprir suspensão au-
tomática amanhã, contra os
gaúchos, no Estádio Onésio
Brasileiro Alvarenga. Assim, a
tendência é de que Higo Ma-
galhães escolha Pedro Bambu
para ser o substituto de Deivid. 

Na quinta (8), no decorrer
do confronto diante do
Remo, Higo Magalhães já
promoveu a entrada de Pe-
dro Bambu no lugar de Dei-

vid, dando indícios de que
está será a sua escolha para
a partida contra o Xavante.

Esta será a segunda vez
que Deivid fica inelegível para
um compromisso da Série B.
Na estreia, quando o Tigre fi-
cou no 1 a 1 contra o Botafo-
go, o jogador acabou expulso.
Na ocasião, Bambu atuava
como lateral-direito e o até en-
tão comandante vilanoven-
se, Wagner Lopes, optou por
começar o duelo contra o Avaí
(seguinte ao do Botafogo),
com um meio de campo com-
posto por Dudu, Arthur Re-
zende e João Pedro. 

Com Higo, Danilo Belão é o
novo dono da lateral direita e
Pedro Bambu passou a ser
opção no banco de reservas.
Além dele, quem também apa-
rece como opção para substi-
tuir Deivid são o garoto Éder

Monteiro, de 22 anos, e Íkaro,
que atuou apenas seis vezes
na temporada.

Manto do Povo
Assim como aconteceu em

2020, o Vila Nova terá uma ca-
misa desenhada por um tor-
cedor. No último sábado (10),
o Colorado confirmou, através
de suas redes sociais, a se-
gunda edição do concurso
para a escolha do “Manto do
Povo”, que fez sucesso em sua
primeira edição.

Os colorados que quiserem
participar, devem enviar seus
modelos para o e-mail manto-
dopovo@vilanovafc.com.br. O
prazo vai até o dia 18 de julho,
às 23h. Os finalistas participa-
rão de uma votação popular no
site do clube para definir o
vencedor. (Breno Modesto,
especial para O Hoje)

Treinador explicou as alterações feitas na segunda etapa, colocando cinco atacantes em campo 

Contra o Remo, Deivid tomou seu terceiro cartão amarelo na Série B

Dois dos três goianos
venceram neste final de
semana e ocupam as duas
primeiras colocações do
grupo 5 da Série D. Goia-
nésia fez seu dever de casa
e Aparecidense venceu
fora de casa e seguem na
zona de classificação para
a próxima fase. Por outro
lado, o Jaraguá segue sem
vencer e perdeu mais uma
no campeonato e ocupa a
lanterna do grupo.

Goianésia 1x0 Nova
Mutum

O Azulão tinha pela
frente uma missão difícil
na competição ao enfrentar
o líder do grupo, o Nova
Mutum, no Valdeir José de
Oliveira. Mas o Goianésia
se saiu bem e venceu o
jogo por 1 a 0.

Apesar do jogo trun-
cado até o final da parti-
da, o Goianésia não de-
sistiu e foi nos últimos
minutos que colocou a
pressão na equipe mato-
grossense e conseguiu três
pontos importantes. Após
um cruzamento na área, o
zagueiro Tibúrcio subiu
mais que seus adversá-
rios e cabeceou para o
fundo das redes.

Com o resultado, o Azu-
lão quem assumiu a pri-
meira colocação do grupo
e encara no próximo sá-
bado (17), às 16 horas, o
Gama, no estádio Mané
Garrincha.

Brasiliense 1x2
Aparecidense

Após cinco rodadas, a
Cidinha conquistou sua
primeira vitória fora de

casa ao derrotar o Brasi-
liense por 2 a 1, no estádio
Boca do Jacaré e assumiu a
vice-liderança do grupo 5.
As duas equipes que fica-
ram próximas do acesso
na última temporada, fi-
zeram um jogo movimen-
tado na rodada.

Após um primeiro
tempo a baixo do nível
das equipes que chega-
ram favoritas a classificar
no grupo, os três gols saí-
ram somente no segundo
tempo. A Aparecidense
de pênalti com Rodrigui-
nho, abriu o placar e no
final do jogo, após bela
roubada de bola de Ro-
drigues, ele serviu Lelo
que mandou para as re-
des. Michel Platini nos
acréscimos diminuiu para
o time mandante.

No próximo sábado (17),
a Aparecidense recebe o
União Rondonópolis, no es-
tádio Aníbal Batista de To-
ledo, às 16 horas.

União Rondonópolis
2x1 Jaraguá

O Gavião da Serra se-
gue sem vencer na com-
petição e perdeu mais
uma, dessa vez para o
União Rondonópolis por 2
a 1 e segue na lanterna do
grupo 5. O time mandan-
te saiu na frente com gol
de Ricardo Verza e am-
pliou com Jesuelton. Nil-
son Júnior descontou para
o Jaraguá.

No próximo domingo
(18), a equipe alvinegra re-
cebe o Brasiliense, no es-
tádio Amintas de Freitas, às
15h30. (Victor Pimenta,
especial para O Hoje)

Goianésia e Aparecidense
vencem. Jaraguá 
amarga a lanterna

SÉRIE D

Suspenso, Deivid desfalca o
Colorado contra o Brasil-RS

VILA NOVA

Afonso Cardoso

Futebol não é merecimento

Douglas Monteiro/Vila Nova FC



FUTEBOL INTERNACIONAL

O último final de semana foi
marcado por duas conquistas.
Argentina e Itália conquista-
ram, respectivamente, a Copa
América e a Eurocopa, as duas
principais competições conti-
nentais de seleções. 

A primeira a levantar o “ca-
neco” foi a seleção argentina.
No sábado (10), em pleno Ma-
racanã, a equipe comandada
pelo técnico Lionel Scaloni
derrotou o Brasil pelo placar
de 1 a 0. Com uma grande
atuação de seu sistema defen-
sivo, a Argentina chegou ao tí-
tulo com um gol do atacante Di
María, ainda no primeiro tem-
po do confronto.

A conquista encerra um je-
jum de 28 anos sem conquistas
pela seleção principal. A última
taça levantada pela Albiceleste
havia sido justamente a Copa

América, no ano de 1993, quan-
do derrotaram o México no tor-
neio que foi disputado no Equa-
dor. Agora, a Argentina chega
aos 15 títulos da competição,
igualando o Uruguai como os
dois maiores vencedores.

Este também foi o primei-
ro troféu levantado por Lionel
Messi vestindo a camisa da se-
leção argentina. Campeão de
tudo o que disputou pelo Bar-
celona, Messi ainda não havia
sentido o gosto de uma con-
quista pela Argentina. Antes, o
máximo que ele havia conse-
guido eram os vices da Copa
do Mundo, em 2014, no pró-
prio Maracanã, e das edições
de 2007, 2015 e 2016 da Copa
América.

Eurocopa
Já na Europa o título ficou

com a Itália. Mesmo jogando
em Wembley, na Inglaterra, a
seleção italiana venceu a dona
da casa, nos pênaltis, e con-
quistou a Euro 2020. No tem-
po normal, o confronto ter-
minou empatado em 1 a 1.
Luke Shaw, logo aos dois mi-
nutos, abriu o marcador para
a Inglaterra, que ficou na fren-
te do placar até os 21 do se-
gundo tempo, quando Bonuc-
ci deixou tudo igual.

Com o empate no tempo
normal e na prorrogação, o tí-
tulo teve de ser decidido nas pe-
nalidades máximas, onde bri-
lhou a estrela do goleiro italia-
no Donnarumma. O camisa 21
defendeu as cobranças de San-
cho e Saka. Além dos dois, Ras-
hford ainda desperdiçou para a
Inglaterra. (Breno Modesto,
especial para O Hoje)
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No sábado (10), Messi levantou sua primeira taça pela Argentina

Conmebol

Felipe André

Com um pênalti no último
minuto, Juventude e Atlético
Goianiense empataram na ma-
nhã de ontem, no estádio Al-
fredo Jaconi, em Caxias do Sul-
RS. O rubro-negro abriu o pla-
car com Zé Roberto, que que-
brou um jejum de 10 partidas
sem marcar, mas Matheus Pei-
xoto deixou tudo igual no últi-
mo minuto da partida. Com o
resultado, o Dragão chega aos
15 pontos, enquanto os gaú-
chos ficam com 13.

“Entendo que o Atlético fez
um bom jogo, foi bem consis-
tente, organizado defensiva-
mente e é sempre muito difícil
jogar aqui. O Juventude está fa-
zendo um começo muito bom
de campeonato, possuem jo-
gadores com experiência na
Série A e um treinador muito
bom. Primeiro tempo muito
equilibrado, depois saímos na
frente no segundo tempo. Ob-
viamente que o Juventude se
lançou para buscar o empate e
conseguiram em um pênalti no
último lance do jogo. Tenho
conversado muito com os jo-
gadores que precisamos estar
mentalmente forte em todos os
momentos da competição”,
analisou Eduardo Barroca
após o jogo.

Separados por apenas dois
pontos no início da rodada,
Juventude e Atlético Goianien-
se entraram em campo com a
intenção de vencer um adver-
sário que também tem como
objetivo escapar do rebaixa-

mento. Dentro de campo, o
duelo começou com um pri-
meiro tempo de poucas opor-
tunidades para ambos os lados,
mas que quando criadas, es-
barraram nas atuações de Mar-
celo Carné e Fernando Miguel.

Pelo lado da equipe man-
dante, a melhor oportunidade
apareceu em uma cobrança
de falta. Na entrada da grande
área, Guilherme Castilho fina-
lizou por baixo, mas mandou
no meio do gol e Fernando Mi-
guel fez a defesa. O Juventude
ainda levou perigo em um chu-
te de Wescley, que também pa-
rou no goleiro atleticano.

No rubro-negro, também
foram apenas duas finaliza-
ções em direção ao gol adver-
sário no primeiro tempo. A
primeira saiu do centroavan-
te Lucão, que conquistou a ti-
tularidade nas últimas roda-
das, que buscou o chute cru-
zado e rasteiro, mas não foi o
suficiente para superar o go-
leiro Marcelo Carné. Na se-
gunda chance, em cobrança de
falta lateral, Arthur Gomes co-
brou em direção ao gol, mas o
arqueiro da equipe mandante
espalmou para escanteio.

Na segunda etapa, o cená-
rio da partida permaneceu o
mesmo. Poucas oportunida-
des criadas, duas equipes com
dificuldades na armação e os
goleiros quase não aparece-
ram. Apesar disso, a estrela de
Eduardo Barroca brilhou,
quando o treinador chamou
Zé Roberto para entrar. Qua-
tro minutos após substituir

Lucão, o centroavante rece-
beu cruzamento de Natanael
e cabeceou no contrapé de
Carné, abrindo o placar no Al-
fredo Jaconi. O atacante não
marcava desde o dia 30 de
maio e foi a décima vez que
balançou a rede na tempora-
da, a segunda na Série A.

Após o gol, Eduardo Bar-
roca então optou pela entrada
de Gabriel Baralhas para vol-
tar ao esquema tradicional
com três meias e três atacan-
tes. Zé Roberto teve a oportu-
nidade de definir o jogo, mas
cara a cara com Marcelo Car-
né, tentou cavar e errou. O Ju-
ventude, que nada tem a ver
com o erro adversário, conse-
guiu o empate nos acréscimos
da partida. Paulo Henrique,
dentro da grande área, tentou
o cruzamento e a bola bateu
no braço de Baralhas, o árbitro
Wagner do Nascimento Ma-
galhães marcou a penalida-

de, que foi convertido por
Matheus Peixoto.

Na próxima rodada, o Atlé-
tico Goianiense retorna para a
capital goiana e vai enfrentar
o Palmeiras, no próximo do-
mingo (18), às 16h (horário de

Brasília), no estádio Antônio
Accioly. O Juventude, por sua
vez, entra em campo no mes-
mo dia, mas às 20h30, quando
visita o Internacional no es-
tádio Beira-Rio. (Especial
para O Hoje)

Vencendo até os 50 minutos do segundo
tempo, Atlético Goianiense desperdiça
chance e vê Juventude deixar tudo
igual em cobrança de pênalti

empAte “com gosto” de derrota

Natanael, titular novamente no ataque, sendo marcado durante o empate no Alfredo Jaconi

Fernando Alves/EC Juventude

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 Da-
niel do Espirito santo Parro (rJ); VAR: Carlos Eduardo Nunes Bra-
ga (rJ); Gols: Zé roberto (ACG) e Matheus Peixoto (JUV)"

TÉCNICA

Juventude: Marcelo Carné; Mi-
chel Macedo (Paulo Henrique),
Vitor Mendes, rafael Forster e
William Matheus; Elton (Wag-
ner), Jadson (Fernando Pache-
co), Guilherme Castilho e Wes-
cley (Capixaba); sorriso (Chico)
e Matheus Peixoto. 
Técnico: Marquinhos santos

Atlético-GO: Fernando Miguel;
Dudu, oliveira, Éder e Igor Ca-
riús; Willian Maranhão e Marlon
Freitas; Natanael (Gabriel Ba-
ralhas), Arthur Gomes (Jander-
son), André Luis (Arnaldo) e
Lucão (Zé roberto). 

Técnico: Eduardo Barroca

Juventude 1x1 Atlético-GO

t
FICHA

Argentina e Itália voltam 
a ser campeãs continentais

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

Operário-PR

Brusque

Botafogo

Vila Nova

Avaí

CSA

Cruzeiro

Confiança

Vitória

Ponte Preta

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

15 10 4 3 3 10 14 -4 50

13 9 4 1 4 11 14 -3 48.1

13 10 3 4 3 15 14 1 43.3

13 10 3 4 3 6 7 -1 43.3

12 9 3 3 3 9 10 -1 44.4

11 9 3 2 4 8 9 -1 40.7

11 11 2 5 4 16 19 -3 33.3

9 10 2 3 5 9 13 -4 30

8 10 1 5 4 7 9 -2 26.7

8 10 1 5 4 5 8 -3 26.7

7 10 1 4 5 7 11 -4 23.3

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

Atlético-MG

Fortaleza

Athletico-PR

Bahia

Fluminense

Flamengo

Santos

Atlético-GO

Ceará

Corinthians

Juventude

São Paulo

Internacional

América-MG

Sport

Cuiabá

Chapecoense

Grêmio

Série A

times P J V E D GP GC SG AP%

25 11 8 1 2 21 12 9 75.8

23 11 6 5 0 22 13 9 69.7

22 11 7 1 3 14 9 5 66.7

21 11 6 3 2 19 9 10 63.6

20 10 6 2 2 19 11 8 66.7

17 11 5 2 4 18 14 4 51.5

17 11 4 5 2 10 10 0 51.5

15 9 5 0 4 12 9 3 55.6

15 11 4 3 4 13 13 0 45.5

15 10 4 3 3 9 9 0 50

15 11 3 6 2 13 12 1 45.5

14 11 3 5 3 8 8 0 42.4

13 11 3 4 4 8 13 -5 39.4

11 11 2 5 4 8 11 -3 33.3

11 11 2 5 4 10 16 -6 33.3

9 11 2 3 6 9 16 -7 27.3

7 11 1 4 6 6 11 -5 21.2

6 9 0 6 3 7 11 -4 22.2

4 11 0 4 7 9 20 -11 12.1

3 9 0 3 6 4 12 -8 11.1



CIDADES n 9
ohoje.com
GOIÂNIA, SEGUNDA-FEIRA, 12 DE JULHO DE 2021

João Paulo Alexandre

As obras da pista Sul/Norte
da Marginal Botafogo podem
terminar até o final de agosto,
segundo o coordenador do Pro-
grama Urbano Ambiental Ma-
cambira Anicuns (Puama), Flá-
vio Máximo. Até o momento, o
prolongamento conta com 85%
dos serviços executados. O
novo trecho da Marginal con-
tará com 1,7 quilômetro de ex-
tensão e vai da Avenida Jamel
Cecílio, no Jardim Goiás, até a
Avenida Segunda Radial, no
Setor Pedro Ludovico. 

Flávio destaca que as obras
caminham dentro do prazo
contratual. Até o momento,
todo o aterramento e nivela-
mento da pista foi feito. Logo
em seguida, será feito as gale-
rias pluviais, muros de arri-
mos, asfaltamento da pista,
meio-fio, sinalização e instala-
ção de defensas metálicas. 

O coordenador destaca que
as obras do novo trecho da
Marginal passaram por pe-
quenas alterações em relação
ao projeto inicial. “Ali é um
ponto bem complexo. Tem
posseiros que já estão ali há
mais de 40 anos. Outros tre-
chos que já estavam regulares.
Mas, em assunto de desapro-
priações, que são os que mais
podem atrasar uma obra, fo-
ram apenas três efetivas.”

De acordo com ele, algu-
mas outras pessoas entende-
ram que a intervenção e o de-
senvolvimento da região era
necessário e, com isso, decidi-

ram sair dali da região. Po-
rém, ele ressalta que a região
conta com 28 coabitações - que
são aqueles espaços que são di-
vididos entre várias pessoas ou
famílias. Quando falamos em
residentes, a quantidade, se-
gundo Flávio, quase dobra. 

O complexo viário da Jamel
Cecília ainda é composto por
um viaduto que tem a previsão
de ser entregue ainda este ano.
Flávio pontua que o novo pro-
longamento da Marginal ga-
nhará tráfego mais intenso
com a conclusão de todo o con-
junto viário. “A gente também
percebeu que a pista que foi
inaugurada no ano passado
tem pouca utilização, mas cre-
mos que é pelo fato do com-
plexo não estar todo pronto.
Até mesmo porque a Marginal
vai ser toda de quem está na

Vila Redenção e outros setores
da região”, reforça. 

Prolongamento
As obras do prolongamento

da Marginal Botafogo tiveram
início em 2 de setembro de
2019. Na ocasião, apenas uma
pista, no sentido Norte/Sul, co-
meçou a ser construída. O tre-
cho em questão contou com 1,7
quilômetro de extensão. O pro-
jeto de prolongamento tam-
bém englobou com serviços de
drenagem e recomposição do
leito e canalização do córrego
em determinados pontos. O
projeto inicial contou com al-
guns locais não fazer a canali-
zação e que o córrego seguiria
o curso natural. 

“Ficamos mais de dois
anos regularizando a situação
financeira da prefeitura. Hoje

estamos iniciando muitas
obras. Queremos fazer em 17
meses que nos restam, cor-
respondente a cinco anos de
mandato”, destacou o prefei-
to da época, Iris Rezende. 

A previsão era que a pista
fosse entregue em abril de
2020, mas o prazo coincidiu
com o início da pandemia.
Com isso, o prolongamento só
foi entregue na véspera do
Natal do ano passado. O tráfe-
go foi liberado após vistoria fei-
ta por diversas autoridades
políticas no local. Entretanto, a
via é quase inutilizada pelos
veículos se compararmos com
o restante da Marginal. 

"A nossa preocupação des-
de o início da administração
foi abrir ruas, avenidas, cons-
truir pontes para facilitar a lo-
comoção  das pessoas da pe-

riferia. De forma que todas es-
sas obras, elevados, pontes e
avenidas, são no sentido de fa-
cilitar a vida das pessoas",
ressaltou o prefeito Iris, que
informou antes de sair de
aposentadoria que o outro
trecho do prolongamento da
Marginal estava contratado
e com dinheiro em caixa.

A obra da Marginal Bota-
fogo veio para compor o Com-
plexo Viário da Avenida Ja-
mel Cecílio. Além da extensão
da Marginal, a obra consistia
na construção de um elevado
na avenida citada - único inau-
gurado até o momento - um
viaduto no nível e uma trin-
cheira. O elevado na Jamel Ce-
cílio foi feito com o intuito de
promover fluxo direto para
as pessoas que querem atingir
a BR-153, a GO-020 ou os bair-
ros e condomínios da região. 

Já a Marginal Botafogo tem
como a premissa de funcionar
como uma via expressa, sem
nenhuma interferência se-
mafórica. Para quem for aces-
sar à região, a Alameda Leo-
poldo de Bulhões terá acesso
à direita para a Jamel Cecílio
ou à esquerda para o Setor
Sul. Assim, o motorista bas-
tará  fazer o contorno da ro-
tatória e seguir ou retornar à
própria Alameda. 

O trânsito vai fluir para to-
dos os lados, sem interferên-
cia de sinaleiro, beneficiando
diretamente setores como o
Parque Flamboyant, Alpha-
ville, Portal do Sol, Alto da
Glória e Jardim Goiás.

A via já foi palco de várias
destruições. Em dezembro de
2017, parte de uma das pistas
do sentido Sul/Norte, embaixo
da ponte da Avenida Araguaia,
desabou com a força da chuva.
Em abril de 2018, a Marginal
sofreu mais uma vez com o im-
pacto das águas e parte do as-
falto também cedeu em alguns
pontos. Em janeiro deste ano e
nos últimos dias de fevereiro,
mas uma vez a Marginal pare-
cia um rio após a construção
não comportar o volume de
água e transbordar para as
vias de tráfego.

O engenheiro civil Alexan-
dre Garcês de Araújo destaca

que a Marginal sofre com dois
problemas que precisam de
ainda mais atenção: estrutural
e hidráulico. O primeiro, se-
gundo ele, já vem sendo resol-
vido com os reparos realizados
pela prefeitura de Goiânia. “Em
algumas chuvas, viu-se que a
via tinha risco de desmoro-
nar. Isso aconteceu porque a
Marginal ficou muitos anos
sem nenhum tipo de reparo e
foi abrindo fissuras embaixo
do solo por causa da trepidação
que os veículos causam. Com
isso, o solo precisa preencher
esses espaços e faz com que a
via vai ceder”, reforça. 

Alexandre, que também é

professor da Universidade Es-
tadual de Goiás (UEG) e con-
selheiro do Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia de
Goiás (Crea), afirma que este-
ve no local antes das obras rea-
lizadas pelo Executivo. Com
isso, ele constatou a gravidade
do problema que assolava por
debaixo das vias da Margi-
nal. “Fui ao local e tinha uma
barra de dois metros na mi-
nha mão. Encontrei uma fis-
sura e coloquei a barra dentro
dela e ela não tocou em nada.
Ou seja, o buraco era bem
maior do que se esperava e o
risco da pista ceder de uma
vez era enorme”, conta. 

Para isso, o leito do Córrego
Botafogo – que deu o nome da
via – passou a ser composto por
um sistema de gabião. Isso
consiste em criar uma parede
de sustentamento com pedra e
aço acrescido de concreto nos
pontos mais críticos. “O risco de
afundamento da pista, neste
momento, não tem mais risco.
Agora é manter o plano de
manutenção para evitar que
novos problemas surjam. Já
soube que esses trabalhos estão
sendo realizados entre na re-
gião da 44”, afirma. 

Porém, o engenheiro des-
taca que o leito do córrego
pode dar uma dor de cabeça

para os usuários da via. “O lei-
to do córrego não tem a ca-
pacidade de absorver toda
quantidade de água que che-
ga nela. A Marginal chegou a
situação que chegou não foi
por causa de uma chuva, mas
de várias que caíram no de-
correr do período e onde o lo-
cal ficou sem nenhuma ma-
nutenção. A situação ainda é
mais grave pois o concreto
do leito do córrego é triangu-
lar e isso gera uma tensão no
momento em que toda água se
represa no lugar. Como fica
sem ter para onde escoar, ela
sobe e transborda”, explica.
(Especial para O Hoje)

De acordo com coordenador do Puama, obras estão com 85% concluídas 

Problemas na Marginal Botafogo são crônicos

Novo trecho da Marginal contará com 1,7 quilômetro de extensão

Até o momento, todo o aterramento e nivelamento da pista foi feito

Extensão da Marginal Botafogo
pode ficar pronta em setembro

Fotos: Jota Eurípedes



O isolamento social inter-
mitente em Aparecida de Goiâ-
nia está suspenso a partir des-
ta segunda-feira (12). De acor-
do com a Secretaria Municipal
de Saúde (SMS) da cidade, a de-
cisão foi baseada nos dados
apresentados, que mostram
desaceleração dos casos ativos
de Covid-19 na cidade.

Até a última atualização,
Aparecida possuía cerca de
820 casos ativos, que estavam
hospitalizados ou monitora-
dos pela telemedicina, oxíme-
tros e exames. De 73.264 casos
confirmados, 71.005 estão re-
cuperados e 1.436 vieram a
óbito por Covid-19. 

O isolamento foi adotado
na cidade há 132 dias com o
objetivo de frear a dissemi-
nação do coronavírus. Divi-
dido em fases, o modelo per-
mitiu o funcionamento do
comércio em macrozonas e
dias alternados.

O comitê local apontou, a
partir de dados técnicos da Se-
cretaria Municipal de Saúde,
estabilidade no número de ca-
sos ativos para Covid-19 e na
ocupação de leitos em UTI’s. O
grupo, que conta com partici-
pação de representantes de di-
versos setores da sociedade,

destacou que as medidas de
prevenção devem continuar
sendo cumpridas.

“Com a estabilidade de ca-
sos e com a lotação dos leitos
de UTI em torno de 60%, esta-
mos avançando mais um pas-
so. Porém, todos devem conti-
nuar adotando medidas pre-
ventivas como uso da másca-
ra, lavar as mãos com fre-

quência e, sobretudo, não pro-
mover aglomerações”, aponta
o prefeito de Aparecida, Gus-
tavo Mendanha.

Ainda de acordo com ele, a
fiscalização segue normal-
mente para evitar que as me-
didas sanitárias sejam des-
cumpridas no município.
“Nossos fiscais estarão nas
ruas, nos comércios para fazer

cumprir o que diz a legislação.
Precisamos que todos enten-
dam este momento e colabore,
a pandemia ainda não aca-
bou”, sublinha.

Gustavo lembra que o es-
calonamento manteve a eco-
nomia ativa e evitou milhares
de demissões. O prefeito agra-
dece aos comerciantes pela
compreensão em um momen-

to difícil para todos. “Agradeço
a todos que colaboram com o
escalonamento regional e cla-
mo que continuem seguindo as
medidas sanitárias e se vaci-
nando” , finaliza.

O secretário municipal de
Saúde e presidente do comi-
tê, Alessandro Magalhães, re-
força que o comitê decidiu
suspender o escalonamento
com base em indicadores que
apontam desaceleração da
doença. “O município de Apa-
recida se encontra no cenário
verde – risco baixo – desde o
dia 27 de abril. Há seis se-
manas nossas taxas de ocu-
pação estão mantidas está-
veis, assim o comitê definiu
pela suspensão”. 

Vacinação
Desde o último sábado (10),

Aparecida iniciou a aplicação da
1ª dose contra a Covid-19 em to-
das as pessoas a partir de 37
anos de idade. Ou seja, indepen-
dente da condição ou comorbi-
dade, qualquer morador da ci-
dade nessa faixa etária poderá ser
vacinado mediante apresenta-
ção de documento de identidade,
Cartão SUS de Aparecida e com-
provante de endereço. (Daniell
Alves, especial para O Hoje)

Maiara Dal Bosco

Em Goiás, que já registra
696.526 casos confirmados de
Covid-19 e 19.723 óbitos em de-
corrência da doença, segundo
dados da Secretaria Estadual
de Saúde de Goiás (SES-GO), os
municípios tentam correr con-
tra o tempo para imunizar a
população. Na Capital, a ma-
ratona de vacinação contra Co-
vid-19 da Prefeitura de Goiânia,
que teve início no sábado (10)
e foi encerrada neste domingo
(11), totalizou a aplicação de 6,5
mil doses de imunizantes. Ou-
tras 8 mil pessoas estão agen-
dadas para recebimento da
primeira dose hoje (12) e ama-
nhã (13). Também haverá dri-
ve-thru no Passeio das Águas,
das 8 às 15 horas, sem agen-
damento para vacinação de
pessoas com 41 anos ou mais,
sem comorbidades.

O prefeito Rogério Cruz
agradeceu a dedicação da equi-
pe de saúde da Prefeitura de
Goiânia. “Graças a esse esforço
conjunto alcançamos, ainda
no sábado, a faixa etária de 41
anos e avançaremos ainda
mais na vacinação. Já temos 8
mil atendimentos agendados
para os próximos dias”, afir-
mou. A vacinação contra Covid-
19 segue normalmente para
pessoas de 41 anos ou mais. No
site da Prefeitura, há um novo
canal para agendamento. (goia-
nia.go.gov.br). 

Aparecida
Em Aparecida de Goiânia,

a Coordenação de Imuniza-
ção da Secretaria de Saúde de

Aparecida aplicou no sábado
(10), 5.498 mil doses de vacinas
contra a covid-19 na cidade. A
Prefeitura avançou nova-
mente na vacinação e iniciou
a aplicação da 1ª dose em to-
das as pessoas a partir de 37
anos de idade, independente
da condição ou comorbidade.
A coordenadora de Imuniza-
ção, Renata Cordeiro, ressalta
que a vacinação nos dois dri-
ves de 1ª dose e também nas
seis unidades de saúde conti-
nua hoje (12). Para quem pre-
cisa agendar pelo aplicativo
“Saúde Aparecida”, o acesso
pode ser feito pelo site da Pre-
feitura (aparecida.go.gov.br).
As vagas para pessoas com
mais de 37 anos e dos grupos
prioritários que ainda estão
sendo vacinados, conforme
nova regra estadual, são libe-
radas sempre no final do dia,
de segunda a sexta-feira.

Desde sábado (10), a Pre-

feitura segue a última resolu-
ção da Comissão Intergestores
Bipartide de Goiás (CIB), que
aprovou a destinação de 100%
das doses para a vacinação
da população geral, em or-
dem decrescente de idade. As-
sim, o critério utilizado para
aplicação da primeira dose
será exclusivamente o da fai-
xa etária. Para além disso,
apenas gestantes, puérperas,
profissionais de saúde e da
educação e pessoas com co-
morbidades ou deficiência que
porventura não foram vaci-
nadas serão atendidas.

Anápolis
Em Anápolis, podem se va-

cinar com a primeira dose to-
dos os cadastrados que têm
idade igual ou superior a 40
anos ou que pertençam a um
dos grupos prioritários, como
gestantes e puérperas (que de-
vem procurar o Cerest para re-

ceber a imunização), pessoas
com comorbidades, Síndrome
de Down e deficiência perma-
nente cadastradas com laudo
de comprovação. A primeira
dose também continua sendo
aplicada em trabalhadores da
indústria com idade entre 35 e
39 anos, na CMTT (ponto ex-
clusivo), das 8h às 16h, me-
diante listas enviadas pelas in-
dústrias. A segunda dose está
disponível no Banco de Leite
(pedestre) e na unidade de saú-
de JK (drive-thru), que são pon-
tos exclusivos para o reforço,
também das 8h às 16h.

Trindade
Já em Trindade, a Prefeitura

iniciou, na última quinta-feira
(08) e por meio da Secretaria
Municipal de Saúde, a vacinação
contra Covid-19 dos morado-
res com 38 anos ou mais pelo sis-
tema drive-thru, no Parque Lara
Guimarães. De acordo com o

prefeito Marden Júnior, o mu-
nicípio registra mais de 63 mil
aplicações de imunizantes con-
tra Covid-19, entre primeira e se-
gunda doses. A vacinação con-
tra Covid-19 acontece por meio
de agendamento pelo aplicativo
Trindade Com Você, plataforma
on-line no site da prefeitura ou
pelo telefone 3506-7108.

Balanço
Até o momento, segundo

dados da SES-GO, referente à
primeira dose, foram aplicadas
2.548.701 doses das vacinas
contra a Covid-19 em todo o Es-
tado. Em relação à segunda
dose, foram vacinadas 835.534
pessoas. Em relação às vacinas,
o Estado de Goiás já recebeu
4.418.050 doses de imunizan-
tes, sendo 1.537.780 da Coro-
naVac, 2.181.470 da AstraZe-
neca, 549.900 da Pfizer e
148.900 da Janssen. (Especial
para O Hoje)

Goiânia imunizou
mais de 6,5 mil
pessoas no final 
de semana.
Aparecida, 
quase 5,5 mil 

Cidade está em cenário verde, considerao de risco baixo, desde 27 de abril

Municípios avançam na
vacinação contra a Covid-19

Aparecida suspende isolamento intermitente 
FIM DO ESCALONAMENTO
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Até o momento, referente à primeira dose, foram aplicadas 2.548.701 doses das vacinas contra a Covid-19 em todo o Estado



Dezesseis meses após o iní-
cio da pandemia de Covid-19,
as Prefeituras de Goiânia e
Aparecida de Goiânia seguem
com bastante trabalho com as
denúncias de festas e eventos
clandestinos. Segundo dados
das Secretarias Municipais de
Saúde, em Goiânia, já são
177.064 casos confirmados de
Covid-19 e 5.535 óbitos. Já em
Aparecida, são 73.686 casos
confirmados e 1.442 óbitos em
decorrência da doença.

Na Capital, em ação reali-
zada na noite de sexta-feira
(09) e madrugada de sábado
(10), as equipes da Central de
Fiscalização de Combate à Co-
vid-19 receberam seis denún-
cias de aglomeração em bares,
boates e espaços de eventos no
Município, em desrespeito aos
decretos estaduais e munici-
pais que suspendem essas ati-
vidades em virtude da pande-
mia do coronavírus.

Das denúncias recebidas,
cinco foram confirmadas, sen-
do duas de funcionamento de
boates, estabelecimentos que
estão proibidos na capital, um
bar e uma distribuidora de
bebidas, além de uma festa
clandestina com mais de 300
pessoas no local. Os respon-

sáveis pelos estabelecimentos
comerciais fechados e autua-
dos, bem como o responsável
pela chácara onde acontecia a
festa clandestina receberam
multas que podem ultrapassar
R$10 mil, dobrando em caso
de reincidência.

Durante a ação, que seguiu
durante o final de semana e
contou com apoio da Polícia
Militar e do Corpo de Bom-

beiros Militar do Estado de
Goiás, os auditores fiscais das
Secretarias de Planejamento
Urbano e Habitação (Seplanh)
e Saúde (SMS) e da Agência
Municipal de Meio Ambiente
(AMMA) encontraram mais de
100 pessoas, sobretudo jovens,
desrespeitando a determina-
ção de uso de máscaras de
proteção. Destas, 29 foram
identificadas e qualificadas

pelos agentes da Guarda Civil
Metropolitana de Goiânia
(GCM), que dava apoio à ação,
e serão autuadas e multadas
pela Vigilância Sanitária Mu-
nicipal no valor de R$110,00.

Aparecida
Em Aparecida de Goiânia, a

força-tarefa formada por fiscais
da Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e Sustentabili-

dade (Semma), Vigilância Sa-
nitária, Regulação Urbana, Fa-
zenda e Guarda Civil Municipal
percorreu a noite de sábado
(10), atendendo denúncias de
moradores. Uma das ações en-
cerrou uma festa clandestina
que era realizada no campo de
futebol do Jardim Dom Bosco,
onde 350 pessoas participa-
vam de um baile funk.

No local foram apreendidos
6 carros com som automotivo
por perturbação do sossego e
44 pessoas foram multadas
em R$ 111 cada ao serem fla-
gradas sem uso de máscara e
cinco motos com documenta-
ção irregular foram apreendi-
das e levadas para o pátio da
Superintendência Municipal
de Trânsito e Transporte de
Aparecida de Goiânia (SMTA).
Ao todo, a fiscalização encer-
rou 4 festas clandestinas na
noite de sábado para domingo
e interditou 2 estabelecimentos
comerciais por falta de alvará,
dos 48 vistoriados. Uma das
festas era realizada em um es-
paço de eventos na Chácara
São Pedro, onde 34 pessoas
foram multadas por não uso
de máscara e o local foi mul-
tado em R$ 3,4 mil. (Especial
para O Hoje)
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A brincadeira de empinar
pipa pode acabar em tragédia
se realizada com linhas cor-
tantes e cerol. Na última se-
mana, a prática vitimou mais
uma pessoa no Estado e, em
Goiânia, segundo a Guarda Ci-
vil Metropolitana (GCM), já fo-
ram apreendidos 153 quilô-
metros de linhas cortantes em
2021. As apreensões, de acordo
com a corporação, já vêm sen-
do realizadas desde o mês de
fevereiro na Capital e têm
maior incidência na região No-
roeste da Capital.

De acordo com Jamilson
Saldanha, chefe da Comuni-
cação Social da GCM de Goiâ-
nia, já foi notado um aumen-
to na prática com materiais
cortantes, tendo em vista o
mesmo período do ano pas-
sado. “Em 2020, os meses com
maiores aumentos foram
maio, junho, julho e agosto.
Neste ano, o aumento já vem
sendo notado desde fevereiro,
tanto com relação à quanti-
dade de apreensões quanto
aos casos em que a Guarda Ci-
vil Metropolitana é chama-
da”, afirma.

O porta-voz da GCM da Ca-
pital destaca ainda que a ope-
ração de conscientização con-
tra o uso destes materiais já é
realizada há 12 anos no Mu-
nicípio. “De lá para cá, esta-
mos reforçando sobre a não
utilização de materiais cor-
tantes na soltura de pipas. In-
centivamos ainda, que seja
feita a compra de equipa-
mentos para proteção, como
antenas, para serem instala-

das nas motos e da pescoceira,
que ajuda a proteger contra
acidentes fatais”, finaliza.

Aparecida
Em Aparecida de Goiânia,

a campanha “A vida por um
fio” foi lançada pela Guarda
Civil Municipal no último dia

22 de junho e chegou a sua
10ª edição. De acordo com o
Secretário de Segurança Pú-
blica de Aparecida, Roberto
Cândido, a campanha foi ini-
ciada porque no ano ante-
rior à sua implementação, o
Município registrou a morte
de três pessoas por linhas
cortantes. “Em decorrência
destas mortes e pelo clamor
público, iniciamos a campa-
nha. Desde então, não perde-
mos nenhuma vida nestas cir-
cunstâncias.”, afirma.

O secretário chama a aten-
ção para a evolução das li-
nhas ao longo do tempo. “An-
tigamente, tínhamos só linha
de cerol. Hoje, temos as cha-
madas linhas chilena e da in-
donésia, que conta com um po-
der maior de corte, além do
atenuante de ser resistente,
como se fosse de pesca e que
não arrebenta”, explica. Por
isso, a campanha está estrutu-
rada em três eixos: conscien-
tização, fiscalização e recolhi-
mento. “O primeiro eixo é a
conscientização, em que rea-

lizamos ações como blitz e en-
trega de panfletos. O segundo
eixo é a fiscalização, com o ob-
jetivo de verificar se as pessoas
estão usando estes materiais, e
o terceiro é a parte de recolhi-
mento destes itens”, destaca.

Segundo a GCM de Apare-
cida, em 2020 foram apreen-
didos mais de 1,3 mil mate-
riais. Neste ano, a contabili-
zação das apreensões ainda
está sendo realizada, mas o se-
cretário lembra sobre a Lei
Municipal 3.393/17, que proí-
be o uso de linhas cortantes e
a prática de soltar pipa em
áreas urbanas. “Em caso de
flagrante, a pessoa será con-
duzida para a Delegacia e po-
derá arcar com multa que
pode chegar ao valor de R$ 3
mil reais”, frisa o Secretário.

Ele reforça à população o
pedido de apoio à causa. “Pe-
dimos o apoio principalmente
dos pais ou responsáveis pelos
jovens e pelas crianças, que às
vezes dão dinheiro sem per-
guntar no que será gasto. É pre-
ciso que estejam atentos para

verificar se estão usando li-
nhas cortantes, porque podem
causar lesão, corte, mutilação
e até mesmo óbito. E amanhã
pode ser alguém da sua famí-
lia. Então reforçamos que as
pessoas fiscalizem e denun-
ciem, pelo 153 ou pelo o 3545-
5992, que a viatura mais pró-
xima será enviada para a ocor-
rência”, afirma.

Vítima fatal
No sábado (03), uma mo-

tociclista de 23 anos veio a
óbito após cair da motocicle-
ta que pilotava na BR-060, no
Residencial Buena Vista, em
Goiânia. De acordo com a Po-
lícia Rodoviária Federal (PRF),
a vítima apresentava um fe-
rimento no pescoço, possi-
velmente causado por linha
chilena. O Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência
(Samu) realizou os primeiros
atendimentos, e mesmo com
reforço do Corpo de Bombei-
ros, a vítima não resistiu ao
grave ferimento. (Especial
para O Hoje)

Em Aparecida,
campanha “A vida
por um fio”
conscientiza
população sobre os
riscos do uso de
linhas cortantes

Ao todo, a fiscalização encerrou 4 festas clandestinas e interditou 2 estabelecimentos 

GCM já apreendeu mais de 153 km
de linhas cortantes em Goiânia 

Fim de semana é marcado por festas clandestinas 
GOIÂNIA E APARECIDA

No sábado (03), uma

motociclista de 23

anos veio a óbito

após cair da

motocicleta que

pilotava na BR-060,

no Residencial

Buena Vista, em

Goiânia
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Do Hospital Agostino
Gemelli, em Roma, onde
se recupera de uma cirur-
gia, o papa Francisco rezou
neste domingo (11) de
modo especial por todos
os enfermos e fez um ape-
lo por um sistema de saúde
acessível a todos. Da janela
do décimo andar, recebeu
o carinho dos fiéis, uma
imagem que não se via des-
de 2005, quando no dia 13
de março São João Paulo II
pronunciou algumas pala-
vras em público após uma
traqueotomia.

“Estou feliz por poder
manter o encontro domini-
cal do Angelus, também
aqui da Policlínica Gemelli.
Agradeço a todos: senti mui-
to a proximidade e o am-

paro de suas orações. Obri-
gado de coração!”, disse.

Um sentimento de grati-
dão marcou o Angelus des-
te domingo, realizado do
Hospital Agostino Gemelli,
onde o papa está internado
há uma semana, desde que
se submeteu a uma cirurgia
no intestino.

Da janela do seu aparta-
mento no décimo andar da
policlínica, ele acenou aos
fiéis presentes na pequena
praça que fica na entrada
da estrutura e dali fez uma
breve meditação sobre o
evangelho do dia, desta-
cando de modo especial
uma frase de Jesus aos dis-
cípulos: "curavam numero-
sos doentes, ungindo-os
com óleo". (ABr)

Papa agradece orações
de fiéis por sua saúde

ROMA

O bilionário Richard Bran-
son foi, neste domingo, ao es-
paço a bordo da nave da sua
empresa Virgin Galactic. A
viagem durou cerca de uma
hora e foi realizada com su-
cesso. Branson é o primeiro bi-
lionário a inaugurar as via-
gens turísticas ao espaço.

No final desta manhã (no
horário de Brasília), o britâni-
co Richard Branson partiu
para o espaço a bordo da nave
da sua empresa, Virgin Ga-
lactic. O SpaceShipTwo ater-
rizou no Novo México cerca de

uma hora depois.
Branson, de 70 anos, com

dois pilotos e três especialis-
tas da empresa Virgin Galac-
tic atingiram uma altitude de
cerca de 88 quilômetros. Via-
jaram na vertical a uma ve-
locidade três vezes superior à
do som, o que foi suficiente
para conseguirem uns minu-
tos de gravidade zero.

O lançamento do fogue-
tão VSS Unity foi, para a em-
presa, a quarta missão tri-
pulada além da atmosfera
terrestre, mas a primeira
com passageiros.

Este era um sonho para
Branson, que é o primeiro mi-
lionário a tornar-se astronau-
ta e a inaugurar viagens tu-
rísticas ao espaço. “Dezessete

anos de trabalho árduo que
nos trouxeram até aqui”, dis-
se o empresário inglês.

Branson ganhou a corrida
do seu rival Jeff Bezos, fun-
dador da Amazon, que tem
viagem marcada para o es-
paço daqui a nove dias, a bor-
do de um foguete da própria
empresa, Blue Origin.

A presença de Richard

Branson no voo inaugural é
uma afirmação de confiança
aos investidores e aos que já
reservaram viagens espaciais.
Branson afirmou várias vezes
que o sucesso desta viagem
inauguraria uma nova era
nas viagens espaciais.

A empresa Virgin Galactic,
inaugurada em 2004, está de-
terminada a iniciar as via-
gens comerciais ao espaço no
próximo ano. Centenas de
pessoas já reservaram bilhe-
tes, que custam cerca de US$
250 mil. (ABr)

A empresa Virgin Galactic está determinada a iniciar as
viagens comerciais ao espaço no próximo ano

Bilionário faz 1º voo espacial a
bordo da nave da Virgin Galactic

O lançamento do foguetão VSS Unity foi, para a empresa, a quarta missão tripulada além da atmosfera terrestre, mas a primeira com passageiros

A prefeitura de Fukushima,
no Japão, proibirá espectado-
res nos eventos olímpicos que
sediará devido às infecções
de covid-19, afirmou o gover-
no local, recuando em uma
posição anunciada anterior-
mente pelos organizadores.

A decisão é outro golpe
nas esperanças do Japão de
usar a Olimpíada para mos-
trar a sua recuperação de
um terremoto e um tsuna-
mi devastadores que atin-
giram a costa norte uma
década atrás, destruindo
uma usina nuclear em Fu-

kushima no pior acidente
nuclear desde Chernobyl.

Os organizadores disse-
ram na quinta-feira que não
haveria espectadores na ci-
dade-sede Tóquio, depois de
um pico de coronavírus for-
çar o primeiro-ministro Yos-
hihide Suga a declarar estado
de emergência na capital até
o fim dos Jogos, que já foram
adiados em um ano por cau-
sa da pandemia.

Mas afirmaram que espec-
tadores seriam permitidos em
Fukushima e outras prefeitu-
ras fora da capital. Na sexta-

feira (9), os organizadores
anunciaram que partidas de
futebol no norte do Japão, na
ilha de Hokkaido, seriam rea-
lizadas sem torcedores.

Fukushima, sede de sete
partidas de softball e beise-
bol, pediu que os organiza-
dores da Olimpíada proibis-
sem espectadores e o pedido
foi aceito, afirmou o gover-
nador Masao Uchibori.

Os organizadores afir-
maram que planos para pú-
blicos restritos em Miyagi,
Shizuoka e Ibaraki não ha-
viam mudado. (ABr)

Fukushima recua e proibirá
torcedores em eventos olímpicos

JAPÃO

Jogos de Tóquio serão entre 23 de julho e 8 de agosto

“É como uma carícia que faz sentir melhor”, disse o Papa



Elysia Cardoso

Esta segunda-feira (12) marca o
lançamento do clipe musical de ‘Lá-
grimas de Dinheiro’, pelo YouTube.
A produção local é dos jovens artis-
tas Jan e Czar que são cantores e
compositores da obra. Em entre-
vista, eles dão detalhes sobre a par-
ceria, contam sobre suas inspirações
e objetivos artísticos. 

A música do gênero musical Trap
veio após o término de relaciona-
mento de Jan, no qual viu seu foco
ser desviado apenas para si e para
sua carreira. “A música é composta
por mim e também pelo Czar, po-
rém cada um escreveu sua parte. O
nome da música fala por si só, pra
conquistar tem que suar, chorar, so-
frer, nem sempre é prazeroso o
processo da conquista”, conta. 

Da amizade ao feat 
Antes de ‘Lágrimas de Dinheiro’,

Jan e Czar já compartilhavam de
uma mesma vontade em comum: a
vontade de fazer uma boa música.
E por terem se encontrado na gra-
vadora que hoje é a responsável pe-
los lançamentos de ambos, a par-
ceria fluiu. “Nos conhecemos na
Multiverse, um dia recebi o convite
de ir a gravadora através do Mc Lí-
vio, e lá encontrei o Czar, Dvitu e
João Otávio gravando algumas mú-
sicas e achei os meninos extrema-
mente talentosos apesar de serem
novos demais. Acabei virando ami-
go deles e convidei o Czar para um
feat”, relembra Jan. 

Em entrevista Czar se diz sur-
preendido com processo criativo e
com o convite para dar vida a ‘Lá-
grimas de Dinheiro’. “Foi algo que
me surpreendeu, não estava espe-
rando pelo convite para participar
da música. Por incrível que pareça
o processo foi rápido. Eu sempre ad-
mirei o trabalho do Jan, não só o tra-
balho, mas ele em si. Um dia a gen-
te se encontrou por acaso no estúdio,
ele me viu gravando uma música e
logo em seguida começamos a tro-
car ideia”, conta Czar. 

Processo de gravação 
O clipe gravado em Goiânia evi-

dencia ainda mais a força que o
Trap vem ganhando em âmbito
regional. Porém nem todos os ar-
tistas independentes sabem quais
movimentos fazer para lançar um
trabalho de qualidade. Jan dá a
dica: “A gravadora Multiverse, que
é ligada à Warner Music está abra-
çando artistas locais que não tem
condição de pagar por uma pro-
dução de música / clipe, se você ti-
ver interesse em dar início ou con-
tinuidade à sua carreira, mas tá
sem condição, pode entrar em con-
tato por meio do Instagram: (@mul-
tiverserecordlabel)”.

Sobre a experiência da gravação
de ‘Lagrimas de Dinheiro’, Jan con-
ta: “Tenho 5 anos de caminhada no
meio da música mas tinha um tem-
po que eu precisava me sentir
como artista, e foi o que rolou no
clipe. O roteiro eu mesmo que es-
crevi, e o pessoal que estava pre-
sente, tanto as meninas que parti-
ciparam, quanto a produção, todo
mundo na mesma vibe, na mesma
vontade de fazer acontecer e isso
foi muito importante”. 

Para Czar, a experiência rendeu
boas intenções e ele já adianta so-
bre as suas expectativas.  “Eu sin-
ceramente não tenho nem palavras
pra descrever o que senti no dia da
gravação do clipe, foi uma energia
incrível, uma vibe indescritível,
me senti orgulhoso pelo trabalho
que fizemos. Voltaria no tempo
pra viver isso de novo. As expec-
tativas estão altas para o dia do lan-
çamento e eu espero realmente
que ‘Lágrimas de Dinheiro’ tenha
uma ótima visibilidade”, finaliza.
(Especial para O Hoje) 

Fortalecendo o cenário Trap de Goiânia,
Jan e Czar realizam lançamento do clipe
musical de ‘Lágrimas de Dinheiro’ nesta
segunda-feira (12) 
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SOBRe OS ARtIStAS 

Jan 

“tenho contato com o rap desde criança,

quando morava em Viçosa (mG), num

morro próximo a rua são José, onde meus

vizinhos escutavam todo fim de semana ar-

tistas como racionais, Facção Central, 509-

e, 50 Cent, Ja rule e vários outros. Já com o

trap foi em 2010, eu pegava emprestado

aqueles dVd de feira que vinha lotado de cli-

pes mistos artistas do pop e do trap”. 

“minhas influências vem do Blues, rock

(no geral), sertanejo, pop, Funk e do rap e

suas vertentes. Gosto de variados artistas, mas

meu top 5 atual são: mano Brown, Wiz Khalifa,

snoop dogg, pop smoke e travis scott”. 

“Hoje eu sou um artista que varia

entre trap, reggaeton e afrobeat. eu pro-

curo atingir todo mundo na real, de uma

forma simples e objetiva, não tem um pú-

blico específico a ser atingido”.

Czar 

“tudo começou desde pequeno, sem-

pre fui muito ligado com música, de diver-

sos tipos, principalmente o rap/trap e o

rock. sempre gostei muito de ouvir, can-

tar, tocar. a música desde que me entendo

por gente me completa”. 

“meu estilo é um pouco diferente do

comum, busco trazer ao público as mesmas

sensações que sinto quando ouço minhas

músicas, tento mostrar que a música tem

portas abertas pra todos”. 

“estar no mercado da música é uma ex-

periência incrível, me sinto realizado, sempre

foi meu sonho estar aqui”. 

Produção local é dos

jovens artistas Jan 

e Czar, cantores 

e compositores 

da obra

Dois
artistas,
um mesmo
objetivo 

@kh3tylla
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Malhação - Sonhos
Duca tira Nat de sua casa.

Wallace e Lincoln expulsam
simplício e não o deixam falar
com Bete. Cobra tenta ajudar
Nat. Dalva percebe a tristeza de
Duca. Wallace protege sol de
simplício. Joaquina pede para
treinar na academia de Gael.
Vicky provoca Karina. Zé e Mar-
cão pedem para promover uma
festa na ribalta. Pedro tem
uma ideia para afastar Vicky.
Marcelo chega para trabalhar
no Perfeitão e discute com Del-
ma. Pedro pede para Bianca
ajudá-lo a arrumar João para
conquistar Vicky. 

Gênesis
Esaú debocha de Jacó. Jacó

fica perplexo com a atitude de
rebeca. Lia se decepciona com
Labão. Bêbado, Esaú tenta ca-
çar. Jacó engana seu pai. Ele é
abençoado por Isaque. Esaú
descobre que o pai foi enga-
nado e urra de raiva. Akia dá
uma sugestão maliciosa a Esaú.
rebeca pede perdão a Isaque.
Lia sente as palavras ditas por
raquel. rebeca pede para Jacó
se afastar de Esaú. Jacó é sur-
preendido por Esaú. Lúcifer en-
tra no caminho de Jacó. Jacó se-
gue viagem com Lúcifer. raquel
humilha Beno. 

a Vida da Gente
Gabriel e Manuela saem

para jantar e se beijam. Marcos
se oferece para ir à escola de
olívia representando seu pai. Jú-
lia reclama da falta de atenção
de rodrigo. Cris fica alarmada
ao ouvir Lorena conversando
com Lourenço. Cícero tem ciú-
mes da proximidade de suzana
e renato. Júlia surpreende ao
afirmar que quer Lúcio como
segundo pai. olívia se sur-
preende ao ver Marcos em sua
apresentação na escola. Vitória
se enfurece ao ver sofia e Mi-
guel juntos. Alice apresenta
João para renato. 

coração indomável
Alessandro se emociona ao

saber que Maricruz vai dar a luz
e tem uma forte dor no peito.
“Maria Alessandra” diz a raiza
que em breve provará a todos
que é a filha legítima de Ales-
sandro Mendonça. raiza conta
a Maria Alessandra que se ela
não voltar para o cassino, Karim
vai comprar o barco e acabará
com o cassino. Aracely volta
para a Ilha Dourada e diz a
Teobaldo que Eduardo a ama.
raiza decide ir para a capital.
Teobaldo assegura a Carola
que Maria Alessandra voltará
para a Ilha Dourada. 

império
Vicente confessa a Maria

Clara que ainda gosta de Cris-
tina. Téo tenta descobrir algo
sobre a foto que recebeu de
Maurílio. Cláudio tenta falar
com Leonardo. Enrico enfrenta
Leonardo na rua e Amanda so-
corre o rapaz. Vicente vê que o
sobrado foi invadido e comen-
ta com Xana. Elivaldo, Victor e
Cora elogiam Cristina. Maria
Marta gosta quando João Lucas
afirma que vai tirar Cristina da
joalheria Império. Antoninho
conversa com Cardoso. Maria
Marta manda silviano levar di-
nheiro para Lorraine. 

RESUMO
t

DE NoVELAs

Nova faixa
futurística
DJ’s, produtores e amigos Bhaskar e
Mojjo se unem para lançamento da
track 'Worst Enemy'

Elysia Cardoso 

Os amigos, DJ’s e pro-
dutores Bhaskar e Mojjo
estão juntos novamente
para mais uma collab. De-
pois de lançarem ‘Surreal’,
que já conta com mais de 6
milhões de plays, e o remix
oficial de ‘Melody’ para
Lost Frequencies, os artis-
tas apresentam um verda-
deiro Deep House pro-
gressivo com ‘Worst Ene-
my’, que sai em todas as
plataformas de áudio pelo
Austro Music, selo de mú-
sica eletrônica da Som Li-
vre. A faixa contará ainda
com um videoclipe, que
será lançado no YouTube
nas próximas semanas.

Com os vocais de Caelu,
a parceria vem cheia de
energia e segue bem a me-
lodia criada em cima da
voz do cantor. "O vocal ser-
viu como uma luva no ins-
trumental. Conseguimos
chegar a uma versão final
bem rápido. Usamos muitas
dobras de vozes, algumas
partes robóticas com refe-
rência ao Daft Punk e synths
de progressive house. No
segundo break, pensamos
em surpreender com um
SUB baixo e um kick jogan-
do em stereo", conta Mojjo.

"Foi uma música que
fluiu muito rápido, a gente
recebeu o vocal e uma par-
te já de produção, e desen-
volvemos com a nossa iden-
tidade em poucos dias. O
que deu um pouquinho
mais de trabalho foi a par-
te do meio, que a gente que-
ria fazer um drop um pou-
co diferente, mais ousado,
então tivemos que alinhar
até conseguir chegar no re-
sultado que a gente queria.
Curtimos muito a música,
ela fala bastante sobre mim
e o Mojjo e estamos muito
felizes com o resultado",

adiciona Bhaskar.
A abordagem futurística

também está presente na
faixa. Mojjo explica: "A mú-
sica é mais um deep pro-
gressive e conta com ele-
mentos mais futurísticos
justamente por conta do
vocal ter essa roupagem
mais robótica, então eu
acho que combinou legal e
deu bastante originalida-
de para música". Bhaskar
completa: "Eu acho que ela
tem um ar de Daft Punk,
com um som mais estilo
deep house progressivo da
atualidade, então isso criou
um resultado muito legal e
muito original. Acho que as
pessoas vão conseguir re-
conhecer isso bem, tanto
uma coisa mais ligada às
origens da música eletrô-
nica, quanto uma pegada
da atualidade”. 

Podemos esperar ain-
da muita coisa boa vindo
dos dois artistas para 2021.
Bhaskar e Mojjo prome-
tem mais collabs e quem
sabe um álbum juntos. "O
Mojjo é meu irmão de con-
sideração e eu gosto muito
de produzir com ele. Nós
sempre nos ajudamos nas
produções e esperamos o
momento certo de esco-
lher as músicas que te-
nham a ver com os dois”. 

Bhaskar finaliza com a
promessa de novos lança-
mentos.  “A ‘Worst Ene-
my’ representa bastante
os nossos estilos, eviden-
ciando uma fusão bem le-
gal. Além dessa última col-
lab, tenho outra com Moj-
jo, que é o remix de ‘Todo
Homem’ que sairá em bre-
ve", finaliza Bhaskar,
adiantando o anúncio de
uma versão remixada para
a música de Zeca Veloso,
com previsão de lança-
mento ainda para 2021.
(Especial para O Hoje) 

Bhaskar e Mojjo estão juntos novamente para mais uma collab A coluna Estillo voltará a ser publicada neste espaço logo que atravessada a Pandemia do Coronavírus. 

NOTA AO LEITOR
t

LIVRARIA
t

Os leitores de Paulo Stucchi,
escritor finalista do Prêmio Ja-
buti 2020, deixam a Alemanha
nazista de A Filha do Reich e
mergulham no Rio Jari para co-
memorar o lançamento de ‘No
fundo do rio’, novo título do au-
tor. Publicada pela Insígnia Edi-
torial, a obra mistura a lenda do
boto cor-de-rosa, cultura do fol-
clore brasileiro, com um frag-
mento do Terceiro Reich locali-
zado na Amazônia Oriental.

Prefaciado pelo autor, rotei-
rista e músico Gustavo Rosseb, o
livro transporta o leitor para os
cantos sombrios do misticismo
brasileiro. Os fatos históricos
abrem espaço para o romance de
Bruno e Cecile e a triste partida da
protagonista que some misterio-
samente no Rio Jari.

Dois anos depois, crente de
que a mulher que amou foi le-
vada pelo boto cor-de-rosa, Bru-
no retorna ao misterioso vilare-
jo de Guaiapis para descobrir a
verdade sobre a lenda. Uma
aventura pessoal que mistura
caçada a um espírito lendário
que mora nos rios da Amazônia,
dor e vingança.

Durante a busca pela verda-
de na comunidade ribeirinha, o
personagem se vê diante dos
próprios traumas e dos mistérios
escondidos no local que no pas-
sado foi um assentamento na-
zista. A construção da narrativa
do autor aguça a curiosidade
de quem se propõe a leitura: os
capítulos se intercalam entre o
passado e o presente, o que per-
mite aprofundar nas dores dos
personagens.

Este é o quarto livro de ficção
com enredos históricos de Paulo
Stucchi, que também é jornalis-
ta e psicanalista. Além de ‘A Filha
do Reich’, obra finalista do Prê-
mio Jabuti 2020 e ambientada na
Alemanha durante a Segunda
Guerra Mundial, o jornalista
também é autor de ‘O triste amor
de Augusto Ramonet’, que se
passa no Chile de Salvador Al-
lende durante o golpe de Estado
de Pinochet, e de ‘Menina – Mi-
tacuña’, contextualizada na
Guerra do Paraguai.

Sobre o autor
Paulo Stucchi é jornalista e psi-

canalista. Formou-se em Comu-
nicação Social pela Unesp Bauru.
Especialista em Jornalismo Insti-
tucional pela PUC-SP e Mestre
em Processos Comunicacionais,
com ênfase em Comunicação Em-
presarial pela Universidade Me-
todista de São Paulo. Trabalhou
como jornalista em revistas e
jornais impressos. Divide seu
tempo entre o trabalho de asses-
sor de comunicação e sua paixão
pela literatura, principalmente,
romances históricos.

Misticismo brasileiro
Boto cor-de-rosa seduz leitores de 'No fundo do rio' que
cruza lenda do folclore brasileiro na Amazônia Oriental

Paulo Stucchi divide seu tempo entre o trabalho de
assessor de comunicação e sua paixão pela literatura 
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MTV estreia documentá-
rio ‘Chorão: Marginal Ala-
do’, que narra a trajetória do
vocalista da banda Charlie
Brown Jr. A produção será
exibida em três episódios,
nos dias 12 e 13 de julho, às
22h. Vale lembrar que dia 13
de julho é comemorado o
Dia Mundial do Rock.

Documentário conta a his-
tória repleta de extremos do
artista, que ficou marcado
como um dos maiores astros
do rock nacional, tanto por
suas composições, quanto por
sua voz e atitude no palco.

Ao mergulhar na vida e
essência dessa figura ora en-
deusada, ora demonizada,
o filme revela várias nuan-
ces de Chorão através de en-
trevistas de familiares, ami-

gos, parceiros de banda, do
skate e influentes do mer-
cado fonográfico.

Os depoimentos abordam
a relação conturbada com o
amigo e companheiro de ban-
da, Champignon, a paterni-

dade, o amor, a relação com
os fãs, os trabalhos sociais, o
perfil businessman e o vício
que acabou levando o artista
a uma morte precoce que
chocou o país.

‘Chorão: Marginal Alado’

é uma produção da Bravura
Cinematográfica, com co-
produção da MTV e distri-
buição da O2 Play. Ganhou o
título de Melhor Documen-
tário Nacional no Voto Po-
pular na 43ª Mostra Inter-
nacional de Cinema de São
Paulo, em 2019, e, no mesmo
ano, também participou do
Festival do Rio. Participam
do documentário personali-
dades como Serginho Grois-
man, João Gordo, Marcelo
Nova, Zeca Baleiro, Digão
(Raimundos), entre outros.

SERVIÇO
Documentário 'Chorão:
Marginal Alado'
Quando: segunda-feira (12),
às 22h
Onde: MTV (Canal)

MTV estreia documentário
'Chorão: Marginal Alado'

a Bela adormecida
Entre as ações comemo-

rativas aos 50 anos do Grupo
Giramundo está a disponibi-
lização na internet de três
montagens marcantes da
companhia no YouTube, a
partir de hoje (12). Abrindo a
temporada o público poderá
acompanhar 'A Bela Ador-
mecida', o espetáculo res-
ponsável pelo surgimento do
Giramundo. Criado em 1971
de forma totalmente despre-
tensiosa, pelos artistas plás-
ticos Aĺvaro Apocalypse, Te-
reza Veloso e Maria do Carmo
Vivacqua Martins, a Madu, o
espetáculo surgiu como uma
brincadeira familiar. Quan-
do: segunda-feira (12). onde:
(www.youtube.com/c/Gru-
poGiramundo/featured).

roda Viva 
Nesta segunda-feira (12),

o roda Viva recebe o depu-
tado Luis Miranda (DEM -
DF), autor das denúncias de
suposta corrupção do Minis-
tério da saúde na compra da
vacina indiana Covaxin. Com
apresentação de Vera Maga-
lhães, vai ao ar ao vivo, a par-

tir das 22h, na TV Cultura, no
site da emissora, no canal do
YouTube, no Dailymotion e
nas redes sociais Twitter e Fa-
cebook.

Humor e futebol
o Comédia Futebol Clube

é a nova mesa redonda que

une humor e futebol (e mais
umas bobagens) em um só
lugar. Produzido pelo Come-
dy Central e pelo Grupo Jo-
vem Pan, o programa vai ao
ar toda segunda-feira, às 21h,
no Comedy Central, às 21h30
no canal do Youtube (Jovem-
PanEsportes) e no App Panflix

e, às 23h, na rádio do grupo
Jovem Pan. No Comédia Fu-
tebol Clube, a cada semana,
as principais rodadas dos
campeonatos de futebol do
Brasil e do mundo serão co-
mentadas e discutidas. Quan-
do: segunda-feira (12). onde:
Youtube (JovemPanEsportes).
Horário: 21h. 

de volta as telas 
sucesso das 18h da TV

Globo, 'sonho Meu' tem es-
treia marcada para esta se-
gunda-feira (12), a partir das
12h30, no VIVA. A novela de
Marcílio Moraes, exibida ori-
ginalmente em 1993, marcou
toda uma geração que acom-
panhou como a protagonis-
ta, a menina Maria Carolina
(Carolina Pavanelli), enfren-
tava as dificuldades de forma
lúdica, junto com seu prote-
tor e amigo, Tio Zé (Elias
Gleizer), e o cãozinho Tofe. "A
estreia de ‘sonho Meu’ no
VIVA marca a primeira rea-
presentação desse clássico
da teledramaturgia na tele-
visão brasileira, 28 anos após
sua exibição. Quando: se-
gunda-feira (12). onde: VIVA
(canal). Horário: 12h30.

Grupo Giramundo vai disponibilizar 3 espetáculos no YouTube

Documentário conta a história do líder da banda Charlie Brown JR.
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Mulher de pyong Lee co-
menta suposta traição em
reality da record

o 'Ilha record' mal en-
cerrou as gravações mas já
está dando o que falar. De
acordo com o colunista Léo
Dias, Pyong Lee, um dos par-
ticipantes, teria traído a mu-
lher com a ex-BBB4 Antone-
la. sammy Lee foi ao seus
stories se pronunciar e, ape-
sar de afirmar que nada
aconteceu e Pyong "não caiu
na tentação", ela deu a en-
tender que perdoou o you-
tuber, o que chocou a web e
levou seu nome a parar nos
tópicos mais comentados do
Twitter. “Eu já sei de tudo o
que aconteceu e apesar de
@pyonglee ter sentido a ten-
tação, ele não caiu desta vez.
E eu tenho orgulho disso,
ele evoluiu, e vai evoluir mui-
to mais", escreveu ela. "Eu
nunca fui casada antes, nem
ele, eu sei tanto quanto ele
como é difícil vencer as ten-
tações do diabo, ou vocês
acham que eu também não
cometo erros?", continou a
esposa de Pyong Lee, que já
teve que responder por as-
sédio. (raphaela Fernandes,
Purepeople)

Zé Felipe rebate críticas à
Virgínia Fonseca e brincos
de Maria alice

Zé Felipe rebateu as críticas

de seguidores ao saberem
que Virgínia Fonseca tentou
fazer dois furos na filha com o
cantor. o casal furou as ore-
lhas de Maria Alice após 39
dias. No entanto, quando saiu
o vídeo do momento, os in-
ternautas ficaram sabendo
que Virgínia Fonseca pergun-
tou à equipe de profissionais
se poderia fazer dois furos
em cada orelha da menina. A
web criticou a youtuber e Zé
Felipe comentou o caso. "Pou-
cas vezes vocês já me viram
sério aqui... algumas pessoas
vão falar que eu sou imaturo

mas caguei, também", disse o
cantor, em vídeo. (raphaela
Fernandes, Purepeople)

Fábio Jr. comenta união de
cleo e Lendro d'Lucca

Fábio Jr. falou sobre o ca-
samento da filha mais velha
Cleo, de 38 anos. A atriz casou
no civil em Minas Gerais, e o
cantor participou da cerimônia
por chamada de vídeo. Em
seu Instagram, o pai de Cleo
celebrou a união e incentivou
o casal a trilhar seu caminho
juntos, dizendo que o mundo
era melhor dessa forma. Cleo

casou com o empresário e
modelo Leandro D'Lucca na
última sexta-feira (9). Ele ain-
da fez chamada de vídeo com
Cleo e o genro e comemorou.
"1º dia de casados filhota!
Amo vocês", escreveu no sto-
ries. "simmm! Minha Filhota
casou! Cleo e Leandro, muita
luz nessa trajetória linda de vo-
cês! Que Deus abençoe, orien-
te, proteja e ilumine sempre!
sEJAM AINDA MAIs FELIZEs!
Te amo! AMAMos VoCÊs MUI-
TÃo.", legendou o cantor de
67 anos. (raphaela Fernan-
des, Purepeople)

CELEBRIDADES

Luciano Szafir postou vídeo e agradeci-
mento às mensagens e orações dos fãs neste
domingo (11) e gerou comoção na web. O ator
segue internado, mas com quadro estável e se
recuperando bem. O ator saiu da intubação
no sábado (10) e utiliza apenas suplementa-
ção de oxigênio, que pode ser vista no vídeo
postado por Luciano Szafir no Instagram.
"Gente, resolvi fazer esse vídeo para mostrar
que eu estou vivo... Para... agradecer", disse ele,
chorando. O ator está internado desde que deu
entrada no hospital com Covid no fim de ju-
nho. Após sofrer cirurgia abdominal e ter que
mudar de hospital às pressas, seu quadro che-
gou a ser considerado gravíssimo e gerou co-
moção. (Raphaela Fernandes, Purepeople)

Na UTI, Luciano Szafir faz vídeo 
de agradecimento comovente

ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

Dia em que a Lua, Marte e Vê-
nus, todos em Leão, trazem para
você muita força criativa. Com
certeza hoje você conseguirá en-
contrar novas soluções para os
problemas ou relaxar e viver o
novo. o dia favorece passeios e a
diversão, sem exageros.

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

Dia em que Lua, Marte e Vê-
nus, todos em Leão, trazem para
você coragem para ajudar a re-
solver problemas domésticos com
alegria. Pode ser necessário ajudar
algum ente querido. Hoje você
também poderá se dedicar a no-
vas ideias com mais dedicação.

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

Dia em que Lua, Marte e Vênus,
todos em Leão, trazem para você
muito mais potência na hora de se
comunicar. Ótimo dia para dialo-
gar, vender, comprar, negociar
etc. Momento de se expor. Tome
cuidado com a raiva que pode vir
quando você menos esperar.

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

Dia em que Lua, Marte e Vê-
nus, todos em Leão, trazem para
você muita capacidade de reali-
zação, de colocar em prática. Por-
tanto o dia pode estar cheio de
trabalho, mas o reconhecimento
é imediato. Tudo o que fizer hoje
terá um retorno rápido.

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

Dia em que Lua, Marte e Vê-
nus, todos em Leão, trazem para
você muito magnetismo e poder
pessoal. o dia te coloca em si-
tuações de liderança, portanto
pode receber convites de traba-
lho ou novas tarefas que te tiram
da zona de conforto, mas que
trarão crescimento.

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

Dia em que todos em Leão,
pedem que você tenha força e
coragem para deixar as coisas
fluírem sem raiva, sem necessi-
dade de controle. Portanto esse
dia é desafiador. Mas, no final,
você perceberá que a vida pediu
apenas que você descansasse
um pouco mais.

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

Dia em que Lua, Marte e Vênus,
todos em Leão, trazem para você
uma necessidade de se conectar
com a comunidade ao qual per-
tence. Hoje o dia pode te levar di-
reto a uma situação que exige de
você mais solidariedade, mais con-
vivência com grupos ou amigos.

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

Dia em que Lua, Marte e Vê-
nus, todos em Leão, trazem para
você potência, criatividade e lide-
rança. Tudo isso fortalecerá sua re-
lação com o mundo em geral,
mas principalmente com a sua car-
reira, portanto o dia favorece re-
conhecimento no trabalho.

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

Dia em que Lua, Marte e Vê-
nus, todos em Leão, trazem para
você um maior senso de expan-
são e liberdade. Poderá fazer
coisas ao ar livre, ficar um tem-
po refletindo e tendo conversas
com pessoas queridas. o dia
também favorece os estudos.

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

Dia em que todos em Leão,
trazem para você a necessidade
de aprofundar. Pode ter conver-
sas bastante importantes nas
suas relações, além de buscar
profundamente um estado de
paz e calma. A vitalidade pode es-
tar mais baixa e a vontade pode
ser de descansar.

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

Dia em que Lua, Marte e Vênus,
todos em Leão, trazem para você
muita força de conexão com as
pessoas à sua volta. o dia favore-
ce suas relações, principalmente o
casamento. Pode, hoje, receber
convites para festas e eventos que
te trarão muita alegria.

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

Dia em que todos em Leão,
trazem para você muita força
de trabalho, de organização. o
desafio é conter o excesso de crí-
tica e detalhismo, que podem im-
perar e fazer você ser visto como
o “chato” por todos. No mais, o
dia também favorece o cuidado
com a sua saúde.
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Elysia Cardoso

As coleguinhas esquentam
esse início de inverno com
uma parceria internacional.
Ao lado do astro colombiano
Sebastián Yatra, Simone & Si-
maria interpretam, em portu-
guês e espanhol, a canção ‘No
Llores Más’, que traz uma sa-
borosa mistura de ritmos como
o sertanejo, reggaeton e músi-
ca africana. Em entrevista ao
Essência, a dupla contam mais
sobre o lançamento. 

'No Llores Más', é uma
composição de Simaria, Ca-
lema, Rafinha RSQ e Sebas-
tián Yatra. "Conhecemos a
melodia dessa música quan-
do viajamos a Portugal para
um trabalho junto ao Calema.
No meio da gravação, eles
soltaram a melodia e nós fi-
camos impactadas com aque-
le som. Simaria, na hora, pe-
gou o telefone dos meninos e
perguntou se podia fazer
uma letra em cima daquela
melodia. Guardamos aquela
Melodia para fazer uma mú-
sica no momento certo e, de-
pois que conhecemos o Yatra,
Simaria começou a escrever
a música remotamente mes-
mo com nossos parceiros",
conta Simone.

O single, composto por Si-
maria, Calema, Rafinha RSQ e
Sebastián Yatra, é uma versão
do sucesso ‘Te amo’, de Calema,
dupla de irmãos de São Tomé
e Príncipe, hoje radicada em
Portugal. “Descobri essa melo-
dia quando gravei um clipe
com Calema, em Portugal. Des-
de a primeira vez que vi o Ca-

lema, me encantei. No dia da
gravação, eles colocaram esse
som. E eu perguntei: ‘Que som
é esse?’ E eles disseram que era
uma brincadeira que estavam
fazendo. E eu disse: ‘Gente, es-
tou apaixonada, isso é lindo de-
mais! Na mesma hora, eu per-
guntei se um dia eu poderia
gravar. E eles toparam”, disse
Simaria.

Sebastián Yatra também ce-
lebrou esse encontro com as
coleguinhas: “Escrever e gra-
var uma música com minhas
duas amigas Simone e Sima-
ria foi uma verdadeira honra!
Tinha o sonho de encontrar
uma canção em português
que me entusiasmasse. ‘No
Llores Más’ une gêneros mu-
sicais distintos, em português
e espanhol, e se transforma
numa viagem de emoções”,
disse o astro colombiano. 

E sobre a parceria com  Ya-
tra, Simone detalha como ele se
envolveu neste projeto: “Yatra
é um menino de ouro, sim-
ples, com um coração gigante.
Desde o primeiro contato que
tivemos com ele, se colocou a
disposição e super se envolveu
no projeto. Sempre muito pres-
tativo e atencioso. Foi um pra-
zer gigante tê-lo conosco nesse
trabalho”, conta. 

Mais sobre os artistas 
Simone & Simaria, que con-

ta com mais de 75 milhões de
seguidores em seus perfis no
Instagram, 10.3 milhões de ins-
critos em seu canal do YouTu-
be e 5.1 milhões de ouvintes
mensais no Spotify, mostra que
lugar de mulher é onde ela
quiser. Com a formação inédi-
ta de uma dupla de mulheres,
as irmãs seguem com sua pe-

gada sertaneja e uma deliciosa
mistura com as principais ten-
dências da música.

Um dos maiores nomes
dessa geração do pop Latino, o
baladista romântico colom-
biano Sebastián Yatra é um ar-
tista premiado, vencedor de
múltiplos Certificados de Pla-
tina. Atualmente, ele figura
em listas das mais tocadas por
todo o mundo com ‘Pareja del
Año’, seu single mais recente.
O clipe da faixa é atualmente
um dos vídeos mais assisti-
dos do mundo, segundo os
charts do YouTube Music. A
música também figura entre
as 25 canções mais populares
do mundo nas listas do Spoti-
fy. Com mais de 26.8 milhões
de ouvintes mensais Yatra acu-
mulou ao longo da carreira
mais de 15 bilhões de streams.
(Especial para O Hoje)  

eSTreia

Viúva Negra (Black Widow,
2021, EUA). Duração: 2h14min.
Direção: Cate shortland. Elenco:
scarlett Johansson, Florence
Pugh, rachel Weisz. Gênero:
Ação, espionagem, aventura.
No novo filme da Marvel stu-
dios, ‘Viúva Negra’, Natasha ro-
manoff (scarlett Johansson) pre-
cisa confrontar partes de sua
história quando surge uma
conspiração perigosa ligada ao
seu passado. Perseguida por
uma força que não irá parar até
derrotá-la, Natasha terá que li-
dar com sua antiga vida de es-
piã, e também reencontrar
membros de sua família que
deixou para trás antes de se tor-
nar parte dos Vingadores. Diri-
gido por Cate shortland e pro-
duzido por Kevin Feige, ‘Viúva
Negra’, é o primeiro filme da
fase quatro do Universo Cine-
matográfico Marvel. Cineflix
aparecida: 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
Crawford. Elenco: Nicolas Cage,
ryan reynolds, Emma stone.
Gênero: Animação, aventura,
família, comédia. Em Croods
2: Uma Nova Era, em busca de
um habitat mais seguro, os
Croods descobrem um paraíso
que atende todas as suas ne-
cessidades. Entretanto, outras
pessoas já moram neste lugar:
os Bettermans, uma família
que se considera melhor e mais
evoluída. À medida que as ten-
sões entre os novos vizinhos co-
meçam a aumentar, uma nova

ameaça impulsiona os dois clãs
em uma aventura épica que os
força abraçar suas diferenças,
extrair forças um do outro e
construir um futuro juntos. Ci-
neflix aparecida: 14h30, 15h10,
16h30, 17h10.

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

parecido Jakob ( John Cena).
Trata-se de um assassino habi-
lidoso e motorista excelente,
que está trabalhando ao lado
de Cipher (Charlize Theron),
vilã de Velozes & Furiosos 8.
Para enfrentá-los, Toretto vai
precisar reunir sua equipe no-
vamente, inclusive Han (sung
Kang), que todos acreditavam
estar morto. Cineflix aparecida:
15h45, 18h40, 19h, 21h30,
21h35, 21h55.

Invocação do Mal 3: A ordem
do Demônio (The Conjuring: The
Devil Made Me Do It, 2021, EUA).
Duração: 1h52min. Direção: Mi-
chael Chaves. Elenco: Patrick
Wilson, Vera Farmiga, ruairi

o'Connor. Gênero: Terror. Invo-
cação do Mal 3: A ordem do De-
mônio revela uma história as-
sustadora de terror, assassinato
e um desconhecido mal que
chocou até os experientes in-
vestigadores de atividades pa-
ranormais Ed (Patrick Wilson) e
Lorraine Warren (Vera Farmi-
ga). Um dos casos mais sensa-
cionais de seus arquivos, come-
ça com uma luta pela alma de
um garoto, depois os leva para
além de tudo o que já haviam
visto antes, para marcar a pri-
meira vez na história dos Estados
Unidos que um suspeito de as-
sassinato alega ter tido uma
possessão demoníaca como de-
fesa. Cineflix aparecida: 19h10.

Simone & Simaria
lançam o single
'No Llores Más'
ao lado de
Sebastián Yatra

tCINEMA

Mistura de ritmos 

‘Viúva Negra’ é um

filme de super- herói

baseado na

personagem de

mesmo nome da

Marvel Comics 

Canção chega

acompanhada de um

caliente videoclipe,

gravado em Cancún

seguindo os

protocolos da OMS 



Nielton Soares  

Com quase um ano e meio
enfrentando a pandemia da
Covid-19 e, consequentemen-
te, as constantes restrições e
fechamento do comércio, os
micro e pequenos empresá-
rios têm pela frente mais um
desafio: a crise energética.
De acordo com uma pesquisa
do Serviço Brasileiro de Apoio
às Micro e Pequenas Empre-
sas (Sebrae), de 2019, os cus-
tos com energia elétrica das
micro e pequenas empresas já
representavam mais de 15%
do orçamento operacional
desses negócios.

A entidade fez outro levan-
tamento, no ano passado, e os
gastos com eletricidade já abo-
canhavam 28% das receitas
dos empreendedores brasilei-
ros. E com os recentes aumen-
tos, tendo a adoção da bandei-
ra vermelha, de tarifa 2, a car-
ga tributária deve pensar bas-
tante para quem empreende.  

“Em tempos de economia
aquecida, repassar esse custo
para os clientes já seria com-
plicado, em razão da concor-
rência. Mas, neste momento
de baixa da economia, trans-
ferir o aumento da energia
para o preço do produto ou
serviço pode ser fatal, uma
vez que o nível do consumo
ainda não se recuperou. Isso
pode inviabilizar muitas em-
presas”, analisa o gerente de
competitividade do Sebrae,
Cesar Rissete.

O proprietário de uma ofi-
cina mecânica no Setor Santos
Dumont, em Goiânia, Valmiro
Batista, diz que já sente o im-
pacto dos custos altos da ener-

gia elétrica na receita mensal
da empresa. De acordo com
ele, além das cobranças ex-
tras, como o retorno da ban-
deira vermelha 2, a penali-
dade para quem deixa de pa-
gar uma fatura é exagerada.
“Cortam a energia da pessoa,
depois para religar é cobrado
multa e juros, que são muito
altos. Além disso, o CPF dela é
negativado no SPC”, critica.  

Economia de energia
A saída indicada pelo es-

pecialista é a economia,
mas com aumento da efi-
ciência energética. “Muitas
vezes é possível diminuir o
desperdício de energia com

medidas simples. Para isso,
o empreendedor precisa re-
ver todo o processo de pro-
dução e todo o ambiente do
estabelecimento”, aponta.

Rissete cita que a simples
troca de lâmpadas ou o au-
mento da iluminação natural
pode trazer resultados signi-
ficativos no final do mês. Po-
rém, ele alerta que o impacto
deve ser maior para os setores
que usam, mais intensiva-
mente, máquinas e equipa-
mentos (como as pequenas
indústrias), como no caso ci-
tado da oficina do Valmiro, as
quais tendem a sofrer com a
crise de forma mais expres-
siva. (Especial para O Hoje)
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Negócios

Empresários
enfrentam ainda
restrições da
pandemia da
Covid-19, tentando
recuperar os
prejuízos de quase
um ano e meio

Crise energética já é o novo
obstáculo aos pequenos negócios

DICAS PARA eCONOMIzAR eNeRGIA

1. potencialize o uso de luz natural
instalando janelas amplas de
vidro;

2. Verifique pontos de desperdício,
com um diagnóstico, é possível
descobrir pontos em que se
podem fazer adequações, evi-
tando gastos desnecessários;

3. elabore um programa de eficiên-
cia energética, tendo o auxílio de
um especialista, isso trará maior
entendimento da melhor maneira
de reduzir os desperdícios;

4. produza luz própria buscando in-
formações e implante projetos
para geração da própria energia,
como a captação de luz solar;

5. arquitetura aliada da economia:
fatores como posição do prédio,
formato, orientação em relação
ao sol, ventilação natural e ele-
mentos de sombreamento, redu-
zem a necessidade de sistemas
artificiais e geram grande econo-
mia de energia;

6. Verifique se a quantidade de luz
está adequada, pois luz demais
pode atrapalhar a atividade, além
de consumir energia desnecessa-
riamente, e luz de menos pode
trazer problemas de saúde e ris-
cos de acidentes. Faça uma con-
sulta a norma técnica da aBnt
para verificar as necessidades de
cada ambiente;

7. tenha sistemas independentes
optando em dividir o sistema de
iluminação em vários circuitos
elétricos (interruptores). assim,
será possível desligar parte da ilu-
minação nos locais que não estão
precisando usar eletricidade,

8. ajuste o ar-condicionado para
uma climatização mais uniforme
do ambiente. Vale ressaltar que o
aparelho de ar-condicionado deve
ser instalado na parte superior, a
pelo menos 1,5 m de altura. Com
boa regulagem do termostato a
economia de energia é certa.

De acordo com

Sebrae, no último

ano, os custos com

eletricidade

consumiram 28%

das receitas das

micro e pequenas

empresas  








