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Carga tributária
do IR pode cair
até R$ 50 bilhões
Relator da Reforma Tributária
estuda reduzir em R$ 50 bilhões
a carga tributária sobre a renda
do capital produtivo e dos tra-
balhadores. Ele avalia positiva-
mente a possibilidade de cobran-
ça de impostos sobre lucros e di-
videndos, hoje isento no país. 
Política 2

�
Leia nas CoLunas

Xadrez: Procurador diz que
eleitor engana candidato e põe
culpa na urna.
Política 2

Livraria: 'Um Diário para Re-
começar', de  James Patterson,
destaca protagonismo feminino. 
Essência 14

Esplanada: Sonegação de ICMS
no comércio do etanol no Esta-
do de São Paulo atinge 40%.
Política 6

Ex-líder indica
que Bolsonaro
pode voltar ao PSL
Deputado federal por Goiás e
ex-líder de Bolsonaro na Câmara
dos Deputados sinaliza que Bol-
sonaro pode retornar ao PSL.
Vitor Hugo aponta que estrutura
do partido e recursos do fundo
partidário darão segurança para
o presidente disputar em 2022. 
Política 2

LDO prevê 11
anos seguidos
de déficit 
Parecer preliminar da Lei de Di-
retrizes Orçamentárias (LDO)
para 2022, aprovado pela Comis-
são Mista de Orçamento, prevê
que prevê déficits até pelo menos
2024. Para 2022, as contas públi-
cas devem fechar com déficit
primário de R$ 170,47 bilhões.
Política 6

Essência

Homenagens ao Dia Mundial do Rock traz
programação com shows e documentários
Essência 13

Cresce a procura por
aparelhos dentários mais
discretos e funcionais
Essência 16

icumam Lab abre inscrições
para projetos de audiovisuais
do Centro-oeste
Essência 14

o vandalismo no retorno
das manifestações de rua

no Brasil

José RiCaRdo BandEiRa

Opinião 3

Estresse financeiro na
pandemia pode aumentar

o presenteísmo

Thiago Campaz

Opinião 3

Incêndios florestais cresceram
16% nos seis primeiros meses

De acordo com dados do Corpo de Bombeiros, nos seis primeiros meses de 2021 foram
atendidas 2.502 ocorrências, enquanto em 2020 foram 2.156 incêndios. Cidades 9

IPCA indica que
inflação pode
chegar a 6,11%
A previsão do mercado finan-
ceiro para o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA - a inflação oficial do
país) deste ano subiu de 6,07%
para 6,11%. Números foram
divulgados pelo Banco Central.
Economia 4

Alta de preço
alavanca
exportação 
e importação
A alta experimentada pelos preços internacionais dos principais
produtos exportados pelo Estado explica o resultado histórico,
com registro de US$ 4,760 bilhões, alcançado pelas vendas ex-
ternas de Goiás na primeira metade deste ano, já que os volumes
embarcados sofreram queda na comparação com os primeiros
seis meses do ano passado. Já a balança comercial do mês de ju-
nho apresentou superávit de US$ 492,86 milhões, queda de
20,30% na comparação com o mesmo mês de 2020. Economia 4

Parque Nacional das Emas, no Sudoeste goiano, arde em chamas desde sexta-feira ( 9) e mais de 20 mil hectares foram atingidos. Parque possui 133 mil hectares 



O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira
(PP-AL), afirmou que o relator da reforma tributária, de-
putado Celso Sabino (PSDB-PA), estuda reduzir em R$ 50
bilhões a carga tributária sobre a renda do capital produtivo
e dos trabalhadores. De acordo com Sabino, a carga efetiva
total deve ser reduzida à R$ 20 bilhões, mas ainda há in-
definição sobre os cálculos, já que é necessário prever
como a União irá reaver os valores. O parecer final do re-
lator deve ser entregue à Câmara nesta terça-feira (13). 

Sabino é o relator do projeto de lei que trata das al-
terações de cobrança no Imposto de Renda de pessoas
físicas e jurídicas e da tributação de lucros e dividendos
(PL 2337/21). Outro projeto, cujo relator é o deputado
Luiz Carlos Motta (PL-SP), cria a CBS, com alíquota de
12%, em substituição ao Programa de Integração So-
cial-PIS e à Contribuição para Financiamento da Segu-
ridade Social-Cofins.

"Os dados que a gente tem até hoje às 2h da manhã é
que teve uma redução de carga efetiva total de 20
bilhões de reais e uma redistribuição de carga que vai
ocasionar numa redução da carga tributária sobre o ca-
pital produtivo e sobre os trabalhadores de 50 bilhões
de reais", afirmou Sabino à Reuters.

O peessedebista sinalizou ser favorável à tributação
sobre lucros e dividendos , uma alternativa encontrada
pela equipe de Guedes para evitar uma brusca queda na
arrecadação federal. Segundo o congressista, outros países
também adotam a medida e o Brasil decidirá por alíquota
abaixo do praticado pela Organização para a Cooperação
e Desenvolvimento Econômico (OCDE) 
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Carga tributária
sobre a renda
pode ser reduzida
em R$ 50 bi

Dayrel Godinho 

Sem filiação desde novem-
bro de 2019, quando anun-
ciou que tentaria criar o par-
tido Aliança Pelo Brasil, o pre-
sidente da República, Jair Bol-
sonaro (sem partido), já deu
sinais de que deve se filiar
ao Patriotas, ao Brasil 35 (ex-
PMB), ao PTB e até mesmo
ao seu ex-partido, o PSL. 

Esse é o desejo do líder do
partido na Câmara Federal,
Vitor Hugo (PSL), que é pró-
ximo ao presidente da Repú-
blica e acredita que o partido
teria maior estrutura para
enfrentar o PT e os partidos
de centro, porque, de acordo
com o parlamentar, os parti-
dos de centro, não estariam
fechados com o presidente.  

“Dentro do PSL nós tería-
mos mais estrutura e uma
maior condição para permitir
uma candidatura presidencial
mais bem montada, mas para
que o presidente pudesse vol-
tar, alguns afastamentos pre-
cisam ter que acontecer, por-
que há deputados críticos que
não teriam mais espaço no
partido”, avaliou o deputado,

que acredita que o partido
estaria na “terceira” ou “quar-
ta” opção do presidente da
República.

O primeiro da fila seria o
Patriotas, que está dividido
entre o presidente afastado
da sigla, Adilson Barroso, e
um grupo ligado a um dos
vice-presidentes, Ovasco Re-
sende, que é contrário à fi-
liação do presidente. O grupo,
inclusive, conseguiu o afas-
tamento de Barroso após a
filiação de um dos filhos de
Bolsonaro, o senador Flávio
Bolsonaro, que se filiou ao
partido no mês de junho.  

Situação semelhante a do
PSL, que ainda conta com de-
putados bolsonaristas, entre
eles Vitor Hugo, e deputados
que racharam com o bolsona-
rismo durante o mandato e
que estão ligados ao presidente
nacional do partido, Luciano
Bivar, um dos estopins para a
desfiliação do presidente da
República sair do partido. 

Grupo exigiu expulsão de
5 deputados

O presidente do diretório
Regional do Partido aguarda

a definição da sigla para onde
o presidente da República e
acredita que Bolsonaro deve
ir para o PTB, e estaria a cada
dia mais distante do PSL por
causa das movimentações do
próprio partido. Recentemen-
te a sigla filiou o jornalista
José Luiz Datena com a pro-
messa de que ele possa sair
como presidenciável, “pon-
tuando bem nas pesquisas
eleitorais”.  

“A Executiva do PSL não
atendeu as exigências deles
[Grupo de Bolsonaro]. Exigiam
o controle dos 27 diretórios e
do controle financeiro, além
da expulsão de quatro ou cinco
deputados, que não foram acei-
tas”, comentou o presidente.  

Ele explica que o partido

poderia até ceder em alguns
diretórios, mas o partido não
aceita a expulsão de nenhum
dos seus parlamentares, prin-
cipalmente dos mais fiéis, que
estavam com o partido, “desde
o tempo de vacas magras”,
porque “o presidente do par-
tido é uma pessoa muito ínte-
gra e não faria isso”.

“O PSL não pode servir
simplesmente para ser abrigo
para o presidente e para o
seu grupo extremista, então
é necessário um diálogo, mas
acredito que o presidente deve
ir para o PTB, e não para o
PSL”, argumentou o deputado,
que não é contrário a um re-
torno do presidente, porém
acredita estar muito distante.
(Especial para O Hoje)

Líder do PSL na Câmara Federal, o deputado
diz que o partido tem mais recursos e que isso
favorece a campanha; no entanto o presidente
regional da sigla avalia que as exigências da
ala bolsonarista inviabilizam as conversas 

Ex-líder do governo,

deputado goiano

deseja que

Bolsonaro retorne a

sigla, mas faz

exigências ao

partido

Procurador diz que eleitor engana
candidato e põe culpa na urna  

Em meio à discussão pela auditagem de votos,
defendida pelo presidente Jair Bolsonaro e apoia-
dores, que veem fraude na urna eletrônica, o pro-
curador da República em Goiás Helio Telho, após
apurar denúncias de violação
do equipamento, chegou à
conclusão de que o candidato
foi traído pelo eleitor, de
quem recebeu dinheiro, mas
votou em outro postulante.
“O que se apurou é que
essa certeza do voto era cal-
cada no fato de haverem
comprado votos. E a fraude,
na verdade, era fruto de
traição”, diz Telho,
relatando episódio
de quando foi pro-
curador regional
eleitoral, em 2004 e 2006. “Os
eleitores embolsaram o dinheiro
do candidato e votaram no ad-
versário”, concluiu. 

Para o arquivo 
Não surtiu efeito representação do deputado

Alysson Lima (Solidariedade) para apurar eventual
lentidão do governo na aquisição de vacinas contra
a Covid-19. O Ministério Público arquivou a ação,
concluindo que o Estado fez gestões para disponi-
bilizar o imunizante, mas esbarrou na morosidade
de repasse pelo Ministério da Saúde. 

Inclusão  
Presidente do PSDB em Goiânia, a vereadora

Aava Santiago apresenta hoje requerimento em que
pede estudo sobre uso da Coronavac e da Pfizer,
para concluir imunização de gestantes. Em maio,
reações adversas levaram a Anvisa a suspender a
aplicação da Astrazeneca neste grupo. 

Périplo 
Em mais uma incursão pelo Entorno do Distrito

Federal, o governador Ronaldo Caiado dá mais uma
estocada no PSDB, ao dizer que “agora a região tem
governo de Goiás” presente. 

Em Minas 
Enquanto isso, o governador do

DF, Ibaneis Rocha (MDB), foi a Ube-
raba comemorar seu aniversário, jun-
to com amigos, devidamente sem uso
de máscaras.  

Acessibilidade  
Que os Batalhões da Polícia Militar

e as Delegacias de Polícia de Goiás te-
nham, pelo menos, um policial habi-
litado na Língua Brasileira de Sinais
(LIBRAS), por turno de serviço, para
atendimento da pessoa com deficiên-
cia auditiva, defende o deputado Iso
Moreira (DEM). 

Dupla disputa 
Próximo tucano a vir a Goiânia,

pedir apoio para as prévias que irão
escolher o presidenciável do partido,
o governador Eduardo Leite (PSDB)
também disputa com João Doria qual
o Estado que mais aplica vacinas con-
tra a Covid-19. 

Culpado  
À espera de uma posição da Se-

cretaria da Economia sobre a anistia
de mais de 50 mil produtores multados
por conta de multas de guias de trân-
sito animal, o deputado Amauri Ri-
beiro (Patriota) diz que busca Justiça
pelas multas arbitrárias no Governo
Marconi, de 2013 a 2017. 

Maioria  
Com exceção de Paulo Cezar Mar-

tins, a bancada do MDB na Assembleia
Legislativa dá sinal verde a uma com-
posição do partido com Caiado, para
2022. São três contra um. 

2 Já em ritmo de férias, a Câmara
de Goiânia cumpre tabela com uma
pauta com poucos projetos, pre-
vista para a sessão de hoje. 

CURTAS
t

Venceslau Pimentel | xadrez@ohoje.com.br

Xadrez

Vitor Hugo diz que o PSL seria
a melhor sigla para Bolsonaro 

Relator trata das alterações no Imposto de Renda

Fabio Rodrigues/ABr 

Vinicius Loures/Câmara
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O vandalismo no retorno
das manifestações de rua 

Thiago Campaz

A pandemia causada pelo novo coronavírus
desencadeou uma crise econômica mundial e
fez com que diversas pessoas perdessem seus
empregos. Mesmo aquelas que não foram dis-
pensadas, passam - muitas vezes - por problemas
financeiros muito maiores do que
os vistos antes. O que poucos sabem
é que esse problema impacta dire-
tamente no dia a dia das empresas
e afeta principalmente a produtivi-
dade de seus colaboradores. Apesar
dos grandes esforços dos gestores
para melhorar a qualidade do am-
biente de trabalho, muitos ainda se
sentem desmotivados.

É importante comentar que
nem sempre a falta de produtivi-
dade está ligada às questões in-
ternas da companhia. Hoje obser-
vamos que o presenteísmo - que
se configura na presença do fun-
cionário no local de trabalho, mas
com a incapacidade de se dedicar
completamente às suas atividades
- pode ser motivado principalmen-
te por questões financeiras. A con-
sultoria PwC realizou um estudo
sobre o assunto nos Estados Unidos, e identifi-
cou que 53% dos trabalhadores estão sob forte
estresse devido às suas finanças.

Existem diversas maneiras de expressar a
presença do presenteísmo no dia a dia. Alguns
colaboradores não entregam todas as tarefas
dentro do prazo e acumulam serviço. Outros
aparentam trabalhar mais, fazendo horas extras,
mas não tem aumento de produtividade. Ou o
inverso, atuam no piloto automático e não veem

a hora de ir embora. Afinal, quem consegue se
concentrar 100% em alguma atividade sabendo
que ao voltar para a realidade fora do trabalho,
terá que enfrentar um grande problema?

Diante disso, é necessário que a empresa fi-
que atenta aos seus colaboradores e principal-
mente no que eles demonstram, manter a con-

fiança e a proximidade é essencial
nesses casos.

Além disso, para solucionar o
problema, a corporação pode ter
ações estratégicas para auxiliá-los,
bem como prevenir que outros che-
guem no mesmo nível de estresse.
Um dos primeiros passos é estabe-
lecer uma comunicação honesta
entre todas as pontas.

Posteriormente, soluções como
cursos sobre educação financeira,
remuneração adequada com o mer-
cado, e até mesmo a simples adoção
de cartões corporativos para separar
as despesas de trabalho e pessoais
podem fazer a diferença.

Afinal, ao contar com um cartão
corporativo para custear as despesas
extras dos funcionários à trabalho,
principalmente cartões do tipo pré-
pago, você deixa de onerar as contas

particulares do seu co-
laborador e o dinheiro
sai direto da conta da
empresa. Assim, tanto
trabalhador, quanto
empresa ganham mais
tranquilidade e a si-
tuação de piora do
presenteísmo pode ser
evitada. Pense nisso!

José Ricardo Bandeira

O ser humano, quando em grupo, tende a
expressar sentimentos e reações que sozinho
não o faria e, movido por um inconsciente
coletivo, alguns grupos tendem a se exceder
em seus protestos

Começo este pequeno artigo com
a afirmação de que qualquer ato
de violência e agressão não deve
ser tolerado nem incentivado, pois
somos pessoas evoluídas, que vi-
vemos e queremos uma sociedade
melhor não só para nós, como tam-
bém para o nosso próximo. Porém,
mesmo aquilo que não toleramos
merece uma explicação racional e
um estudo científico.

Com a volta das manifestações
populares as ruas, começamos a
assistir atos de vandalismo prati-
cados por alguns grupos e devemos
fazer uma análise dos fatos e atos
perpetrados. 

O ser humano, quando em grupo,
tende a expressar sentimentos e
reações que sozinho não o faria e,
movido por um inconsciente cole-
tivo, alguns grupos tendem a se exceder em
seus protestos, com a destruição de símbolos
que para esses grupos e uma parte da sociedade
representam o “inimigo”. Assim, movidos por
esses sentimentos inconscientes, esses indivíduos
renunciam a sua condição de “ser civilizado”, e
começam a descer na cadeia evolutiva humana.

Ao adotar práticas violentas, esses grupos de-
sencadeiam um efeito colateral, se tornando mais
primitivos e agressivos, e seus atos praticados
extrapolando os limites sociais, passando os mes-
mos a praticar atos de saque contra lojas e des-

truição do patrimônio particular, sendo o ápice
da involução a transformação desses grupos em
tribos primitivas que, como não poderia deixar
de ser, com o passar do tempo passam a come-
morar as suas “vitorias” em volta de uma fogueira
dançando e queimando os troféus da destruição. 

Nota-se que os principais alvos
desses grupos são: os prédios do
Executivo e do Legislativo (símbolos
da impunidade e da corrupção), ins-
tituições Bancárias (símbolos do ca-
pitalismo), Ônibus (símbolos da ex-
ploração e do descaso para como os
trabalhadores), pardais de trânsito
(símbolos da indústria de multas e
da arrecadação governamental) e a
Polícia (símbolo da repressão e arma
do governo par impedir o exercício
da cidadania). Nota-se também que
esses vândalos não atacam/destroem
estruturas como hospitais, escolas,
postos de saúde, creches, materni-
dades, igrejas e bibliotecas.

Infelizmente os críticos políti-
cos que classificam e crucificam
esses atos não se preocupam se-
quer em explicar este fenômeno,
a n t r o -

pológico e sociológi-
co, chamando sim-
plesmente de “Vân-
dalos” e de “Vanda-
lismo” os mesmos
atos que quando
praticados em ma-
nifestações no exte-
rior, são chamados
por eles próprios de
“Revolução” e “Re-
volucionários”. 

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO

Prof. José Ricardo Bandei-
ra é Perito em Criminalís-
tica e Psicanálise Forense

Thiago Campaz é CEO e
co-fundador do VExpenses

Racismo
Percorrer a trajetória do povo negro, reconhecer

as sequelas provocadas na diáspora, tais como o
sequestro da humanidade, os castigos, a impossibi-
lidade 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,
sustentado por bases mais justas e equitativas. A
estrutura vigente também corrobora para invisibi-
lidade 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 exe-
cutado sumariamente. É preciso conhecer e com-
bater qualquer medida que impeça o negro de so-
nhar, de respirar, de viver.

Sandro Antunes
Firminópolis

Energia
O serviço de distribuição de energia pela em-

presa Enel continua péssimo, mesmo após ne-
gociação com o governo, nada mudou para o
consumidor. Por outro lado, as interrupções de
energia tornaram-se uma constante com o início
do período chuvoso. A única eficiência da dis-
tribuidora de energia é cortar o serviço quando
há atraso de pagamento. A defesa da privatização
da estatal, alegando melhoria, enganou a todos. 

João Pedro
Anápolis

{
Em 20 anos, por que
nenhuma dessas
obras foi instalada
e atendeu nenhum
paciente? Porque 
o pensamento
anterior, 
todo mundo 
sabe qual era
O governador Ronaldo Caiado du-
rante evento de lançamento do ser-
viço de recuperação da GO-547, em
Águas Lindas de Goiás, no Entorno
do Distrito Federal (DF). As obras do
Hospital Estadual do município
serão retomadas em setembro.

Estresse financeiro pode
aumentar o presenteísmo
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O ser
humano,

quando em
grupo, tende
a expressar
sentimentos

e reações
que sozinho
não o faria

Para
solucionar a
corporação

pode ter
ações

estratégicas
para

auxiliár os
funcionários

@jornalohoje
Com base em um habeas corpus concedido
pelo sTF, empresário disse que não iria res-
ponder nenhuma pergunta da Comissão
parlamentar de inquérito. Wizard chegou a
negar que fazia parte do "gabinete para-
lelo", grupo que teria aconselhado o presi-
dente Jair Bolsonaro sobre medidas de
combate à pandemia. mesmo com o silên-
cio do depoente, senadores apresentaram
suas críticas e questionamentos ao longo
do dia. o presidente da Cpi, omar aziz, afir-
mou que irá recorrer da decisão do sTF.

@jornalohoje
“pelo menos não mentiu quanto ao resul-
tado”, comentou o internauta sobre a efi-
ciência da vacina curevac. Estudos
apontaram que ela tem um percentual de
43% e não deverá ser utilizada até a refor-
mulação do imunizante.

Ailton Romanielo

@ohoje
“Vamos vencer essa luta e nosso governo
buscando não deixar a vacinação estacio-
nar e sim diminuir mais em mais de idade”,
comentou o internauta  a chegada de
novos imunizantes no estado nesta quinta-
feira (17/06). no total, vão ser 72.540 doses
da vacina da pfizer, para serem aplicadas
na primeira dose, e 49.600 da Coronavac,
para uso tanto de 1º como 2º aplicação.
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A alta experimentada pelos preços in-
ternacionais dos principais produtos expor-
tados pelo Estado explica o resultado histó-
rico alcançado pelas vendas externas de
Goiás na primeira metade deste ano, já que
os volumes embarcados sofreram queda na
comparação com os primeiros seis meses
do ano passado, puxada principalmente
pela redução nos embarques de soja em
grão, farelo e milho. O aumento dos preços
lá fora tem sido turbinado pela queda nos
estoques de passagem dos grãos e ainda
pela demanda crescente da China, sobretudo
no caso da soja e da carne bovina, mas tam-
bém pelo óleo de soja.

O volume total das exportações goianas
encolheu 7,32% na comparação entre o
primeiro semestre deste ano e o mesmo
período do ano passado, saindo de 8,081
milhões para algo próximo a 7,490 milhões
de toneladas, embora o valor exportado
tenha crescido com vigor, numa alta de
14,35%. Esse avanço foi assegurado pela
elevação de 23,4% nos preços médios pagos
pelos produtos exportados a partir de Goiás,
num comportamento fortemente influen-
ciado pela tendência de aumento nas cota-
ções das commodities agrícolas e minerais
no mercado internacional.

As importações, no entanto, avançaram
em valor e em volume, com valorização
ainda dos preços médios pagos pelas em-
presas goianas. Como já detalhado neste es-
paço na semana passada (07.07.21), as com-
pras externas aumentaram quase 48,0% no
primeiro semestre, de US$ 1,604 bilhão para
US$ 2,373 bilhões, numa conta engordada,
em larga medida, pelas importações de ener-
gia da Argentina e o Uruguai. Em volume,
no entanto, o avanço ficou limitado a 13,3%,
passando de 1,516 milhão para 1,718 milhão
de toneladas. Mas os preços médios de im-

portação saltaram nada menos do que 30,6%.
Com margem reduzida de erro, pode-se

inferir que o aumento nos valores médios
pagos pelas importações sofreu influência
das compras de energia importada. Como
esse item não entra nos volumes indicados
pelo Ministério da Indústria, Comércio Ex-
terior e Serviços, pode-se tentar estimar qual
teria sido a evolução dos preços médios das
compras externas se excluídas as operações
de importação do insumo. Neste caso, as
importações realizadas pelos demais setores
da economia goiana subiram pouco menos
de 16,6%, de US$ 1,593 bilhão para US$ 1,857
bilhão, resultando numa variação de 2,9%
para os preços médios.

Termos de troca
Incluindo novamente a energia na con-

tabilidade da balança comercial do Estado,
os dados mostram uma deterioração nos
chamados “termos de troca” ao longo deste
ano, muito provavelmente pelo valor agre-
gado mais alto daquele insumo. Isso sig-
nifica que a economia goiana teve que
realizar um esforço adicional para pagar
as importações, que ficaram proporcio-
nalmente ainda mais caras na comparação
com os preços médios dos produtos ex-
portados. Em outros termos, o Estado e
suas empresas tiveram que exportar muito
mais para pagar a conta das importações,
reduzindo proporcionalmente a oferta des-
ses bens e produtos no mercado interno.
Ao fim das contas, o consumidor goiano
teve que pagar mais caro pelos mesmos
bens e produtos – até porque, a conta em
reais dos itens importados ficou mais sal-
gada diante da desvalorização do real
frente ao dólar. A cotação média do câmbio
entre o primeiro semestre de 2020 e o
mesmo intervalo deste ano subiu 9,44%.

2Historicamente, os “termos
de troca” têm sido desfavorá-
veis ao Estado e vêm oscilando
para baixo e para cima de
tempos em tempos. Desta vez,
muito provavelmente pelo for-
te aumento das importações
de energia, registrou-se uma
piora. No ano passado, os pre-
ços médios dos bens impor-
tados havia sido 105,4% mais
elevados do que os valores
médios recebidos a cada to-
nelada exportada. Neste ano,
essa diferença subiu para
117,3%. Quer dizer, uma uni-
dade importada passou a cus-
tar 2,17 vezes mais do que o
valor médio recebido pelos
exportadores.
2 Em parte, essa discre-
pância explica-se em razão
do perfil das exportações e
das importações, mas tam-
bém está relacionada à pró-
pria estrutura da indústria
goiana e a sua baixa com-
plexidade, com participação
muito reduzida ou quase nula
de bens mais sofisticados e
de alto valor agregado.
2 De fato, as exportações de
soja, farelo e óleo, ouro e carne
bovina congelada responde-

ram por 70,4% das vendas ex-
ternas totais concretizadas pelo
Estado no primeiro semestre
deste ano. Além disso, quase
80,0% do aumento acumulado
no período pelas vendas ex-
ternas totais resultaram da
contribuição daqueles três
itens.No prato das importações,
as compras de produtos far-
macêuticos, energia, adubos
e veículos, suas partes e aces-
sórios, tiveram participação
de 68,3% no total da pauta.
2 Excluída a energia, houve
melhora nessa relação, mas
a conta fica desfalcada de
um de seus principais itens.
Apenas como exercício, a di-
ferença entre os preços mé-
dios nas duas pontas caiu de
103,96% para 69,35%. Como
se percebe, a diferença con-
tinuaria substancial, embora
um pouco mais curta.
2 Principal fator a explicar
a redução nos volumes em-
barcados para fora do País,
as vendas externas de soja
em grão, também em volume,
caíram de quase 5,580 mi-
lhões para pouco menos de
5,191 milhões de toneladas,
recuando praticamente

7,0%.Ainda assim, o valor ex-
portado apresentou salto de
quase 15,0%, impulsionado
pelo aumento de 23,5% nos
preços médios do grão ex-
portado pelo Estado, que
avançou de US$ 338,91 para
US$ 418,68 por tonelada.
2 Os preços da soja na Bolsa
de Chicago, segundo acom-
panhamento feito pela con-
sultoria StoneX, registraram
salto de quase 69% entre ju-
nho do ano passado e o mes-
mo mês deste ano. Mas re-
cuaram 6,9% de maio para
junho deste ano, baixando
de US$ 15,72 para US$ 14,62
por bushel. Essa flutuação
para baixo parece ter corres-
pondido mais a um ajuste no
mercado do que a uma ten-
dência a determinar o com-
portamento daquelas cota-
ções daqui para frente.
2 No caso do farelo de soja,
os volumes encolheram
17,7% e a receita de exporta-
ção, ao contrário, apresentou
elevação de 4,33%. A dife-
rença está no avanço de
26,8% nos preços médios de
venda frente ao primeiro se-
mestre do ano passado.

Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

Preço mais alto alavanca exportações
e importações no primeiro semestre

A previsão do mercado financeiro para o Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA - a
inflação oficial do país) deste ano subiu de 6,07%
para 6,11%. A estimativa está no boletim Focus de on-
tem (12), pesquisa divulgada semanalmente, em Bra-
sília, pelo Banco Central (BC), com a projeção para os
principais indicadores econômicos.

Para 2022, a estimativa de inflação é de 3,75%.
Para 2023 e 2024 as previsões são de 3,25% e 3,16%,
respectivamente.

O cálculo para 2021 está acima da meta de inflação
que deve ser perseguida pelo BC. A meta, definida pelo
Conselho Monetário Nacional, é de 3,75% para este
ano, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual
para cima ou para baixo. Ou seja, o limite inferior é de
2,25% e o superior de 5,25%.

No mês passado, a inflação desacelerou para 0,53%,
depois de chegar a 0,83% em maio. Com o resultado,
o IPCA acumula alta de 3,77% no ano e 8,35% nos úl-
timos 12 meses.

Taxa de juros
Para alcançar a meta de inflação, o Banco Central

usa como principal instrumento a taxa básica de
juros, a Selic, es-
tabelecida atual-
mente em 4,25%
ao ano pelo Comi-
tê de Política Mo-
netária (Copom).

Para o merca-
do financeiro, a
expectativa é que
a Selic encerre
2021 em 6,63% ao
ano. Para o fim de
2022, a estimativa
é que a taxa básica
suba para 7% ao
ano. E tanto para
2023 como para
2024, a previsão é
6,50% ao ano.

Quando o Co-
pom aumenta a
taxa básica de ju-
ros, a finalidade é
conter a demanda aquecida, e isso causa reflexos nos
preços porque os juros mais altos encarecem o crédito e
estimulam a poupança. Desse modo, taxas mais altas po-
dem dificultar a recuperação da economia. 

Além disso, os bancos consideram outros fatores
na hora de definir os juros cobrados dos consumi-
dores, como risco de inadimplência, lucro e despesas
administrativas.

Quando o Copom reduz a Selic, a tendência é que o
crédito fique mais barato, com incentivo à produção e
ao consumo, reduzindo o controle da inflação e esti-
mulando a atividade econômica.

PIB e câmbio
As instituições financeiras consultadas pelo BC au-

mentaram a projeção para o crescimento da economia
brasileira este ano de 5,18% para 5,26%. Para 2022, a
expectativa para Produto Interno Bruto (PIB) - a soma
de todos os bens e serviços produzidos no país - é de
crescimento de 2,09%. Em 2023 e 2024, o mercado fi-
nanceiro projeta expansão do PIB em 2,50%.

A expectativa para a cotação do dólar variou de
R$ 5,04 para R$ 5,05 ao final deste ano. Para o fim
de 2022, a previsão é que a moeda americana fique
em R$ 5,20. (ABr)

Estimativa de inflação para 2022 é de 3,75%

Confiança do empresário industrial
sobe em julho, mostra CNI

BALANÇO
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Mercado
financeiro
eleva projeção
da inflação
para 6,11%

Impulsionada pela recupe-
ração da economia, a confiança
do setor industrial voltou a subir
em julho, divulgou ontem (12)
a Confederação Nacional da In-
dústria (CNI). Segundo a enti-
dade, o Índice de Confiança do
Empresário Industrial (Icei) al-
cançou 62 pontos, com alta de
0,3 ponto em relação a junho.

Essa é a terceira alta segui-
da do indicador, que acumula
elevação de 8,3 pontos nos úl-

timos três meses e está no
maior nível em 11 anos para
meses de julho. O índice dis-
tanciou-se da média histórica
de 53,9 pontos.

Na avaliação da CNI, o au-
mento consistente do índice
mostra que a confiança na eco-
nomia está mais disseminada
no setor industrial. A melhora
é sentida tanto em relação ao
momento atual como nas ex-
pectativas para os próximos

seis meses.
O Icei varia de 0 a 100 pon-

tos, indicando confiança acima
de 50 pontos e falta de con-
fiança abaixo desse valor. O
índice é composto por dois in-
dicadores: condições atuais e
expectativas.

A CNI ouviu 1.316 empresas
entre 1º e 7 de julho. Desse to-
tal, 498 são de pequeno porte,
500 de médio porte e 318 de
grande porte.(ABr)

Paulo Pinto/Fotos Publicas 

As instituições
financeiras
consultadas pelo
BC aumentaram
a projeção para
o crescimento da
economia
brasileira este
ano de 5,18%
para 5,26%
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Samuel Straioto 

O DEM, partido do gover-
nador Ronaldo Caiado, chegou
a 80 prefeitos. A legenda rece-
beu 18 gestores municipais
desde o final das eleições de
2020. Os reforços no Demo-
cratas serão fundamentais para
a consolidação do projeto da
base governista visando à ree-
leição de Ronaldo Caiado. Além
de aliados, os prefeitos poderão
atuar como disseminadores
dos projetos do governo e por
terem contato mais próximo
da população local, poderão
contribuir como uma espécie
de cabos eleitorais.

Faltando pouco mais de
um ano para a realização das
eleições de 2022, o governador
Ronaldo Caiado tem consegui-
do ampliar a base de apoio
nos municípios. O DEM tinha
apenas 10 prefeitos em Goiás
em 2016 e cresceu para 62
nas eleições de 2020. Meses
depois chegou a 68 e agora
tem 80. Caiado deve disputar
a reeleição no próximo ano
amparado por uma ampla
frente de partidos. Por conta
da pandemia da Covid-19, as
articulações políticas ficaram
mais esfriadas. A migração de
prefeitos de outras legendas
para o DEM, teve um movi-
mento controlado. A avaliação
interna é que não houve uma
ofensiva agressiva e caso ti-
vesse ocorrido, o partido teria
chegado a 100 prefeitos.

Parte dos prefeitos que se
filiaram ao DEM já tinha Caia-

do como aliado, mas não houve
a possibilidade de apoio em
2020. O DEM já recebeu pre-
feitos de diversas legendas, en-
tre elas do MDB, Progressistas,
PSL, PSC e PSDB. Entre os egres-
sos do ninho tucano está o pre-
feito de Goianira, Carlão da
Fox, que de quebra ganhou
apoio do governador para se
eleger presidente da Associa-
ção Goiana dos Municípios
(AGM). Outro exemplo é do
Naçoitan Leite, reeleito prefeito
de Iporá pelo PSDB, trocou
imediatamente de partido, in-
gressando no DEM para tra-
balhar pela reeleição de Ro-
naldo Caiado. No início da pan-
demia, Caiado e Naçoitan che-
garam a ter desentendimento,
mas a situação foi superada.

Em relação ao MDB, há
acordo para que gestores mu-
nicipais do partido não sejam
atraídos parar o DEM, pelo

fato de haver uma aproxi-
mação entre o governador
Ronaldo Caiado e o presiden-
te estadual do MDB, Daniel
Vilela, que pode resultar
numa possível parceria para
as eleições de 2022. Uma mi-
gração de emedebistas para
o DEM neste instante, pode-
ria prejudicar as conversa-
ções entre as lideranças par-
tidárias. Qualquer movimen-
tação neste aspecto está sen-
do vista com muita cautela
por partes distintas. 

A atração de prefeitos não
ocorreu somente no DEM, e
tem ocorrido também em par-
tidos da base aliada do go-
vernador. Hoje, pelo menos
160 dos 246 prefeitos estão
afinados com o Palácio das
Esmeraldas. Desde o mês de
maio, Caiado vem cumprindo
a agenda de visitas aos mu-
nicípios para inauguração de

obras e, também, para inte-
ragir com prefeitos e líderes
municipais, com o objetivo
de fortalecer a base aliada
para as eleições para gover-
nador, senador, deputados fe-
deral e estadual em 2022. Nes-
ta segunda-feira (12), ele es-
teve em cidades do Entorno
do Distrito Federal.

Caiado tem evitado ante-
cipar o debate sobre as elei-
ções de 2022, entretanto, os
prefeitos o procuram, durante
encontros realizados em ci-
dades estratégicas, para ma-
nifestar apoio à sua reeleição.
Um das poucas manifestações
mais claras feitas pelo gover-
nador Ronaldo Caiado ocor-
reu em Anápolis na sua última
semana. “Vou buscar alianças
com todos os partidos que
queiram ter um sentimento
de continuar a luta para me-
lhorar Goiás e colocá-lo entre

os melhores Estados do país”,
afirmou o governador na oca-
sião.  A declaração também
foi repercutida nas redes so-
ciais do governador. 

O quadro para 2022 é di-
ferente das eleições de 2018.
Na ocasião, Ronaldo Caiado
tinha o apoio de apenas 14
prefeitos. Além de prefeitos
do DEM, ainda havia alguns
dissidentes do MDB, como
Adib Elias de Catalão, hoje
no Podemos; Renato de Cas-
tro de Goianésia, entre ou-
tros. Além de percorrer di-
versas cidades no interior do
estado, o governador tem re-
cebido vários gestores muni-
cipais no Palácio das Esme-
raldas. A projeção é de for-
talecer a base municipalista
com apoio de vereadores,
cuja interlocução em muitos
casos se dará com os prefei-
tos. (Especial para O Hoje)

O ex-tucano e prefeito de Goianira, Carlão da Fox, é um dos prefeitos que aderiram a base de Caiado. Ele foi eleito presidente da AGM

Alice Orth

A Polícia Federal abriu in-
quérito na última quarta-feira
(07/07) para investigar se o
presidente Jair Bolsonaro pre-
varicou no caso da compra
da vacina indiana Covaxin,
do laboratório Bharat Biotech,
que tem representação no
Brasil da empresa Precisa Me-
dicamentos.

Irregularidades na nego-
ciação das doses foram deba-
tidos na Comissão Parlamentar
de Inquérito (CPI) da Covid-

19. A apuração está em anda-
mento, comandada pelo Ser-
viço de Inquéritos Especiais
(Sinq) da PF, e tem prazo de
conclusão de 90 dias, podendo
ser prorrogado.

O crime de prevaricação é
definido pela legislação brasi-
leira como “retardar ou deixar
de praticar, indevidamente, ato
de ofício, ou praticá-lo contra
disposição expressa de lei, para
satisfazer interesse ou senti-
mento pessoal”. A investigação
foi aberta a pedido da Procu-
radoria-Geral da República

(PGR), e autorizada pelo Supre-
mo Tribunal Federal (STF).

O inquérito foi motivado
por depoimentos do deputado
federal Luis Claudio Miranda
(DEM-DF) e seu irmão, o servi-
dor do Ministério da Saúde Luis
Ricardo Miranda, durante ses-
são da CPI. Eles disseram ter
suspeitado de anormalidade
na condução da compra da Co-
vaxin, e terem levado suspeitas
ao presidente. Bolsonaro teria
prometido levar o caso à PF,
mas não tomou as medidas ca-
bíveis. (Especial para O Hoje)

PF abre sobre possível prevaricação de Bolsonaro
COVAXIN

Investigação avaliará se presidente sabia da pressão

Partido do
governador
Ronaldo Caiado
conseguiu atrair 18
prefeitos desde as
eleições do ano
passado

DEM chega a 80 prefeitos em
processo de expansão da base 

Fora disso, pode ocorrer improbidade administrativa para mandatários públicos.

Publicidade 

legal 
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Barriga de Aluguel
A sonegação de ICMS no comércio

do etanol no Estado de São Paulo
atinge 40% de tudo o que é vendido,
segundo o Instituto Combustível Le-
gal. Isso só é possível graças a um es-
quema manjado há muito tempo, mas
não combatido pela Secretaria de Fa-
zenda: uma empresa laranja finan-
ciada por um terceiro compra o etanol
e o revende sem recolher o ICMS. Só
que a empresa laranja cobra do fi-
nanciador da operação um percentual
do que deveria ser recolhido do im-
posto. O nome desse antigo esquema
é “Barriga de Aluguel”. 

O Rei...
Gustavo Monte é o grande perso-

nagem do esquema que dura mais
de 10 anos. Apelidado de “Rei da
Barriga de Aluguel”.

..do esquema
Monte utiliza as empresas Aspen,

Monte Cabral, Evereste e Petroquality
para burlar o fisco paulista e comercia-
lizar bilhões de litros do combustível. 

Gol contra
Recentemente Monte passou a usar

uma nova empresa para engambelar a
fiscalização: a Gol. Estima-se que 20%
de todo o etanol comercializado sem o
recolhimento do ICMS no Estado passem
pelas empresas ligadas ao “Rei”.

Jogada de Pacheco
A eventual pré-candidatura de Ro-

drigo Pacheco a presidente da República
não passa pelo aval da cúpula do DEM.
É um projeto pessoal amparado no in-
centivo de restrito grupo ligado ao se-
nador. Há quem indique, nesse círculo,
que é uma jogada de Pacheco para pres-
sionar o presidente Jair Bolsonaro a in-
dicá-lo para a vaga do ministro Marco
Aurélio Mello, caso o AGU André Men-
donça seja reprovado na sabatina.

Balança
De quem está dentro da turma que de-

cide no Senado: hoje, o AGU André Men-
donça tem entre 12 e 14 votos. É porque
há senadores, digamos, indecisos sobre o
apoio, que estão em contato com os mi-
nistros palacianos.

Encosto
André Mendonça ainda tem um ‘fogo

amigo’ de carona no currículo. Trata-se
de Luiz Alberto Sabanay, um primo pe-
tista, muito próximo dele e também da
cúpula do PT.

Foi-se uma Era
Morreu no Rio o ex-senador Hydekel

Freitas, genro do famoso e temido Tenório
Cavalcante. Era o último representante da
poderosa família que mandou na Baixada. 

Casamento 
Na ponte-aérea São Paulo-Recife cada

dia mais, é certo que a deputada federal
Tábata Amaral, ex-PDT, vá se filiar ao PSB,
partido do seu namorado e prefeito do
Recife João Campos. Aliás, Campos quer
projeção nacional para alguns anos. Pode
ser cabo eleitoral da namorada e ela uma
ponte para o maior colégio eleitoral do País.

Dois palanques
O ex-presidente Lula da Silva tem uma

missão pessoal na sua visita ao Recife nas
próximas semanas. Apagar as mágoas entre
os primos João Campos e a deputada federal
Marília Arraes. Não é questão de ser o tiozão
boa gente. É palanque para ele no PT e no
PSB ano que vem.

Ponta da agulha
A ANTT pagou R$ 200.352,72 por 2.584

peças – camisas, jaquetas, calças – à LN In-
dústria e Comércio de Confecções. É a em-
presa que entregou jaquetas com a imagem
da Bandeira do Brasil costurada de ‘cabeça
para baixo’, sem o número certo de estrelas
no globo azul e com a palavra ‘Orden’ (sic)
na frase patriótica.

A Comissão Mista de Or-
çamento aprovou, ontem (12),
o parecer preliminar da Lei
de Diretrizes Orçamentárias
(LDO) para 2022. Com a apro-
vação do parecer do relator,
deputado Juscelino Filho
(DEM-MA), fica aberto o prazo
para apresentação de emen-
das dos parlamentares, das
comissões e das bancadas es-
taduais. De acordo com a pre-
sidente do colegiado, a sena-
dora Rose de Freitas (MDB-
ES), o prazo se encerra na
próxima quarta-feira (14). 

De acordo com o relatório
do deputado Juscelino Filho
(DEM-MA), cada deputado ou
senador poderá apresentar
até três emendas ao Anexo
de Prioridades e Metas da
LDO. Bancadas estaduais do
Congresso e comissões per-
manentes da Câmara dos De-
putados ou do Senado tam-
bém podem apresentar até
três emendas cada.

A Constituição determina
que a LDO deve ser votada
antes do recesso parlamentar,
previsto para o período de
17 a 31 deste mês, caso con-
trário, o Congresso não pode
entrar em recesso.

O projeto apresentado pelo

governo prevê que no próxi-
mo ano as contas públicas do
Governo Central (Tesouro Na-
cional, Previdência Social e
Banco Central) deverão fechar
2022 com déficit primário de
R$ 170,47 bilhões.

O déficit primário repre-
senta o resultado das contas
do governo desconsiderando
o pagamento dos juros da dí-
vida pública. Com o déficit pre-
visto para o próximo ano, esse
será o nono ano seguido de
contas públicas no negativo.

O projeto da LDO prevê
déficits até pelo menos 2024,
totalizando 11 anos seguidos
de resultados negativos. O
texto projeta déficit de R$
144,97 bilhões em 2023 e de
R$ 102,2 bilhões em 2024.

Apesar de mais um resul-
tado negativo para o próximo
ano, o déficit é inferior à
meta de R$ 247,1 bilhões es-
tipulada para este ano.

Segundo a proposta da
LDO, a economia brasileira
deverá crescer 2,5% no pró-
ximo ano, depois de prever
crescimento de 3,2% este ano.

Pelas estimativas oficiais,
a inflação pelo Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA) cairá para 3,5%

em 2022 e para 3,2% em 2023
e 2024. As projeções para o
Índice Nacional de Preços ao
Consumidor (INPC), usado na
correção do salário mínimo,
serão 3,5% em 2022, 3,4% em
2023 e 3,5% em 2024.

A proposta apresentada
pelo governo estabelece que
o salário mínimo em 2022
será de R$ 1.147 e não terá
aumento acima da inflação.
Atualmente, o salário mínimo
está em R$ 1.100.

O projeto também prevê
uma média de 4,7% ao ano
para a taxa Selic (juros básicos
da economia), taxa de câmbio
média a R$ 5,10 e preço médio
do barril do petróleo (usado
para estimar receitas da União
com royalties) em US$ 60,9.

Além da meta fiscal, a

LDO define regras sobre as
ações prioritárias, acerca da
transferência de recursos fe-
derais para os entes federa-
dos e o setor privado e para
a fiscalização de obras exe-
cutadas com recursos da
União, entre outras.

Sugestões
O deputado Claudio Caja-

do (PP-BA) defendeu a trans-
ferência de recursos a mu-
nicípios de até 50 mil habi-
tantes que estejam inadim-
plentes em cadastros ou sis-
temas de informações finan-
ceiras, contábeis e fiscais.
"Muitos estão inadimplentes
por causa da pandemia", ar-
gumentou. Esse dispositivo
já constava no PLN 2/21, que
alterava a LDO deste ano; foi

vetado pelo presidente Jair
Bolsonaro, porém depois res-
tabelecido pelo Congresso
após a derrubada do veto.

Claudio Cajado ainda con-
sidera necessário discutir os
critérios para as emendas de
relator ao Orçamento 2022,
conhecidas como RP9. "Hou-
ve grande problema, inclu-
sive com parte da mídia di-
zendo que tinha orçamento
secreto para beneficiar par-
lamentares. O próprio gover-
no admite a necessidade das
emendas de relator, mas es-
tamos tendo grande proble-
ma de concentrar o poder
em uma única pessoa, mes-
mo que haja depois a votação
na Comissão Mista de Orça-
mento", disse. (Agência Câ-
mara de Notícias)

Segundo o relatório, o país enfrentará
11 anos consecutivos de resultados
negativos; Previsão para 2023 é de 
R$ 144,97 bilhões negativos

Saúde impede repasse de R$ 600 mi a municípios

Deputados e senadores declararam preocupação com o déficit nas contas públicas

O Plenário pode derrubar hoje (13) trecho de uma
portaria do Ministério da Saúde que limita o valor de
emendas parlamentares destinadas ao enfrentamento
da pandemia de covid-19. O Projeto de Decreto Legis-
lativo (PDL) 292/2021 foi aprovado pela Câmara dos
Deputados e tem como relator o senador Eduardo
Braga (MDB-AM).

A Portaria 1.263, de 2021, foi editada em junho. De
acordo com o texto, o Ministério da Saúde deve informar
“os valores máximos a serem adicionados temporaria-
mente às transferências federais” para estados, Distrito
Federal e municípios. Segundo a norma, os valores não
podem ultrapassar um doze avos das transferências
realizadas pelo Fundo Nacional de Saúde no ano passado
para cada ente federativo.

Segundo o autor do PDL 292/2021, deputado Lucas
Vergilio (Solidariedade-GO), o “teto” imposto pela por-
taria “pode inviabilizar mais de R$ 600 milhões desti-
nados pelos parlamentares para salvar vidas”. O projeto
acaba com essa restrição.

O Senado pode analisar outras três matérias que al-
teram a legislação eleitoral. O Projeto de Lei (PL)
5.613/2020 estabelece normas para prevenir, punir e
combater a violência política contra a mulher. O texto
veda a propaganda que deprecie a condição da mulher
ou estimule a discriminação. (Câmara)

Senado pode
derrubar limite
de emendas 
na pandemia

Lei de Diretrizes Orçamentárias
prevê déficit por 11 anos seguidos

Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

Ingrid Anne - Fotos Públicas
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Breno Modesto

Invicto desde a estreia do
interino Higo Magalhães no
comando técnico da equipe,
no clássico contra o Goiás, vá-
lido pela sétima rodada da
Segundona, o Vila Nova ten-
tará, nesta terça-feira (13), en-
cerrar um jejum dentro da
competição. Desde que retor-
nou à segunda divisão nacio-
nal, o Tigre ainda não conse-
guiu conquistar uma vitória
atuando no Estádio Onésio
Brasileiro Alvarenga.

Os três triunfos obtidos na
competição até aqui foram lon-
ge da praça esportiva. O mais
próximo do OBA foi na partida
diante do CSA, disputada no
Anníbal Batista de Toledo, em
Aparecida de Goiânia, em que
o Colorado acabou vencendo
por 1 a 0. Hoje, contra o Xa-
vante, os comandados de Higo
Magalhães querem encerrar
essa marca e continuar subin-
do na tabela de classificação.

De acordo com o próprio
comandante vilanovense,
seus atletas estão mais con-
fiantes após baterem o Remo,
fora de casa, na última quin-
ta-feira (8). Segundo ele, seus
comandados têm tudo para
fazerem um grande jogo, im-
primindo um ritmo muito
forte e por fim à sequência
negativa em casa.

“Nós estamos com a con-
fiança muito positiva e acre-
ditamos estar em uma cres-
cente muito boa. Temos tudo
para fazer um grande jogo,
imprimir um ritmo muito for-
te. Nós temos que fazer pre-
valecer o mando de jogo. É
lógico que, do outro lado, exis-
te o adversário, que tem suas
dificuldades, que são geradas
pela competição, quando não
se consegue pontuar. Isso faz
com que você participe muito
do pelotão de baixo, gerando

muito desgaste e desconfiança
no trabalho e em tudo que
está sendo feito. E nós, aqui,
temos nossos objetivos e a

consciência do que podemos
fazer. Vamos trabalhar muito
forte pra isso. Nossa equipe é
muito competitiva e somos
muito maduros nessa Série B,
que é muito difícil. Tirando o
Náutico, que destoou, a com-
petição está muito igual. Todos
estão tentando fazer prevale-
cer o mando de jogo e é isso
que nós vamos tentar fazer”,
disse Higo Magalhães.

Xavante
O Brasil de Pelotas chega

pressionado para o confron-
to. Com apenas sete pontos
conquistados, o Xavante ocu-
pa, atualmente, a décima oi-
tava colocação na tabela de
classificação, podendo ter-
minar a rodada na lanterna.
Diante disso, o técnico Cláu-
dio Tencati, que já passou
pelo Atlético, retorna a Goiás
com a necessidade de vencer

para manter seu emprego.

Histórico
O confronto desta tarde será

o décimo terceiro da história
entre Vila Nova e Brasil de Pe-
lotas. E quem possui a vanta-
gem do duelo é o Xavante, que

levou a melhor em três opor-
tunidades. O Tigre triunfou
duas vezes. Houveram ainda
sete empates. No último en-
contro, válido pela Série B de
2019, os gaúchos, em pleno
Serra Dourada, levaram a me-
lhor. (Especial para O Hoje)

Diante de um pressionado
Brasil de Pelotas, o Tigre tenta
fazer valer o mando de campo

Douglas Monteiro/Vila Nova FC

Data: 13 de julho de 2021. Horário: 16h. Local: Estádio onésio
Brasileiro alvarenga, em goiânia (go). Árbitro: zandick gondim
alves Junior (Rn). Assistentes: Vinicius melo de Lima (Rn) e
Luis Carlos de França Costa (Rn)

TéCniCa

Vila Nova: georgemy; danilo
Belão, Renato, Rafael donato
e Willian Formiga; pedro
Bambu (éder monteiro),
dudu, arthur Rezende e Cás-
sio gabriel; alesson e Kelvin.

Técnico: higo magalhães

Brasil de Pelotas: matheus
nogueira; Thalys, Ícaro, he-
verton (arthur) e Kevin; Rô-
mulo (denilson), Wesley,
gabriel Terra e Luiz Fernan-
do (Ramon); Fabrício e Jú-
nior Viçosa.
Técnico: Cláudio Tencati

Vila Nova x Brasil de Pelotas

t
FICHA

Em busca da primeira 
vITÓRIA NO ObA

Para Higo, o

Colorado vive uma

fase crescente na

Segundona e vem

confiante para

encarar o Brasil

O Goiás conheceu na última
sexta-feira (11), sua primeira
derrota em casa no Campeo-
nato Brasileiro da Série B. A
equipe esmeraldina foi derro-
tada para o Náutico e de que-
bra deixou a zona de classifi-
cação da competição.

Ausente na última partida,
cumprindo suspensão pelo ter-
ceiro cartão amarelo, o meia
Élvis destacou a dificuldade
de vencer todas partidas em
seus domínios, que espera não
repetir o revés e já foca no
próximo adversário, o CSA. O
Goiás ainda não venceu fora
de casa na competição.

“Infelizmente tivemos a pri-
meira derrota em casa e não
contávamos com isso, mas
aconteceu e é muito difícil ga-
nhar todos os jogos em casa.
Agora fora de casa vamos em
busca da primeira vitória sim
e temos que quebrar esse tabu
logo no campeonato, porque
time que quer brigar para su-
bir, tem que pontuar fora de
casa com vitórias e se Deus
quiser, faremos um grande
jogo contra o CSA”, disse Élvis.

Após a derrota para o Náu-
tico, um torcedor filmou uma
discussão entre os próprios
torcedores e um atleta do Goiás
em específico, o atacante Alef
Manga. O jogador foi bastante

criticado após perder um gol
sem goleiro contra os pernam-
bucanos e duramente cobrado
pelas suas atuações. Pergun-
tado sobre o clima no clube
esmeraldino, Élvis respondeu.

“Não tem crise aqui no
Goiás. Aqui a gente tem tra-
balho e vamos trabalhar para
buscar as vitórias fora de
casa. Agora que perdemos o
primeiro jogo em casa e nin-
guém gostaria de perder para
um adversário que é o líder
da competição e jogamos um
segundo tempo bem melhor
que eles. Então é continuar

trabalhando e como eu falei,
não tem clima ruim, não tem
crise, os jogadores se cobram
muito e tenho certeza que
quando as vitórias de casa
começarem, tudo vai melho-
rar”, concluiu o meia.

A próxima partida do Goiás
acontece na próxima quarta-
feira (14), quando viajam para
Maceió para enfrentar o CSA,
no estádio Rei Pelé, às 19 horas.
Atualmente, a equipe esme-
raldina ocupa a sexta coloca-
ção, com dezesseis pontos so-
mados. (Victor Pimenta, es-
pecial para O Hoje)

Meia foi ausência no último jogo, onde cumpria suspensão 

A semana colorada co-
meçou com novidade. No
início da manhã de ontem,
o Vila Nova confirmou o
acerto com o zagueiro Xan-
dão, de 31 anos, que estava
na Ferroviária, de São Pau-
lo. Natural da cidade de
Embu das Artes, no Estado
de São Paulo, o defensor
iniciou sua carreira profis-
sional no Guarujá. Além da
equipe paulista, atuou tam-
bém por Independente de
Limeira, CSA, Bahia e CRB.
Fora do Brasil, defendeu as
cores do Aves e do Olivei-
rense, ambos de Portugal.

Xandão chega ao Tigre
com três títulos conquista-
dos, sendo dois campeona-
tos alagoanos e um baiano.
Em suas primeiras palavras
como atleta colorado, ele
não esconde a felicidade
por vestir a camisa vilano-
vense e revela o desejo de
retribuir a confiança nele
depositada.

“Primeiramente, eu gos-
taria de externar a minha
felicidade por estar vestindo
esta camisa, que é uma ca-
misa de tanta história e tan-
ta tradição. Então, é um

prazer eu estar aqui no Vila
Nova. Espero contribuir
muito e retribuir toda a
confiança da diretoria, do
presidente. Espero poder
ajudar muito este grupo. É
um prazer estar neste pro-
jeto”, disse Xandão.

Segundo o jogador, o
plantel comandado por
Higo Magalhães o recebeu
muito bem. Xandão tam-
bém falou da estrutura do
clube, que, de acordo com
ele, não fica atrás de ne-
nhuma equipe.

“Fui muito bem recebi-
do. Já vi que é um grupo
muito bom. Fiquei muito
feliz com a estrutura do clu-
be. O Vila Nova é um clube
que dá todas as condições
para o atleta trabalhar em
alto nível. Já trabalhei em
clubes de Séries B e A, e o
Vila Nova não fica atrás em
nada. É um clube que vem
crescendo, evoluindo. Hoje,
posso dizer que o Vila Nova
é estruturado e dá todo su-
porte ao atleta profissional
e condições para trabalhar
em alto nível”, finalizou
Xandão. (Breno Modesto,
especial para O Hoje)

Tigre anuncia 
a chegada do 
zagueiro Xandão

VILA NOVA

Élvis nega clima ruim em vestiário
após derrota para o Náutico

GOIÁS

Rosiron Rodrigues / Goiás EC



APARECIDENSE

A Aparecidense voltou a
vencer no campeonato e des-
sa vez a primeira vitória fora
de casa. A Cidinha ganhou
do Brasiliense por 2 a 1 e
com isso assumiu a vice-lide-
rança do grupo 5, atrás so-
mente do Goianésia.

O adversário em questão
tratava-se do Brasiliense, equi-
pe que vem investindo pesado
visando o acesso para a terceira
divisão. Assim como a própria
Aparecidense, o time do Dis-
trito Federal foi longe na última
edição, chegando na última
fase antes do acesso. O treina-
dor destacou a importância
dos três pontos fora de casa.

“Uma vitória importante
e essa evolução a gente espera
que aconteça sempre né. Pe-
gamos um time com qualida-
de muito grande individual e
é um time que tem potencial

muito acima da própria Série
D, normal para um time que
investe muito. A gente conse-
guiu talvez ai em um primeiro
tempo com algumas dificul-
dades em contra-atacar e o
time deles tiveram chances
mais claras, mas no segundo
tempo fomos quase a perfei-
ção. Encaixamos a marcação,
aproveitamos os espaços que
deixaram e saímos com a vi-
tória, que é o mais importan-
te”, disse Thiago Carvalho.

Atualmente em segundo
lugar, nada está definido ain-
da, faltando mais um jogo
para o encerramento do pri-
meiro turno, mais sete jogos
restantes do segundo. Segun-
do Thiago, a Aparecidense
que vem evoluindo, sabe das
dificuldades que terá pela
frente em um grupo tão equi-
librado até então.

“Não tem jogo fácil nessa
chave, um equilíbrio muito
grande. São times que jogam
de maneiras diferentes, com
força, enfim. Mais difícil que
precisa dentro de casa res-
ponder com vitória, precisa-
mos confirmar essas vitórias.
Espero que a gente pode fa-
zer um grande jogo em casa,
vencer para podermos con-
tinuar crescendo no campeo-
nato, pegando confiança e
isso é importante”, concluiu
o treinador.

O próximo jogo da Cidinha
acontece no próximo sábado
(17), quando receberá no es-
tádio Aníbal Batista de Toledo,
a equipe do União Rondonó-
polis, às 16 horas. A partida
decreta o fim do primeiro tur-
no da fase de grupos dos times
da Série D. (Victor Pimenta,
especial para O Hoje)
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Treinador destacou importância de vitória fora de casa

Afonso Cardoso

A Seleção Brasileira de
Handebol anunciou ontem
a convocação dos 15 joga-
dores que vão integrar o
time brasileiro nas Olim-
píadas de Tóquio, no Japão.
O treinador Marcus Tatá,
entre os atletas, anunciou
o goiano Leonardo Dutra
na lista, ele é natural de
Anápolis e atua como late-
ral-esquerdo, um dos quatro
escolhidos por Tatá. 

O grupo está na Alema-
nha, onde disputou dois
amistosos, contra os donos
da casa e o Egito, e embarca
hoje para a cidade japonesa
de Ota, onde seguirá a pre-
paração. O Brasil estreia
contra a Noruega, em 24
de julho, às 21h (horário
de Brasília). O Brasil está
no Grupo A, junto com Es-
panha - atual campeã eu-
ropeia -, Argentina, Alema-
nha, França e Noruega. A
melhor campanha nos Jogos
ocorreu na Rio 2016: a se-
leção masculina caiu nas
quartas de final para os
franceses e terminou a com-
petição em sétimo.

Com 25 anos, Leonardo
Dutra se destacou pelo Pi-
nheiros-SP, mas em outubro
de 2020 assinou com o SPR
Wisla Plock, da Polônia. Ele

começou a carreira no Han-
desfa, em Anápolis, e ga-
nhou projeção para atuar
fora do país, onde na Espa-
nha defendeu o Ciudad En-
cantada. Em 2016 ele foi o
artilheiro da Seleção Brasi-
leira no Pan-Americanos de
Clubes, com 46 gols

Na última sexta (10) e
sábado (10) o Brasil não foi
bem no Torneio de Nurem-
berg (Alemanha), em fase
preparatória pré-Olimpíada:
perdeu para os anfitriões
alemães por 36 A 26, e foi
foi superada pelos egípcios
por 32 a 25. (Felipe André,
especial para O Hoje)

HANDEBOL

Felipe André

Na última semana, o Atlé-
tico Goianiense entrou em
campo em três oportunidades
durante sete dias e somou cin-
co pontos. O rubro-negro ven-
ceu o Grêmio como visitante,
empatou contra o Sport em
Goiânia e ficou na igualdade
novamente, desta vez contra
o Juventude, em Caxias do Sul-
RS. Após essa forte sequência
de jogos, a equipe do bairro
de Campinas vai ter uma se-
mana para se preparar para o
próximo confronto.

O elenco do rubro-negro
ganhou o dia de ontem de folga
e se reapresenta hoje no CT
do Dragão, no setor Urias Ma-
galhães. Os dois empates nas
duas últimas rodadas, contra
equipes que possuem o mesmo
desejo inicial que é de perma-
necer na Série A em 2022,
apontou alguns direcionamen-
tos sobre o que Eduardo Bar-
roca pretende implementar
com a semana livre de jogos e
na visão do treinador, são três
pontos os mais importantes.

“Estou focado nessa semana
em desenvolver três pontos, o
primeiro é uma recuperação
física plena dos nossos joga-
dores, que estão em uma se-
quência de jogos alta. Natu-
ralmente, até terça ou quarta
o foco será total nessa parte.
Depois desse processo, vamos
tentar na quinta e sexta entrar
com treinos aquisitivos porque
desde quando eu cheguei não
tive esse momento ainda, para
que a gente cresça em algumas
coisas dos nossos movimentos
coletivos e também desenvol-
vimento de bola parada e ajus-
te fino e individual do jogador,

que por conta da nossa se-
quência de jogos, não conse-
guimos desenvolver essa parte
técnica”, revelou o treinador
Eduardo Barroca.

Após três jogos consecutivos
contra equipes da parte baixa
da tabela, Grêmio (20º), Sport
(17º) e Juventude (13º), o Atlé-
tico Goianiense terá pela frente
o líder Palmeiras. O rubro-ne-
gro espera contar com o can-
saço do time paulista para bus-
car a vitória, já que o Alviverde

paulista entra em campo ama-
nhã, às 19h15 (horário de Bra-
sília), contra o Universidad Ca-
tólica-CHI pela primeira par-
tida das oitavas de final da Li-
bertadores.

Com o time mais descansa-
do que o rival e com a oportu-
nidade de implementar as
ideias do treinador, Eduardo
Barroca ainda pode contar com
mais opções no banco de re-
servas. O meio-campista João
Paulo e o atacante Ronald estão

em fase final de transição e
existia a expectativa da torcida
de ver o retorno de ambos os
jogadores contra o Juventude,
mas a comissão técnica optou
por não apressar a volta desses
atletas, o que se torna mais
provável para o próximo do-
mingo (18), às 16h, no estádio
Antônio Accioly.

Além deles, o zagueiro Wer-
ley já foi regularizado e vem
treinando nas últimas semanas
no CT do Dragão. O jogador,

que não atua desde janeiro
deste ano, rescindiu o contrato
com o Vasco e acertou com o
Atlético Goianiense, mas espera
o aval do departamento mé-
dico para ser relacionado e
ainda deve ser apresentado
oficialmente nesta semana. O
outro defensor contratado,
Wanderson que chegou do Ba-
hia por empréstimo, esteve
como opção diante do Juven-
tude, mas não estreou. (Espe-
cial para O Hoje)

João Paulo, ausente desde a partida contra o Fluminense, pode ser uma das novidades para o próximo jogo

TaBEla dE Jogos (Terça-feira) 13 de Julho
brasileiro - série b
16Hs - Vila noVa x brasil de pelotas
19Hs - aVaí x conFiança
19Hs - guarani x crb
21H30 - Vitória x sampaio corrêa
21H30 - coritiba x Vasco

21H30 - londrina x operário

libertadores
19H15 - boca juniors x atlético-mg
19H15 - cerro porteño x Fluminense
21H30 - são paulo x racing club

Thiago vê grupo 5 bastante
equilibrado na Série D

Com semana livre de jogos, Eduardo Barroca
estabelece prioridades nos treinamentos
antes de enfrentar o PalmeirasTRês pONTOs

nos treinamentos
Bruno Corsino/Atlético-GO

Jogos do Brasil

Handebol em tóquio

24 de julho - 21h
brasil ............x ......noruega 

25 de julho - 21h
brasil ............x..........França 

28 de julho - 7h30
brasil ............x ......espanha 

29 de julho - 21h
argentina ....x............brasil 

1º de agosto - 7h30
alemanha ....x............brasil

Goiano é convocado
para disputar as
Olimpíadas de Tóquio
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João Paulo Alexandre

Goiás registrou um au-
mento de 16% nas ocorrên-
cias de incêndios florestais
até junho deste ano, se com-
parado com o mesmo período
do ano passado. De acordo
com dados do Corpo de Bom-
beiros, nos seis primeiros me-
ses de 2021 foram atendidas
2.502 ocorrências, enquanto
em 2020 foram 2.156 incên-
dios. O tempo seco e o vento
presentes dessa época do ano
acabam contribuindo para
que os focos se espalhem mais
rapidamente pela vegetação.

Ainda de acordo com a
corporação, com exceção de
fevereiro e junho , todos os
demais meses de 2021 tive-
ram aumento em incêndios
florestais. Apesar de ter tido
uma queda de 5% de um ano
para o outro, o mês de junho
ainda foi o mais ardente entre
os demais: em 2020 foram
1.180 casos e, em 2021, foram
1.119 focos combatidos. 

Um caso que vem chaman-
do atenção é o incêndio que
atinge o Parque Nacional das
Emas, no Sudoeste do Estado.
As chamas tiveram início na
última sexta-feira (9) e até a
última segunda-feira (12), ha-
viam mais de 20 mil hectares
atingidos. Cerca de 70 pessoas,
entre brigadistas e bombeiros,
atuam no combate às chamas. 

De acordo com o diretor da
unidade, Marcos da Silva Cu-
nha, o incêndio começou nas
construções dos aceiros.Os dois
caminhões que acompanham
nesse processo “deram pane
mecânica e pulou um fogo que
ocasionou na perda de con-
trole” das chamas. O Parque
Nacional das Emas possui cer-

ca de 133 mil hectares que es-
tão distribuídos entre os mu-
nicípios de Chapadão do Céu,
Mineiros e Serranópolis. 

Marcos reforça que o local
continua aberto pois a área
de visitação foi preservada.
Com acesso limitado, há ape-
nas uma trilha que fica de
forma mais remota no parque.
A corporação culpa o tempo
seco e o vento intenso da re-
gião como fatores que contri-
buíram com que as chamas
se espalhassem mais rápido. 

O diretor reforça que o
fogo foi contido dentro do
parque, mas que ele ainda
ameaça atingir áreas externas
ao local, como fazendas e ou-
tras unidades de preservação.
Esse é o ponto em que os bri-
gadistas estão focados para
evitar que as chamas atinjam
outros locais. 

O que é um aceiro?
De acordo com o Marcos,

o aceiro serve como uma
“proteção” para evitar gran-
des queimadas no parque. A
construção de aceiros é um
trabalho de risco, mas, se-
gundo ele, “tem que ser feito
pois, se não, vem o fogo e
queima o parque todo.”

A dinâmica dos aceiros
consiste em colocar fogo
numa faixa de vegetação e
vão apagando em seguida. O
parque dispõe de dois cami-
nhões para fazer os aceiros.
Um deles estava no combate
às chamas, mas as manguei-
ras de borracha não suporta-
ram o calor do fogo. O segun-
do foi apagar o incêndio em
um brejo e atolou. 

"Essa é uma consequência.
O caminhão tinha que tentar
apagar o fogo, como passou
do brejo, fica difícil o combate
manual. O que se pode fazer é
tentar fazer um trabalho a noi-
te, com mais recurso. Temos
que buscar maneiras de aper-

feiçoar, mas é um trabalho ar-
riscado", ponderou o diretor.

Dicas 
Ao Hoje, o tenente e porta-

voz da Operação Cerrado Vivo,
Ailton Pinheiro de Araújo, con-
tou que a maioria dos incên-
dios florestais é causada pela
ação humana. “Sempre que
há a análise, é possível cons-
tatar que, seja de maneira aci-
dental ou dolosa, que a causa
humana é o principal motivo
das queimadas, via de regra,
seja por meio de atear fogo
no lixo, ou limpeza em lotes
baldios. Contudo, causas na-
turais são outras possibilida-
des para o início das queima-
das, como por exemplo, um
raio ou a incidência do sol em
um local específico”, afirma. 

Ele afirma que a corpora-
ção tem investido em meios
de prevenir este tipo de ocor-
rência. “O que temos feito,
de maneira preventiva, é

orientar a população de ma-
neira geral para não fazer,
por exemplo, limpeza de lotes
utilizando fogo, não queimar
lixo. Ações como essas podem
colocar em risco os vizinhos,
atingir a rede elétrica e causar
um dano muito grande. Já
nas rodovias, orientamos às
pessoas a não jogar cigarro,
ou qualquer outro objeto que
possa intensificar os raios do
sol, como o plástico, por
exemplo”, explica Araújo. 

No caso dos produtores ru-
rais, a orientação feita pela
corporação abrange o que não
deve ser feito. “Orientamos os
produtores a não colocar fogo
nas propriedades. Existem ór-
gãos ambientais que devem
ser buscados para que haja a
autorização legal, para que
não ocorra crime ambiental,
bem como para que não haja
a perda de controle da situa-
ção.”, afirma o tenente.

Brasil 
O maior país da América

do Sul é o que concentra a
maior quantidade de incêndios
em 2021, segundo o Instituto
Nacional de Pesquisas Espa-
ciais (Inpe). Até o momento,
foram 25.987 focos registrados
no Brasil. Em seguida, vem a
Venezuela, com 12.671 casos,
e Colômbia, com 10.032 focos. 

O estado brasileiro que
mais registra incêndio é Mato
Grosso, que concentra 23,5%
de todos os incêndios regis-
trados no Brasil. O mapa ain-
da traz que o Cerrado é o bio-
ma nacional mais afetado
com as chamas, sendo que
43,5% dos incêndios foram
registrados nele. Em seguida,
vem a Amazônia (28,3%) e
Mata Atlântica (16,8%).

Neste cenário de queimadas
frequentes, o bioma Cerrado
vem perdendo espaço. De acor-
do com Altair Sales, doutor em
Antropologia e Geologia, muitos
estudos ainda são capazes de
mostrar a real ação do fogo so-
bre o bioma. “Apesar da sua
importância para o entendi-
mento do Sistema Biogeográfi-
co, a ação do fogo no cerrado é
ainda mal conhecida, e geral-
mente marcada por questões
mais ideológicas que científicas.
Também não se pode conduzir
tal estudo com base apenas nas

comunidades vegetais”, aponta. 
Apesar disso, Altair revela

que o fogo fez com que várias
espécies, de flora e fauna, se
reinventassem na região. “No
caso animal pode-se citar como
ilustração, além dos já citados,
o caso da ema, que faz um ni-
nho grande, que comporta em
média 50 ovos, que são choca-
dos pelo macho no meio do
campo. Para proteger o ninho,
a ema faz, ao seu redor, um
pequeno aceiro, para quando
o fogo vier não atingir o ninho.
Isto era possível, porque tra-

tava-se de um fogo brando, rá-
pido e rasteiro, que simples-
mente lambia o resto das gra-
míneas secas e mortas. Esse
fogo não tinha força para atra-
vessar o pequeno aceiro feito
por aquela ave”, pontua. 

E continua: “As gramíneas
nativas e outras plantas her-
báceas existiam nos chapa-
dões, nas campinas, nos in-
terflúvios e nas áreas de cer-
rado stricto sensu, onde a luz
do sol permite a entrada da
claridade. Atualmente, essas
gramíneas não existem mais.

Adiante analisaremos as cau-
sas dessa extinção.”

O professor aponta que,
além da ação humana, deve-
se observar as causas espon-
tâneas para o início das cha-
mas. “Nesse sistema encon-
tra-se uma grande variedade
de rochas, que refletem com
intensidade a luz do sol, essa
luz ao encontrar massa com-
bustível vulnerável, imedia-
tamente se inflama. As rochas
quartzosas, desde as esbran-
quiçadas até o quartzo hialino,
as biotitas, as muscovitas, o sí-

lex, o arenito silicificado, todas
podem provocar esse tipo de
fenômeno. Já presenciei isso
muitas vezes, em longos traba-
lhos de campo. Porém a expe-
riência mais extraordinária,
neste sentido, aconteceu dentro
de um museu, onde uma telha
quebrada permitiu a passagem
de um intenso raio solar, que,
ao tocar numa superfície polida
de madeira silicificada, refletia
num pedestal de madeira co-
mum, que sustentava outra
amostra. Percebi uma fumaça.”
(Especial para o Hoje)

Levantamento feito com base nos dados do Corpo de Bombeiros compara os 6 primeiros meses 

Cerrado goiano perde cada vez mais espaço 

Fogo no Parque Estadual das Emas já consumiu mais de 20 mil hectares e autoridades relatam preocupação com o Cerrado goiano

Nos seis primeiros meses de 2021 foram atendidas 2.502 ocorrências

Goiás registra aumento de 16%
em incêndios florestais em 2021



Uma possível nova edição da maratona de vaci-
nação contra a Covid-19 ainda não tem uma previsão
para acontecer, de acordo com a prefeitura de Goiâ-
nia. A maratona que ocorreu no último sábado (10)
atingiu somente 65% do previsto pela Secretaria de
Saúde. A meta era vacinar entre 10 a 12 mil pessoas.
Em nota ao O Hoje, a prefeitura informou que con-
tinuará adotando ações que visem a vacinação da
população o mais rápido possível. 

Uma das estratégias inédita é oferecer vacina
em um drive 24
horas como ocor-
reu no fim de se-
mana, que aplicou
um total de 6.122
doses. “[A SMS]
Esclarece ainda
que, mesmo com
o drive, somente
no sábado mais de
8 mil pessoas fi-
zeram agenda-
mento para tomar
a vacina no início
desta semana, o
que mostra que a
população aderiu
ao agendamento”,
diz a nota. 

Goiânia já va-
cinou 50% da po-
pulação com a pri-
meira dose e tem
como meta atingir
1.169.128 pessoas
maiores de 18
anos. Já recebe-
ram a primeira
dose 575.981 pes-
soas. Com 899.443
doses recebidas e
814.123 aplicadas
na população des-
de o início da cam-
panha, já foram
totalmente imuni-
zados 20,36% do
público alvo, com
segunda dose ou
dose única.

O governador
de Goiás, Ronaldo
Caiado, frisou o
trabalho conjunto entre Estado e município no en-
frentamento à pandemia. “O padrão de vacinação
desenvolvido pela Capital mostra a eficiência e se-
gurança sanitária da campanha, além de comprovar
que Goiânia, como centro das ações, nunca fechou
as portas para a saúde”, acentuou.

Vacinação 
Ontem (12), foram disponibilizadas vacinas para

aplicação de primeira dose, no drive do Shopping
Passeio das Águas, sem agendamento, no Ciams Dr
Domingos Viggiano (UPA do Jardim América) para
atender gestantes e puérperas, também por demanda
espontânea, e em mais 16 unidades de saúde. Para
a segunda dose são sete pontos disponíveis com
atendimento por demanda espontânea.

A vacinação contra Covid-19 segue normalmente
para pessoas de 41 anos ou mais. No site da Prefeitura,
há um novo canal para agendamento. Além do apli-
cativo Prefeitura 24 horas, pré-cadastros e agenda-
mentos podem ser realizados também pelo Portal
da Prefeitura de Goiânia (goiania.go.gov.br).Para
utilizar o serviço de agendamento via web, a pessoa
deve acessar o link disponível na página inicial do
Portal da Prefeitura, inserir o CPF e a mesma senha
usada para acessar o aplicativo Prefeitura 24 horas.
(Daniell Alves, especial para O Hoje)

Maratona vacinou cerca de 6,5 mil pessoas em 24 hs

Nova maratona
de vacinação
contra Covid
não tem data 

Daniell Alves

O jovem Yuri Louredo
Giuliani, de 18 anos, que foi
atingido com o desabamento
de uma caixa d’água locali-
zado no Parque Industrial,
em Senador Canedo, recebeu
alta do Hospital de Urgências
Governador Otávio Lage (Hu-
gol) na tarde ontem (12). A
família dele o recebeu com
“festa”, com balões, cartazes
e até foguete.

O jovem com a mãe, Dali-
lia, foram para a casa de um
tio, onde estão hospedados
após a casa ser completamen-
te destruída pelo desabamen-
to. A previsão era que o jovem
passasse mais alguns dias na
enfermaria do Hugol, mas a
família ficou com medo do
novo coronavírus e pediu
para que o tratamento conti-
nuasse em casa, o que foi aca-
tado pela equipe médica. 

Yuri foi socorrido por vi-
zinhos e foi encaminhado
de helicóptero para o Hugol.
Na unidade, ele precisou ser

sedado e intubado. Na últi-
ma sexta-feira (9), os pro-
fissionais retiraram os se-
dativos e, no dia seguinte,
ele voltou a respirar sem a
ajuda de aparelhos. A famí-
lia destaca que a respiração
foi um “milagre”.  

Construção 
Após desmonte da caixa

d’água, em Senador Canedo,
que desabou na última quin-
ta-feira (8), um novo reserva-
tório deve ser construído, de
acordo com o presidente da
Companhia de Saneamento

(Sanesc), Cainã Teodoro. A re-
moção começou no último do-
mingo (11) e deve ser finalizada
nesta semana. A liberação da
área foi autorizada pela Polícia
Técnica Científica/PCGO, que
tem acompanhado o trabalho
de perto e recolhido parte dos
materiais para continuar a pe-
rícia. No desabamento, Yuri
Louredo, de 18 anos, ficou gra-

vemente ferido. 
Segundo Cainã, a Polícia Téc-

nica Científica liberou a área
com a condição de acompanhar
todo o desmonte do reservató-
rio. “Assim que terminamos [de
retirar os materiais], a enge-
nharia dará início ao estudo
para a construção de um novo
reservatório e atender às 20
mil pessoas atingidas em 15
bairros. A Sanesc fez três inter-
venções no sistema para que a
população não sofresse com fal-
ta de água. Algumas peças serão
para perícia e as demais serão
descartadas”, explica ele. 

No local, as equipes da Sa-
nesc, Defesa Civil e Seinfra
dão suporte à empresa con-
tratada para a remoção, assim
como para os moradores atin-
gidos pela queda do reserva-
tório. O prefeito da cidade,
Fernando Pellozo, acompa-
nhou de perto todo o processo
durante a manhã do último
domingo e prestou apoio à
senhora Dalilia, mãe do Yuri
Louredo, atingido pela queda
do reservatório. 

“Estive conversando agora
com a Dalilia e o Yuri está
cada vez melhor. Também
falamos sobre os detalhes da
casa, onde ficavam as coisas.
Ela já está bem mais calma,
apesar do grande trauma,
mas temos nos preocupado
em acompanhar de perto”,
disse o prefeito. 

Após queda, novo
reservatório de
água será
construído em
Senador Canedo

Jovem ficou gravemente ferido após o desabamento

Jovem ferido após
desabamento de
caixa d’água no
Canedo recebe alta 

SEM DATA

Prefeitura
vacinou 6.5 mil
pessoas no
último final de
semana em
multirão. 
Metade da
população de
Goiânia foi
vacinada

Família recebeu

o jovem com

festa, balões, cartazes e

foguetes para

comemorar a

recuperação 

{{

Somente ele ficou ferido
No último dia 8, o reser-

vatório de água do Parque
Industrial se rompeu e aca-
bou atingindo várias casas.
Segundo moradores, algumas
galinhas e três cachorros
morreram com a queda do
recipiente. Uma das mora-
doras que teve a casa atingi-
da pela força da água disse
que conseguiu se salvar e
também a neta de quatro
anos, mas que perdeu todas
as mobílias da cozinha. “Mi-
nha cozinha acabou. Gela-
deira, fogão, armário, acabou

tudo, minha cama. Só sobrou
meu guarda-roupa", lamen-
tou a moradora.

Ela estava na sala no mo-
mento do acidente e viu
quando a água entrou "fa-
zendo tudo rodar" e provo-
cando a destruição da resi-
dência. "Estava olhando mi-
nha neta. Foi um milagre não
acontecer nada com a gente",
comemorou.

O presidente da Sanesc
afirmou que o reservatório
tinha 600 mil litros de água
quando tombou, o que cor-

responde a 60% da capacida-
de de armazenamento. O
equipamento suporta 1,5 mi-
lhão de litros. 

Em nota, a Sanesc infor-
mou que não tinha recebido
denúncias sobre danos na es-
trutura da caixa e ainda não
há evidência sobre o que pode
ter provocado a queda. Tam-
bém que o reservatório foi
construído no bairro há seis
anos e que equipes da agência
fazem monitoramento da es-
trutura periodicamente. (Es-
pecial para O Hoje)
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De baixa incidência no
Brasil, a Síndrome de Haff,
ou doença da “urina preta”,
como popularmente é conhe-
cida, ainda não é uma doença
totalmente esclarecida, apon-
tam especialistas. O que se
sabe, entretanto, é, que, assim
como no caso da jovem de 27
anos, internada há 17 dias
em Goiânia, a doença está
vinculada ao consumo de pei-
xes, como tambaqui, robalo
e crustáceos, como lagosta e
camarão, além de outros.  

De acordo com o médico
infectologista e professor de
Saúde Pública do Centro Uni-
versitário São Camilo, Sérgio
Zanetta, suspeita-se que os
peixes são contaminados por
se alimentarem de alguns ti-
pos de algas. “Não sabemos,
contudo, se os peixes se con-
taminam com uma toxina,
produzida em contato com a
carne, ou se quando são in-
geridos provocam essa doen-
ça.”, afirma.

Segundo Sérgio, ela pode
ocorrer por conta do consu-
mo de peixe mal cozido ou
peixe cru. “O que ainda não
compreendemos é se a in-
gestão dessas algas contami-
nadas é o que causa essa to-
xina ou se os peixes produ-
zem a toxina quando sub-

metidos a um tipo de criação
em confinamento, por exem-
plo”, destaca o médico.

Agravantes
O especialista explica que,

por ser uma toxina que pro-
voca a rabdomiólise, ou seja,
a síndrome de destruição do
músculo, o resultado é que as
proteínas começam a circular
no organismo e são filtradas
pelo rim, que, quando recebe
essa carga grande de proteí-
nas, tende a ser lesionado. “Os
rins podem entrar em falência

por conta dessa alta carga pro-
teica, e, por isso que a hemo-
diálise se faz necessária: para
que seja possível retirar a pro-
teína no sangue. A urina es-
cura já é um sinal da alta
carga proteica e que os rins
estão em sofrimento”, pontua
Sérgio Zanetta.

Determinados pela situa-
ção de destruição muscular,
os sintomas mais comuns são
dores, prostração e sinais de
insuficiência renal que afe-
tam vários órgãos. O manejo,
segundo ele, é proporcionar

suporte ao paciente e realizar
a hemodiálise ativamente
para retirar a proteína que
foi produzida pela produção
dessa toxina, que age des-
truindo o músculo e que, de-
pendendo da capacidade de
reserva de cada pessoa, po-
derá indicar uma situação
mais ou menos grave.

“Essas proteínas pesadas,
vão obstruindo as pequenas
artérias e, com isso, podem
causar lesões de extremidades.
É por isso que, como o rim não
consegue filtrar, a hemodiálise
se torna indispensável, para
que as proteínas não se depo-
sitem em pequenas arteríolas
e daí cause lesões, gerando até
mesmo o risco de amputação
de membros”, afirma.

Prevenção
Para evitar a doença, o

médico alerta para o consumo
de peixes com boa procedên-
cia, principalmente os que te-
nham meios de criação que
sejam controlados. “A Vigi-
lância Sanitária deve rastrear
esse peixe, verificando se há
condições adequadas na pro-
dução local, ou se é um lote
de peixes que vêm de fora e
em quais circunstâncias”, fi-
naliza.  (Maiara Dal Bosco,
Especial para O Hoje).

Infectologista alerta sobre consumo de peixe
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Maiara Dal Bosco

Segue internada em estado
grave na Unidade de Terapia
Intensiva (UTI) de um hospital
da rede particular da Capital,
a jovem de Goianésia diagnos-
ticada com Síndrome de Haff,
mais conhecida como doença
da “urina preta”. Kelly Silva,
de 27 anos e que já está há 17
dias internada tratando da
doença, chegou a ficar 10 dias
intubada. Ela apresentou os
primeiros sintomas no dia 24
de junho, um dia depois que
ela e a prima consumiram co-
mida japonesa. Apesar disso,
a família afirma que vem rea-
gindo bem ao tratamento.

O pai da jovem, Nivaldo
Carlos da Silva, que está em
Goiânia junto com a mãe da
jovem, Maria da Conceição,
para acompanhar o tratamen-
to da filha, conta que Kelly e
uma prima saíram no último
dia 23 de junho para comerem
comida japonesa, refeição que
ela estava acostumada a con-
sumir. Segundo Nivaldo, na-
quela noite, ela chegou em
casa bem. Entretanto, no dia
seguinte, começou a passar
mal. “Na noite do dia 24 ela
teve vômito, diarreia e fra-
queza. Pensamos que seria
uma intoxicação alimentar ou
uma virose e passamos a noite
em casa. No dia seguinte, ela
havia piorado, então fomos
ao pronto socorro de Goiané-
sia, quando recebeu remédio
e medicação.”, afirma.

Mesmo com medicação, o
estado de saúde da jovem foi
se agravando. Nivaldo relata

que, na noite do dia 25, ela
começou a perder os movi-
mentos das pernas, dos bra-
ços e da cabeça, ocasião em
que novamente procurou um
hospital. “No sábado, dia 26,
a situação dela se agravou
mais uma vez. Fomos à Goiâ-
nia e ela deu entrada em um
hospital particular. No do-
mingo, ela deu entrada na
Unidade de Terapia Intensiva
(UTI)”, conta Nivaldo.

Graças à investigação do
médico responsável, que quis
entender melhor o que a jo-
vem havia feito antes de ser
internada,foi possível preci-
sar o diagnóstico da doença.
“Ela estava consciente e o
médico quis saber o que ela
havia feito. Foi então que ela
comentou que tinha ido nesse
restaurante e consumido co-
mida japonesa. Logo depois
apareceu a urina preta e, gra-
ças ao médico, muito estu-
dioso, descobriu que se tra-
tava da Síndrome de Haff.”,

conta o pai da jovem.
Ainda no dia 29, devido à

gravidade do quadro, a pa-
ciente foi intubada. “Ela ficou
10 dias intubada, e houve a
possibilidade de amputação
de membros como mãos e pés,
por conta da má circulação e
falta de oxigenação dos mem-
bros. Desde o dia 30, ela está
fazendo hemodiálise diária”,
lembra Nivaldo. Segundo o
pai da jovem, o estado de saú-
de dela é grave e estável e ela
seguirá na UTI para receber
os melhores cuidados. “Não
desejo o que estamos passan-
do para ninguém.”, finaliza. 

Acompanhamento
Em nota divulgada ontem

(12), a Prefeitura de Goianésia,
por meio da Secretaria Muni-
cipal de Saúde, informou que
está acompanhando o caso da
paciente contaminada pela
síndrome de Haff. Segundo o
comunicado, a mesma encon-
tra-se internada na UTI e o

seu estado de saúde  é estável,
porém ainda requer cuidados
específicos. Além disso, a Vi-
gilância em Saúde e a Vigilân-
cia Sanitária estão acompa-
nhando o surgimento de pos-
síveis novos casos. Para tanto,
foi emitido um comunicado
oficial de alerta epidemiológico
para as instituições hospitala-
res a respeito de sinais ou sin-
tomas relacionados à doença.

“A Secretaria Municipal de
Saúde orienta a população em
que em caso de dúvidas sobre
a doença, bem como os seus
sintomas, é importante pro-
curar a Vigilância em Saúde,
por meio do telefone (62)
98325-7918, ou procurar uma
unidade hospitalar.  Sobretu-
do, vale ressaltar que até o
momento existe apenas um
caso oficialmente notificado,
e que todos os novos casos
serão divulgados de forma ofi-
cial pela Secretaria Municipal
de Saúde”, finaliza o comuni-
cado. (Especial para O Hoje)

Hospitalizada há
17 dias em
Goiânia, jovem
apresentou os
primeiros sintomas
um dia após
consumir comida
japonesa

Jovem internada com “doença da
urina preta” segue em estado grave

Kelly Silva, 27 anos,

passou mal após

ingerir comida

japonesa

Doença pode ser

causada pela

contaminação de

peixes por se

alimentarem de

alguns tipos de algas

Reprodução redes sociais 
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Manifestantes ocupa-
ram as ruas da capital de
Cuba, Havana, neste do-
mingo (11) para protestar
contra a crise econômica e
o avanço nos números da
pandemia de covid-19.

Segundo a agência de
notícias Reuters, a falta de
alimentos, limitações às li-
berdades civis e a má con-
dução do presidente Mi-
guel Díaz-Canel frente ao
avanço do novo coronaví-
rus estavam entre as rei-
vindicações populares.

Forças de repressão ao
movimento foram aciona-
das. Carros militares com

armas de alto calibre fo-
ram vistos na capital mes-
mo após o fim das pas-
seatas. Durante a pande-
mia, Havana e outras ci-
dades estão sob toque de
recolher para tentar evitar
o avanço da covid-19. Ci-
dadãos não podem circu-
lar após as 21h.

Díaz-Canel atribuiu o
tumulto aos Estados Uni-
dos, ex-inimigo da Guerra
Fria que nos últimos anos
endureceu seu embargo
comercial de décadas con-
tra a ilha, em um pronun-
ciamento televisionado na
tarde de domingo. (ABr)

Manifestantes cubanos
protestam contra governo

CRISE ECONÔMICA

A Comissão Europeia vai
adiar seu plano de propor um
novo imposto sobre os serviços
digitais em julho, disse um
porta-voz nesta segunda-feira
(12), após intensa pressão do
governo norte-americano.

Algumas autoridades eu-
ropeias também questionaram
o valor do imposto planejado
do executivo da União Euro-
peia (UE) depois que as 20
maiores economias do mundo
concordaram no sábado (10)
com uma reforma global do
imposto corporativo.

O governo dos Estados

Unidos está desconfiado da
iniciativa da UE, pois deseja
que os impostos nacionais
sobre serviços digitais exis-
tentes sejam revogados como
parte da revisão global da
tributação transfronteiriça
das empresas.

"Decidimos colocar em es-
pera nosso trabalho em nosso
novo imposto digital como um

novo recurso próprio da UE",
disse o porta-voz da comissão,
Daniel Ferrie, em coletiva de
imprensa em Bruxelas.

A UE vai reavaliar a situa-
ção no outono do hemisfério
norte, disse ele.

A secretária do Tesouro dos
EUA, Janet Yellen, se reuniu
com autoridades de alto esca-
lão da UE nos últimos dias e

se encontrou com a presidente
da Comissão Europeia, Ursula
von der Leyen, em Bruxelas,
nesta segunda-feira. Antes da
reunião, uma fonte próxima
à UE disse que era uma prio-
ridade para Yellen inviabilizar
o novo imposto digital.

Os Estados Unidos também
temiam que o plano da UE,
se proposto em julho, pudesse

minar o acordo global e com-
plicar sua aprovação no Con-
gresso norte-americano. Mes-
mo dentro da comissão houve
oposição, com uma autorida-
de europeia compartilhando
a visão de que a nova taxa
poderia prejudicar o acordo
global mais amplo.

A UE vem tentando há
anos impor seu próprio im-
posto digital e pretendia apre-
sentar sua proposta neste mês
para aumentar as receitas
para financiar seu enorme
plano de recuperação econô-
mica pós-pandemia. (ABr)

A UE vai reavaliar a situação no outono do hemisfério
norte, disse o porta-voz da comissão, Daniel Ferrie, em

coletiva de imprensa em Bruxelas

União Europeia adia plano
para imposto digital próprio

A UE vem tentando há anos impor seu próprio imposto digital e pretendia apresentar sua proposta neste mês

O papa Francisco comple-
tou o tratamento pós-cirúr-
gico mas permanecerá no
hospital por mais alguns dias
para fazer os ajustes finais
de medicação e reabilitação,
informou o Vaticano nesta
segunda-feira (12).

Quando o papa deu entra-
da no hospital em 4 de julho
para ter parte de seu cólon
removido, o Vaticano disse
que ele ficaria internado por
cerca de sete dias, caso não
ocorressem complicações."Sua
Santidade, o papa Francisco
passou um dia (domingo) tran-

quilo e completou seu trata-
mento pós-operatório", disse
o porta-voz Matteo Bruni em
seu comunicado diário sobre
o estado de saúde do papa.

"Para ajustar sua terapia
de medicação e de reabilita-
ção, o Santo Padre permane-
cerá hospitalizado por mais
alguns dias", disse ele no co-
municado em italiano.

Bruni disse que antes de o
papa fazer um pronunciamen-
to público no domingo da va-
randa do hospital Gemelli, ele
visitou crianças em uma ala
voltada ao tratamento de cân-

cer. Algumas delas ficaram ao
lado dele na varanda.

Após o pronunciamento,
disse Bruni, o papa visitou
outros pacientes e membros
da equipe médica.

O papa ficou na varanda
por cerca de 10 minutos en-
quanto fazia o pronunciamen-
to no domingo e pareceu estar
em boa condição geral, em-
bora sua voz estivesse rouca.
O Vaticano posteriormente di-
vulgou fotos de Francisco sen-
do levado em uma cadeira de
rodas para visitar médicos e
outros pacientes. (ABr)

Papa Francisco ficará 
no hospital por mais dias

VATICANO

O Pontífice completou seu tratamento pós-cirúrgico mas permanecerá internado
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Lanna Oliveira

Ao som da guitarra, o rock se consagrou
como o gênero transgressor e que marcou gera-
ções. Comemorado nesta terça-feira (13), a data
celebra um dos estilos musicais mais famosos
da história, que surgiu na virada da década de
1940 para a de 1950 e misturou elementos do
rhythm and blues, jazz e country and western,
estilos muito populares nos Estados Unidos.
Para os roqueiros de plantão, o que não vai
faltar é programação. A banda União Clandestina,
conhecida no cenário do rock goiano, homena-
geia o dia na Terça no Teatro às 20h.

O Dia Mundial do Rock, apesar do nome, é
uma data comemorada somente no Brasil. Ela
começou a ser celebrada em meados dos anos
1990, quando duas rádios paulistanas dedicadas
ao rock, 89 FM e 97 FM, começaram a mencionar
a data em sua programação. A celebração foi
amplamente aceita pelos ouvintes e, em poucos
anos, passou a ser popular em todo o país. O
dia 13 de julho foi escolhido porque no mesmo
dia em 1985, Bob Geldof organizou o ‘Live Aid’,
um show simultâneo em Londres, na Inglaterra,
e na Filadélfia, nos Estados Unidos.

Como bons roqueiros que são, a banda
União Clandestina escolheu a data para lançar
o EP ‘Produto Bom’ em um show na Terça no
Teatro. A transmissão é feita pelo canal do
Teatro SESI no YouTube (www.youtube.com/tea-
trosesigo) e tem tradução para Libras. A apre-
sentação conta com canções inéditas, além de
músicas conhecidas pelo público. Neste show,
a banda pretende passar uma mensagem de
atitude, respeito e resistência à plateia virtual.
“Não vão calar a nossa voz”, diz Murilo Matos,
o guitarrista do grupo.

A banda União Clandestina é formada por
João Paulo no vocal, Murilo Matos, na guitarra
e também no vocal, Rafael Marçal no baixo e
George Augusto na bateria. A banda surgiu
em 2013, quando eles, um grupo de amigos,
com afinidade musical e muita disposição, se
reuniram para criar suas próprias canções.
“Riffs pesados e rimas rápidas começaram a
surgir, groove e atitude não faltava. Então as
canções começaram a tomar forma, resolvemos
que faríamos todas as letras em português e
que utilizaríamos influências do rock e rap
nacional”, explica o guitarrista.

De acordo com o grupo, eles respiram música
e fazem do rock prioridade em suas vidas. “Es-
tamos orgulhosos e ansiosos, já que é um show
inédito. Esse Dia Mundial do Rock é especial
para nós, requer muita responsabilidade, e
também é aniversário do nosso baterista (risos).
Ficamos felizes em poder representar as bandas
de rock goianas nesse dia, gostamos muito da
ideia de fazer parte da quebra dos padrões,
tendo em vista o ambiente teatral e o rock (pe-
sado), estamos certos de que será um grande
show”, finaliza o guitarrista Murilo Matos. 

Em homenagem ao Dia Mundial do Rock, shows, documentários e bastidores são disponibilizados

A banda União Clandestina,
conhecida no cenário do rock
goiano, se apresenta hoje (13),
às 20h e lança seu ‘Produto Bom’

Essência

É dia de rock bebê!
Jordana Pinheiro

Há 36 anos Bob Geldof organizava o que
viria a ser o maior e mais importante festival
de música até hoje, o Live Aid. Em 13 de julho
de 1985, Bob uniu dezenas de artistas em Lon-
dres, no Wembley Stadium, e na Filadelfia, no
John F. Kennedy Stadium, que, simultaneamente,
receberam mais de 160 mil pessoas com o ob-
jetivo arrecadar fundos para a luta contra a
fome na Etiópia. Naquele dia se apresentaram
Black Sabbath, Judas Priest, Phil Collins, U2,
David Bowie, Elvis Costello, Sting, The Who,
Elton John, Paul McCartney e, claro, o Queen.

O evento também foi transmitido ao vivo
para uma audiência estimada de 1.9 bilhões
de pessoas em 150 países diferentes. O impacto
do Live Aid foi tanto que agora, 36 anos depois,
fãs de todas as gerações admiram o evento e a
força que ele trouxe à causa. O festival deu
origem ao Dia Mundial do Rock, comemorado
hoje, e inspira até hoje músicos de todo o
mundo. Entre os grandes concertos, destaque
para o dos Queen, com o carismático Freddie
Mercury a dominar e a surpreender a plateia
com uma apresentação épica.

O dia que o rock
parou o mundo

Os canais BIS, Curta!On e a plataforma
de streaming Box Brazil Play também
preparam homenagens para o Dia Mun-
dial do Rock. Com uma programação vol-
tada para a celebração, os canais oferecem
aos amantes do gênero shows, documen-
tários, séries, entrevistas nacionais e in-
ternacionais e muito mais. O intuito, além
de celebrar a data, é valorizar os artistas
que fizeram com que o rock se tornasse
o que é hoje. Valorizar a trajetória da-
queles que lutaram para levantar o gênero
se destaca entre o entretenimento.

Hoje, o BIS traz os grandes ícones da
música para as telas. Entre clássicos e
registros inéditos, os amantes do rock te-
rão 24 horas de programação especial,
que começa às 7h, com Chuck Berry em
seu show de 1969, em Toronto. Ao longo
do dia o rock nacional também marca
presença com série ‘Como Nossos Ídolos’
com Legião Urbana, CPM 22, no ‘Rock Es-
túdio’, e versões ao vivo de shows de
Rita Lee, Pitty, CPM 22 e Titãs. Nos desta-
ques internacionais têm David Bowie,
Paul McCartney, Pink Floyd, Queen, Bea-
tles, Rolling Stones, entre outros.

Já o Curta!On reúne quatro atrações
que resgatam shows marcantes e histórias
de bastidores de nomes consagrados do
rock . A série ‘Clássicos do Rock’ resgata
shows memoráveis de Chuck Berry, U2,
Joan Baez e Genesis. Já ‘Álbuns Clássicos’
apresenta obras de Lou Reed, Queen, The
Doors e The Who. O rock nacional marca
presença com dois documentários: ‘Barão
Vermelho, Por Que a Gente é Assim?’
conta a trajetória dessa banda precursora
do movimento BRock; e ‘Blitz, o Filme’
segue os passos da primeira banda de
pop-rock a estourar no país.

E por fim, a plataforma de streaming
Box Brazil Play apresenta cinco destaques
de seu catálogo. 'Especial Detonautas' que
mostra um bate-papo com os integrantes
do grupo. 'Ratos de Porão - 30 anos crucifi-
cados pelo sistema' reúne a primeira for-
mação da banda, além de personalidades
do movimento punk para contar as histórias
por trás deste disco icônico. 'Guitar Days'
mostra como os esforços das guitar bands
ajudaram a consolidar o indie rock nacional.
E os shows 'Biquíni Cavadão - Ilustre Guer-
reiro' e 'Dead Fish ao vivo em São Paulo'
finalizam a programação. (Lanna Oliveira
é estagiária do jornal O Hoje)

Mais
homenagens
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Malhação - sonhos
nando convida delma e

Tomtom para ir à festa na Ri-
balta. Bianca treina João, que
tenta beijá-la. Bianca fala para
Karina que Vicky está interes-
sada em outro menino. pedro
não gosta de ver nando se
aproximar de delma. Lucrécia
desiste de ir à festa com Jade.
dandara e René se surpreen-
dem com o novo visual do fi-
lho. pedro repreende Romi-
nho e Luiz Cláudio por elo-
giarem delma. Fabi, pri e Joa-
quina aceitam ajudar Bianca
e enganar Vicky. pedro explica
seu plano para sol. delma e
Tomtom elogiam Karina. 

Gênesis
Lúcifer entra no caminho

de Jacó. Jacó segue viagem
com Lúcifer. Lia é rejeitada.
isaque e Rebeca são surpreen-
didos por ismael. Raquel é
maldosa com Lia. Bila trai Ra-
quel. Jacó encontra com Lia e
ela fica mexida com as apala-
vras ditas por ele. maalate
tem um ataque de fúria com
as outras esposas de Esaú.
Lia fala sobre Jacó com zilpa.
maalate e Rebeca se enfren-
tam. Raquel tem um impasse
com Labão. Jasper é ameaçado
por ian e amir. ismael e maa-
late armam contra Jacó. Jacó
se encanta por Raquel.

a Vida da Gente
Cris demite Lorena. nanda

mostra a Francisco a partitura
manuscrita por Lui e os dois
se emocionam. Renato se sen-
te excluído da conversa entre
alice e João. ana convida Lúcio
para almoçar na casa de Eva.
Júlia fala para Rodrigo que foi
à fazenda de gabriel. ana se
preocupa com a amargura de
Rodrigo. Lorena pede para
Cris deixá-la se despedir de
Tiago. sofia sugere que miguel
trabalhe como auxiliar de ana.
manuela fica envergonhada
com os elogios de iná na fren-
te de gabriel. Lúcio e ana de-
cidem se casar.

Coração indomável
maricruz pede a alessan-

dro que não vá à ilha dourada
e pede uma procuração para
poder representá-lo. Ele nega
e decide ir até lá para inspe-
cionar o negócio. miguel e
Eusébio discutem e o capataz
diz que não poderá queimá-
lo vivo como fizeram com Ra-
miro e os chama de assassino.
miguel reage com um golpe,
José antonio separa a briga.
otávio está pilotando quando
é avisado que no avião tem
uma passageira grávida que
está passando mal. miguel
diz a José antonio que vai de-
mitir Eusébio. 

império
Lorraine fica fascinada

pelo diamante. José alfredo
tira de um cofre alguns dia-
mantes escondidos. maria
Clara tenta manter a calma
com Cristina. José alfredo
manda José pedro encontrar
uma solução para a falta das
notas fiscais dos diamantes.
Juliane consegue o emprego
de vendedora. salvador sai
de casa e orville vai atrás do
rapaz. Jairo dá dinheiro para
Cora. Um taxista tenta roubar
Lorraine. Cora compra roupas
novas e vai até a joalheria
império com Jairo. salvador
conhece Júnior e Juliane. 

RESUMO
t

dE noVELas

Audiovisual
goiano
Icumam Lab abre inscrições hoje (13),
para desenvolvimento de projetos
audiovisuais do Centro-Oeste

Elysia Cardoso

Começam nesta terça-
feira, (13), as inscrições
para o 7º Icumam Lab –
Laboratório de Fomento à
Produção Audiovisual no
Centro-Oeste, que ocorre
online pelo segundo ano
consecutivo devido à pan-
demia. O laboratório, que
acontecerá entre os dias 5
e 15 de outubro, busca por
projetos de longa-metra-
gem ou séries na categoria
ficção, representados, ob-
rigatoriamente, por dire-
tores e produtores de Goiás,
Mato Grosso, Mato Grosso
do Sul e Distrito Federal.

Em 2020, na sexta edi-
ção, pela primeira no for-
mato online, foram 30 pro-
jetos audiovisuais do Cen-
tro-Oeste inscritos. A dire-
tora do Icumam Lab, Maria
Abdalla, reafirma o com-
promisso da instituição
com a diversidade e, por
isso, espera a participação
de um público com intensa
pluralidade de projetos.
“Queremos compor este
laboratório com uma se-
leção de diversidade de
projetos e participantes.
Todos com o propósito do
desenvolvimento audiovi-
sual, criatividade, capaci-
tação e de promoção da
cultura, representando
nossa região para o país e
no exterior”, incentiva.

Serão selecionados seis
projetos em 2021. Entre os
critérios para seleção, es-
tão as qualidades artísticas
e técnicas, factibilidade do
projeto apresentado e via-
bilidade de produção, po-
tencial e originalidade da
proposta, estágio de de-
senvolvimento e qualidade
dos materiais obrigatórios
apresentados.

O formato virtual segue
as recomendações dos ór-

gãos de saúde para o mo-
mento de pandemia de Co-
vid-19. “Além disso, a falta
de políticas públicas e de
incentivos culturais para
o segmento fez com que
precisássemos readequar
o formato e reduzir a es-
trutura. Esperamos que
nos próximos anos possa-
mos voltar ao escopo
ideal”, ressalta Abdalla.

Programação 
Em imersão online, ha-

verá palestras abertas ao pú-
blico; consultorias gratuitas
individuais e em grupo, para
os projetos selecionados; pit-
ching; e premiação; além de
atividades complementares.
Os profissionais em capaci-
tação terão acesso a tutores
consolidados no mercado,
com experiência em ativi-
dades de formação e em trei-
namento profissional.

Além disso, produtores
e diretores dos projetos se-
lecionados poderão parti-
cipar de atividades do
BrLab, parceiro desde a pri-
meira edição. É um dos mais
expressivos e importantes
laboratórios de desenvolvi-
mento de projetos audiovi-
suais da América latina, que
acontecerá simultâneo ao
7º Icumam Lab.

Em 2021, a novidade é a
parceria com o Projeto Pa-
radiso, uma iniciativa filan-
trópica do Instituto Olga Ra-
binovich, que investe em
formação profissional e ge-
ração de conhecimento,
atuando por meio de par-
cerias com instituições de
referência no Brasil e no
mundo, criando oportuni-
dades para profissionais. “É
uma evolução dos projetos,
um relevante salto qualita-
tivo rumo ao nível de pro-
fissionalização internacio-
nal”, analisa Abdalla. (Es-
pecial para O Hoje)

Interessados podem se inscrever a partir de hoje (13)

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

NOTA AO LEITOR
t

James Patterson é recordista de presença na lista de mais vendidos do The New York Times 

LIVRARIA
t

Com 275 mi-
lhões de livros
vendidos em mais
de 100 países, Ja-
mes Patterson é um
dos maiores escrito-
res do mundo e re-
cordista de presença
na lista de mais ven-
didos do The New York
Times. Em "Um diário
para recomeçar", James
Patterson conquista o lei-
tor com uma narrativa
um tanto quanto envol-
vente, e emociona através
de cada capítulo.

Após quase um ano de
um relacionamento perfeito,
Matt termina inesperada-
mente seu namoro com Katie
e deixa a editora de livros
arrasada e sem conseguir
compreender o que dera er-
rado. No dia seguinte, ela re-
cebe de Matt um diário, em
uma tentativa de explicar a
ela seus motivos. No entanto,
as palavras que trariam sua
resposta foram escritas por
Suzana para Nicolas, filho de
Matt, ambos completamente
desconhecidos para a jovem
até então. E assim, o romance
vai se reconstruindo a cada
revelação.

A narrativa, ora em ter-
ceira pessoa, pela visão de
Katie, ora em primeira pes-
soa, pela visão de Suzana
através de seu diário, apre-
senta-nos duas diferentes his-
tórias exclusivamente unidas
por Matt. Dessa maneira, a

cada pági-
na, a dúvida de Katie

contagia o leitor pelo desen-
rolar dos fatos, sendo o gran-
de mistério e suspense até
as últimas páginas da trama.

Através de personagens
são apaixonantes e de uma
sensibilidade ímpar, James
Patterson transmite tão bem
as emoções, reações e refle-
xões de duas mulheres dife-
rentes e faz com que o leitor
crie afetividade por elas.

James Patterson é um dos
autores de ficção mais ven-
didos no mundo. Escreveu
diversos livros de suspense

e policiais,
como a conhecida sé-

rie sobre o psicólogo forense
Alex Cross. Também é autor
de obras de não ficção e de
romances. ‘Um diário para
recomeçar’ é o primeiro li-
vro de Patterson que a Buzz
Editora publica.

Sobre o autor 
Com 275 milhões de livros

vendidos em mais de 100
países, James Patterson é um
dos maiores escritores do
mundo. Recordista de pre-
sença na lista de mais ven-
didos do The New York Ti-
mes, é autor das consagradas
séries Alex Cross e Clube das
Mulheres contra o Crime.

Amor e reviravoltas
Primeiro livro de James Patterson 'Um Diário para
Recomeçar' publicado pela Buzz Editora
destaca o protagonismo
feminino
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O seriado documental Es-
quadrão de Tubarões ganha
as telas da TV Brasil a partir
desta terça (13), às 21h30.
Na primeira temporada da
produção, o seriado mostra
a atuação, ao redor do mun-
do, de um grupo de cientis-
tas que arrisca a vida diante
dos tubarões mais temíveis
do oceano. 

Os documentários da sé-
rie promovem uma verda-
deira viagem aos habitats
ocultos desses impressionan-
tes predadores marinhos. Em
algumas das regiões mais re-
motas do planeta, os pesqui-
sadores mergulham em um
perigo profundo para desco-
brir comportamentos secre-

tos dos tubarões.
Retratados como assassi-

nos e vítimas da pesca ir-
responsável, algumas espé-
cies destes animais estão fre-
quentemente ameaçadas de

extinção. Por isso, os cien-
tistas de Esquadrão de Tu-
barões desafiam mitos e lu-
tam pela proteção desses
predadores supremos, antes
que seja tarde demais.

Episódio de estreia
"Ilha do tubarão branco"

é o primeiro episódio da pro-
dução documental e traz
uma missão aos pesquisado-
res do programa na Ilha de
Guadalupe. Distante 241 qui-
lômetros da costa noroeste
do México, o local se tornou
um dos principais destinos
para entusiastas que preten-
dem mergulhar com essas
grandes criaturas.

Os cientistas precisam
instalar uma câmera na na-
dadeira dorsal de um tuba-
rão-branco. A recompensa
para este desafio é um olhar
sem precedentes sobre com-
portamentos do bicho mais
temido do oceano.

TV Brasil estreia série documental
Esquadrão de Tubarões nesta terça

show instrumental
há pouco mais de um

ano no ar, o #EmCasaCom-
sesc segue em 2021 com
uma programação diversifi-
cada de espetáculos ao vivo
na internet. hoje (13), às 19h
é dia de música instrumental,
o saxofonista Eramir neto
se apresenta do Teatro an-
chieta, no sesc Consolação,
para mostrar composições
de ‘meniere’ (2020), seu pri-
meiro disco solo. o repertó-
rio traz a fusão da música
instrumental com a eletrô-
nica. Quando: terça-feira (13).
onde: (youtube.com/sescsp).
horário: 19h.

Homenagem 
mTV estreia documentá-

rio 'Chorão: marginal alado',
que narra a trajetória do
vocalista da banda Charlie
Brown Jr. a produção será
exibida hoje (13), às 22h. o
documentário conta a his-
tória repleta de extremos
do artista, que ficou mar-
cado como um dos maiores
astros do rock nacional, tan-
to por suas composições,
quanto por sua voz e atitu-
de no palco. Quando: ter-
ça-feira (13). onde: mTV (Ca-

nal). horário: 22h. 

Jojo nove e Meia
Toda terça-feira, a partir

das 12h, os fãs do programa
'Jojo nove e meia' podem
conferir um conteúdo iné-
dito na versão Jojo meia
nove do programa, no canal
humor multishow, no You-
Tube. Vitor diCastro é o con-

vidado do próximo episódio,
que vai ao ar hoje (13). a
atração digital conta com
entrevistas da apresentado-
ra com alguns dos influen-
ciadores mais bombados do
momento na internet. alv-
xaro, Blogueirinha, diva de-
pressão, isaías e sarah Fon-
seca são os convidados da
temporada. Quando: terça-
feira (13). onde: (www.you-
tube.com/humormultishow).
horário: 12h.

Webinar de negócios 
a fim de mostrar os be-

nefícios e diferenciais da
prática, a FindUp , startup
do ramo de Field services,
realizará gratuitamente
nesta terça-feira (13), a par-
tir das 17h, o webinar im-
pulsionando negócios com
data science. Comandado
por david panduro e João
moraes, cientistas de dados
da empresa, o evento dis-
cutirá sobre a história do
recurso, as possibilidades
e como aplicá-lo nos ne-
gócios. Quando: terça-feira
(13). inscrições pelo site:
(conteudo.findup.com.br/
webinar-data-science). ho-
rário: 17h. 

Primeiro episódio registra trabalho de pesquisadores no México
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neymar convida ex de art-
hur Picoli para jogo da se-
leção e festa pós-final

neymar convidou hemilly
Bellon, ex-affair de arthur pi-
coli de Conduru, para assistir
ao jogo da seleção na final
da Copa américa, no mara-
canã. Enquanto fãs pediam
o retorno do jogador com
Bruna marquezine, o atacante
tinha a ideia de que, após a
suposta vitória do Brasil sobre
a argentina, a comemoração
se estenderia em uma man-
são na Barra da Tijuca, para
onde levaria Bellon. segundo
o jornal ‘Extra’, o jogador
também teria chamado a
apresentadora maria alice,
do paraná, para participar
da torcida e da festa. ambas
postaram fotos do estádio
nas redes sociais. (igraínne
marques, purepeople)

sarah andrade surge ao
lado de Lucas Vianna em
viagem

sarah andrade surgiu em
um de seus stories no ins-
tagram ao lado de Lucas
Vianna, apontado como af-
fair da loira há algum tempo.
os dois já tinham viajado
juntos para a Bahia, quando
a ex-sister comemorou o ani-
versário de 30 anos ao lado
de amigos. agora, os supos-
tos pombinhos apareceram
novamente juntos em clima

de romance, dessa vez em
outro cenário paradisíaco:
alagoas. os dois estão pas-
sando alguns dias em são
miguel dos milagres. sarah
postou um vídeo dos dois
juntos ao som da música ‘Te
assumi pro Brasil’, da dupla
sertaneja matheus e Kauan.
“Tá tímido, ele”, ela escreveu.
a ex-BBB e o vencedor da
11ª edição do reality show
‘a Fazenda’ já foram vistos
passeando em são paulo,

quando os rumores come-
çaram a surgir. (igraínne
marques, purepeople)

Juliette é vista com sócio
de anitta em barco e en-
gata affair com o empre-
sário, diz coluna

Juliette vive um novo affair
com o empresário daniel Tro-
vejani, indica colunista Fabia
oliveira. a campeã do ‘BBB
21’ fez um passeio de barco
com amigos na tarde de do-

mingo (11) e sócio e ex-na-
morado de anitta era um dos
convidados. nos flagras de
paparazzi, Juliette aparece
de biquíni cortininha azul cla-
ro, apoiada na cintura do ra-
paz e recebendo dele um ba-
nho de mangueira da lancha.
anteriormente, Luiz Restiffe,
empresário paulista que foi
cotado como affair da parai-
bana, negou ter engatado
romance com a global. (ma-
rilise gomes, purepeople)

CELEBRIDADES

Luísa Sonza voltou com tudo. A cantora
reapareceu nas redes sociais para anun-
ciar seu novo álbum, o segundo de estúdio
de sua carreira: ‘DOCE 22’. O lançamento
está marcado para o próximo dia 18,
mesma data em que a cantora comemora
22 anos de idade. Já comparada a Khloé
Kardashian, a loira fez o anúncio com
uma foto de bumbum para o alto. “Eu
quero que as músicas desse álbum não
sejam sobre a minha vida, sejam sobre a
nossa”, escreveu. “Quero que você sinta
esse álbum como eu sinto, seja lá o que
você já viveu, que esse álbum te conforte,
te divirta, te faça chorar, te faça se sentir
sexy, te faça sentir raiva, coragem, prazer,
poder, dor, força, muita força, de prefe-
rência. Que esse álbum te faça sentir. En-
fim. É isso, voltei”, disse a cantora no
anúncio. (Igraínne Marques, Purepeople)

Luísa Sonza ressurge na internet 
com foto e anuncia novo álbum

ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

Esse dia traz até você, ariano,
a possibilidade de receber muita
ajuda se você se abrir a isso,
abandonando um pouco do con-
trole. além disso, o dia traz cura
de alguma forma: algo se resolve
e uma preocupação pode ser
encerrada.

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

o dia te desafia a relaxar um
pouco e a se abrir para ouvir os
conselhos dos outros. é impor-
tante aceitar a verdade alheia,
não apenas a sua, porque você
pode estar numa baita ilusão.
aceite os convites que receber
hoje para se divertir.

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

o dia te desafia a organizar
seu caos interno, suas emoções
e suas ideias. pode ser bem útil
para você limpar a casa, organi-
zar as gavetas. pode, hoje, criar
ou adotar novos métodos de
trabalho, trazendo mais solução
e produtividade.

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

o dia está propício para en-
contrar saídas inteligentes para
os seus problemas. é importante
ser prático e objetivo, sem pro-
crastinar. Evitar as distrações pode
ser o maior desafio hoje, inclusive
as conversas excessivas que po-
dem tirar você do seu foco.

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

o dia traz força para realizar
e trabalhar. pode ter bastante
produtividade em coisas que exi-
gem detalhe, justamente porque
precisa estar atento e precisando
de silêncio e isolamento. Busque
sua paz hoje e não permita que
ninguém tire isso de você.

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

o dia traz o desafio de seguir
o dia sem entrar em conflito
com as pessoas em geral. é pre-
ciso manter sua paz e sua capa-
cidade de compreensão em alta.
poderá precisar evitar muita agi-
tação e cuidar mais de si mesmo,
do seu descanso.

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

o dia traz o desafio de impor
limites. é preciso organizar o
caos, preservar-se e ser produtivo
dentro do possível. pode ser pre-
ciso definir o que é prioridade e
o que não é, senão poderá se
perder na avalanche de coisas
ou na extrema preguiça que virá!

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

o dia pode trazer muita an-
siedade, medo da mudança e di-
ficuldade de desapegar de algu-
mas coisas. permita-se deixar fluir
com as impermanências deste
dia. Você pode conseguir, no dia
de hoje, ajudar algum amigo.

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

o dia traz muito trabalho e
uma dificuldade de se concentrar
totalmente. Você pode pender ao
exagero e dramatizar tudo, colo-
cando-se sempre no papel de ví-
tima. Tome cuidado com essa ten-
dência. o bom deste dia é seu
senso de organização.

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

Esse dia favorece a busca,
portanto hoje o dia é de pesqui-
sar. Você pode ficar um tempão
pesquisando coisas. pode ser
sobre trabalho, viagem, estu-
dos... é um dia para tirar a limpo
situações, portanto tome cuida-
do com brigas e discussões.

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

hoje o dia alerta sobre abusos
e excessos tanto de gastos quan-
to na alimentação, que podem
prejudicar sua saúde. Vale a pena
manter o autocontrole e pensar
antes de agir. Tome cuidado com
a preguiça, que pode imperar,
ou com o excesso de controle.

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

hoje o dia favorece os con-
selhos e o amor. pode ser muito
bom se colocar à disposição das
pessoas, principalmente nas re-
lações de amor, e receber os
agradecimentos por tudo o que
fez. isso pode encher seu cora-
ção de alegria e satisfação.

Eramir Neto se

apresenta

virtualmente hoje

(13), no Teatro

Anchieta
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A correção ortodôntica, ou
correção dos dentes, que diz
respeito ao seu alinhamento
correto, faz parte da vida do
ser humano há anos. No en-
tanto, por muito tempo esteve
atrelada ao uso do chamado
aparelho fixo e o tão temido
sorriso metálico. Essa reali-
dade vem mudando e hoje
novos recursos têm garantido
que o tratamento possa ser
feito sem qualquer compro-
metimento estético.

De acordo com a Sociedade
Brasileira de Odontologia e
Estética (SBOE), o Brasil é o
segundo país que mais realiza
mudanças odontológicas em
todo o mundo. Somente entre
2015 e 2019, a procura por
procedimentos estéticos na
área triplicou, o que levou o
setor a oferecer serviços mais
completos e inovadores.  

Tais recursos têm, inclusive,
estimulado a busca por adultos
acima de 30 anos, que procu-
ravam pela alternativa com
menos frequência no compa-
rativo com anos atrás. Nos Es-
tados Unidos, por exemplo,
mais de 1 milhão de adultos
aderiram aos aparelhos para
correção do alinhamento dos
dentes. De acordo com pesquisa
da Associação Paulista de Or-
todontia, cerca de 40% a 50%
dos pacientes que usam apa-
relhos, atualmente no Brasil,
têm idade superior a 30 anos,
o que representa aumento de
40% de novos aparelhos orto-
dônticos na última década.  

Alinhadores invisíveis 
O publicitário Luis Fer-

nando Pagliaro, de 35 anos,
fez uso do chamado alinhador
invisível para corrigir o sor-
riso. “Optei por ele porque
achei mais higiênico e prático,
além de permitir visualizar
qual é o resultado almejado.
A questão estética pesou, mas
um pouco menos do que o
fato de poder retirar o apa-

relho para comer o que qui-
sesse e não ter maiores pro-
blemas com alimentos pren-
dendo”, afirma. 

Feitos de um derivado do
plástico transparente e ma-
leável, os alinhadores invisí-
veis ganharam muita evidên-
cia ao longo dos últimos anos,
de acordo com o odontólogo

Cassiano Medeiros, especia-
lista em ortodontia e ortope-
dia funcional dos maxilares,
do Crool Centro Odontológico.
“Dos últimos cinco anos para
cá, temos conseguido solucio-
nar as más oclusões dentárias
com o uso dos alinhares, com
eficácia e muito mais conforto
para o paciente, tanto do pon-
to de vista prático quanto para
a questão estética”, afirma o
Dr. Cassiano.  

Ainda segundo o especia-
lista, os aparelhos invisíveis
garantem mais previsibilidade
de tempo ao tratamento, re-
sultados mais rápidos e maior
comodidade para o paciente.
“Com ele, é possível corrigir
o sorriso, modificar a oclusão,
acertar a mordida, e tudo isso
sem alterar a forma de viver
do paciente, que poderá reti-
rar o alinhador para higieni-
zar e se alimentar. Casos mais
complexos podem requerer
a utilização de outros recur-
sos, mas a avaliação é que
vai dar esse diagnóstico cor-
reto, afinal, cada caso é um
caso”, complementa.

Em entrevista ao Essência,
Medeiros conta que o trata-
mento é realizado de forma
personalizada, respeitando a
individualidade de cada um.
“Isso nos dá muita tranquili-
dade com relação a previsi-
bilidade de tempo de trata-
mento e para saber quantos
alinhadores nós iremos utili-
zar. Fazemos uma simulação
do tratamento, antes de co-
meçar a paciente já visualiza
quais serão os seus resultados
e conseguimos cumprir essa
programação a risca”, conta. 

Para aqueles interessados
em adotar o uso dos alinha-
dores invisíveis, Cassiano
conta que os cuidados são
muito tranquilos sem muita
particularidade. "Evitar co-
mer com os alinhadores, evi-
tar ingerir líquidos muito
quentes com os alinhadores
para não deforma-los. É me-
lhorar a estética, sem melho-
rar o jeito de viver isso nos
faz crer que é uma ótima op-
ção de tratamento”, finaliza.
(Especial para O Hoje)

Cresce a procura
por aparelhos
dentários mais
discretos e
funcionais.
Especialista
explica eficácia e
vantagens

Busca pelo sorriso perfeito

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
Romanoff (scarlett Johansson)
precisa confrontar partes de
sua história quando surge uma
conspiração perigosa ligada
ao seu passado. perseguida
por uma força que não irá pa-
rar até derrotá-la, natasha terá
que lidar com sua antiga vida
de espiã, e também reencon-
trar membros de sua família
que deixou para trás antes de
se tornar parte dos Vingadores.
dirigido por Cate shortland e
produzido por Kevin Feige, ‘Viú-
va negra’, é o primeiro filme
da fase quatro do Universo Ci-
nematográfico 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. di-
reção: Joel Crawford. Elenco:
nicolas Cage, Ryan Reynolds,
Emma stone. gênero: anima-
ção, aventura, família, comé-
dia. Em Croods 2: Uma nova
Era, em busca de um habitat
mais seguro, os Croods des-

cobrem um paraíso que aten-
de todas as suas necessidades.
Entretanto, outras pessoas já
moram neste lugar: os Bet-
termans, uma família que se
considera melhor e mais evo-
luída. À medida que as tensões
entre os novos vizinhos co-
meçam a aumentar, uma nova
ameaça impulsiona os dois
clãs em uma aventura épica
que os força abraçar suas di-
ferenças, extrair forças um do
outro e construir um futuro

juntos. Cineflix aparecida:
14h30, 15h10, 16h30, 17h10.

Velozes & Furiosos 9 (F9 The
Fast saga, 2021, EUa). 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

passado de dom: seu irmão
desaparecido Jakob ( John
Cena). Trata-se de um assassi-
no habilidoso e motorista ex-
celente, que está trabalhando
ao lado de Cipher (Charlize
Theron), vilã de Velozes & Fu-
riosos 8. para enfrentá-los, To-
retto vai precisar reunir sua
equipe novamente, inclusive
han (sung Kang), que todos
acreditavam estar morto. Ci-
neflix 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. dire-
ção: michael Chaves. Elenco:
patrick Wilson, Vera Farmiga,
Ruairi o'Connor. gênero: Ter-
ror. invocação do mal 3: a or-
dem do demônio revela uma
história assustadora de terror,
assassinato e um desconhecido
mal que chocou até os expe-
rientes investigadores de ati-
vidades paranormais Ed (pa-
trick Wilson) e Lorraine Warren
(Vera Farmiga). Um dos casos
mais sensacionais de seus ar-
quivos, começa com uma luta
pela alma de um garoto, depois
os leva para além de tudo o
que já haviam visto antes, para
marcar a primeira vez na his-
tória dos Estados Unidos que
um suspeito de assassinato
alega ter tido uma possessão
demoníaca como defesa. Ci-
neflix aparecida: 19h10.

tCINEMA

Odontólogo

Cassiano Medeiros é

especialista em

ortodontia e

ortopedia funcional

dos maxilares 

Nono capítulo da

saga ‘Velozes &

Furiosos’ segue em

cartaz nesta
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Luan Monteiro

O plantio tardio de milho
segunda safra trouxe impacto
para o desenvolvimento das
lavouras. Com a semeadura
sendo realizada fora da janela
ideal, o grão ficou mais vul-
nerável às condições climáti-
cas registradas no período. O
clima adverso em algumas re-
giões produtoras influenciou
de maneira negativa na pro-
dutividade estimada do cereal,
e a colheita da segunda safra
do grão deve chegar a 66,97
milhões de toneladas, queda
de 10,8% se comparada com
o período anterior. 

Com isso, a nova estimati-
va da Companhia Nacional
de Abastecimento (Conab)
para a colheita de grãos na
safra 2020/2021 é de 260,8 mi-
lhões de toneladas.  Os dados
estão no 10º levantamento da
Safra de Grãos, divulgados na
última quinta-feira (08/07).

Com a atualização, a pro-
dutividade do milho 2ª safra
pode chegar a 4.502 quilos
colhidos por hectare na atual
safra – queda de 17,5% em
relação à 2019/2020. Já a área
plantada do cereal no período
registra aumento de aproxi-
madamente 8,1%, chegando
a 14,88 milhões de hectares.
Mesmo com os problemas en-
frentados, a estimativa de pro-
dução total do cereal é supe-
rior a 93 milhões de toneladas,
uma vez que na 1ª safra a co-
lheita ficou em torno de 24,9
milhões de toneladas e para
a 3ª é esperada uma produção
de aproximadamente 1,5 mi-
lhão de toneladas.

A soja, por sua vez, tem
um acréscimo na produção
estimado em 11,1 milhões de
toneladas para esta safra. Com
a colheita encerrada, a olea-
ginosa atinge um novo recorde
de 135,9 milhões de toneladas
colhidas, mantendo o Brasil
como maior produtor da cul-
tura no mundo.

No caso do arroz a produ-
ção estimada está em 11,8 mi-
lhões de toneladas, aumento
de 5,2% frente ao volume pro-
duzido na safra anterior. Deste
total, cerca de 92% do produto

provém de cultivos irrigados,
enquanto os 8% restantes têm
origem em plantios de sequei-
ro. Já o feijão, a colheita total
deve se manter próxima a 3
milhões de toneladas

Goiás
Em Goiás,  é esperada a

produção de quase 24,7 mi-
lhões de toneladas de grãos
na safra 2020/2021, em Goiás.
Caso se confirme a previsão,
o Estado deve se manter como
4º maior produtor nacional
de grãos e a expectativa é
que 6,2 milhões de hectares
sejam cultivados nessa safra,

crescimento de 1,9% em re-
lação à safra anterior.

Entre os destaques goianos
estão sorgo e girassol, que ocu-
pam a primeira posição no
ranking nacional de produção.
No caso do sorgo, a estimativa
é de quase 1,2 milhão de tone-
ladas do grão, aumento de 7,3%
na produção, em relação à sa-
fra 2019/2020, e produtividade
de 3,1 toneladas por hectare,
crescimento de 6,5% em com-
paração à safra anterior. A
previsão é de área plantada
de 377,9 mil hectares, 0,8%
maior que na safra anterior.

Já no girassol, a estimativa

é de 34,5 mil toneladas na
safra 2020/2021, aumento de
4,9% em relação à safra an-
terior, e produtividade supe-
rior a 1,5 tonelada por hecta-
re. A área cultivada é prevista
em 23,0 mil hectares, cresci-
mento de 17,3% em compa-
ração com a safra 2019/2020.

Nas culturas de soja e mi-
lho, a estimativa da Conab é
de produção de 13,7 milhões
e 9,0 milhões na safra
2020/2021, respectivamente.
A área cultivada prevista de
soja é de quase 3,7 milhões
de hectares, aumento de 4,2%
em relação à safra anterior, e

produtividade de 3,7 toneladas
por hectare. No milho total, a
área cultivada deve ser de
pouco mais de 1,8 milhão de
hectares e produtividade de
4,9 toneladas por hectare. Na
soja, Goiás deve se confirmar
como 4º maior produtor na-
cional, enquanto no milho a
estimativa é que o Estado seja
o 3º maior produtor no País.

No caso do trigo, Goiás
deve registrar crescimento de
53,9% na produção na atual
safra, em comparação com a
anterior. A estimativa é de
142,2 mil toneladas do grão e
área cultivada de 55,0 mil to-
neladas, aumento de 138,0%
em relação à safra 2019/2020.

De acordo com o titular
da Secretaria de Estado de
Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento, Tiago Mendonça,
a produção de grãos na safra
2020/2021 tem mantido as
perspectivas, apesar de oscilar
em uma cultura ou outra.
“Isso é normal, porque de-
pende de fatores como clima,
período de plantio etc. Nas
últimas semanas, tivemos
uma queda na temperatura e
isso pode refletir de alguma
forma em determinadas cul-
turas. No caso do milho safri-
nha, por exemplo, a falta de
chuva somado ao plantio fora
da janela já está refletindo
em quase 30% de queda em
relação à safra passada”, ex-
plica. (Especial para O Hoje)
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Negócios

Na contramão da
média brasileira, Es-
tado prevê cresci-
mento de 17% na
safra 2020/2021

Safra de Grãos tem previsão negativa,
mas Goiás deve manter alta

Produção de trigo deve registrar crescimento de 53,9% na safra








