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Deputados gastaram R$ 2,2 mi em cotas parlamentares
Informações coletadas pela Reportagem do Jornal O HOJE junto ao Portal da Transparência da Câmara dos Deputados e do Senado Federal mostram que os 17 deputados federais de Goiás gastaram no primeiro semestre
de 2021: R$ 2,2 milhões em cotas parlamentares. O valor é inferior ao mesmo período de 2020. Nos seis primeiros meses do ano passado foram gastos em cotas parlamentares: R$ 2,6 milhões. Política 5

Bolsonaro já
está em Brasília
Presidente recebeu alta médica
ontem e saiu em defesa de parlamentares. Política 2 e 6

Estado registra queda
de 37% em roubos a
propriedades rurais
Dados são da Secretaria de Segurança Pública
(SSP), que levou em consideração os seis primeiros meses de 2021 com o mesmo período do ano
passado. De janeiro a junho deste ano, o Batalhão
Rural da Polícia Militar realizou 151 prisões em
flagrante, a captura de 81 foragidos da Justiça,

Eduardo amEndola Camara

a importância do
horário de verão e do
contraturno industrial
Opinião 3

apreensão de 167 armas de fogo, recuperação de
34 veículos furtados/roubados, além de 25.974
ações de monitoramento e 14.258 visitas rurais.
Ao todo, 11.390 propriedades rurais foram cadastradas no sistema do Centro Integrado de Inteligência Comando e Controle. Cidades 10

Afonso Cardoso
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um olhar cuidadoso
salva vidas
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PRF registra
aumento de
11% em mortes
De janeiro a junho de 2021 foram registradas 86 mortes, enquanto no mesmo período do
ano passado foram registrados 77 óbitos. O número de acidentes também aumentou 6%:
1.056 ocorridos em 2021 ante
995 que foram registrados no
ano passado.
Cidades 11

Pix ganha
preferência
dos brasileiros

Atlético-GO perde para o Palmeiras

Rubro-negro é superado pelo time paulista, e líder da Série A, durante toda a partida, conta com infelicidade de zagueiro e apagão no fim do jogo para tomar três gols no Accioly. Esportes 7

Em menos de um ano em operação no Brasil, a modalidade de
operação financeira se tornou
popular por causa da facilidade
nas transações, a qualquer dia
e hora, sem cobranças. São justamente estas facilidades que
merecem a atenção de todos
por causa dos golpes que podem
surgir. Cidades 10

Wesley Costa

Fora dE casa,
Vila é derrotado
pelo CRB

Leia naS CoLunaS

▼

Xadrez: Oposição obstrui votação de pacote de medidas
do governo.

Política 2

No Estádio Rei Pelé, em Maceió, o time comandado pelo
técnico interino Higo Magalhães foi superado pelos alagoanos por 2 a 1. O revés coloca fim à sequência de cinco
jogos de invencibilidade do
comandante na Série B do
Brasileirão.

STJ, Humberto Martins, corre
por fora na indicação ao STF.

Esporte 7

Política 6

Turismo cresce,
mas não ultrapassa
índices de 2019

Busca por imóveis
na planta cresce e
merece atenção

Economia 4

Showroom: Brasal Incorporações realiza palestras para
orientar trabalhadores sobre
julho amarel. Economia 4
Esplanada: O presidente do

a cada hora três pessoas morrem de Covid-19

De acordo com os dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES), foram registradas 13.232 somente nos 197 primeiros dias deste ano. Cidades 9
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Tempo em Goiânia
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Sol e aumento de nuvens de
manhã. Pancadas de chuva à
tarde e à noite.
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Oposição obstrui votação de
pacote de medidas do governo

Texto foi aprovado com aumento de 185% no FEFC

Bolsonaro defende
parlamentares
que aprovaram
LDO com emendas
O presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), defendeu os parlamentares que votaram a favor
da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) com uma previsão de aumento de 185% no Fundo Especial de Financiamento de Campanha (Fefc). Dos 17 deputados goianos, 13 votaram a favor, um se absteve e apenas três parlamentares votaram contra a LDO.
“Obrigado aos parlamentares que votaram a LDO, todos eles, que foram acusados injustamente de terem votado a favor do Fundão”. “Não é verdade [que votaram a
favor do FEFC], teve a votação da LDO que interessava ao
Governo e, em um projeto enorme, alguém colocou uma
emenda, que foi descoberta pelo parlamento e que teve um
destaque apresentado pelos deputados”, comentou o presidente da República durante a saída do Hospital São Luiz,
ao receber alta hospitalar (leia na página 6).
De acordo com o presidente, não foi colocado o destaque em votação e que esses deputados que teriam votado
a favor do texto não merecem essas críticas porque, segundo o Bolsonaro, um “bom parlamentar” não precisa de
dinheiro para fazer campanha, porque ele é “reconhecido naturalmente'' no seu estado.
“R$ 6 bilhões, pelo amor de Deus. Esse dinheiro nas
mãos do Tarcísio [ministro da Infraestrutura], serviria
para realizar o recapeamento de boa parte da malha viária de todo o Brasil e isso tudo vai para o teto orçamentário”, comentou o presidente. (Dayrel Godinho,
Especial para O Hoje)

Grupo de sete deputados de oposição na Alego fazem manobra regimental para obstruir a
pauta de votação de quatro projetos encaminhados pela governadoria. O objetivo é incluir
o aumento da faixa de atendimento do programa de distribuição de renda
para mulheres em extrema
pobreza encaminhado pela
governadoria. A proposta
deve distribuir parcelas
de R$ 200 reais por 12
meses e prorrogado por
36. Oposição que inclusão das mães gestantes que obtenham renda
mensal de até R$178,00 per
capita, que é o valor que define
a linha da pobreza.

Folga

O governo tem base folgada para a aprovação
das propostas. As discussões retomam na próxima semana com a discussão do Bolsa Qualificação
voltada para trabalhadores; Bolsa Alfabetizador;
Bolsa Alimentação, voltado para adolescentes e a
utilização de recursos da Lei Aldir Blanc.

A postos

Os deputados federais Dr. Zacharias Calil (DEM),
Zé Mário (DEM), José Nelto (Podemos) e Francisco
Jr. (PSD) poderão ser convocados a qualquer momento pelo Congresso Nacional mesmo durante o
recesso parlamentar, que vai do dia 18 ao dia 31 de
julho. Os quatro goianos integram a Comissão Representativa do Congresso Nacional Durante o Recesso Parlamentar e foram selecionados por "atuarem em situações emergenciais".

Na porta

A vereadora Sabrina Garcez (PSD) pode assumir em breve uma secretaria no Paço Municipal. Ela deve substituir o vereador Paulo Henrique da Farmácia (PTC) que hoje comanda a Secretaria Municipal do Desenvolvimento e Economia Criativa. Dando certo, quem assume é
Priscila Tejota (PSD).

Fundão

Dos três senadores goianos, apenas
Luiz do Carmo (MDB) votou a favor do
chamado golpe do fundão, que vai destinar R$ 5,7 bilhões para bancar campanhas políticas em 2022. Kajuru (Podemos) e vanderlan Cardoso (PSD), não
apoiaram a medida.

Crise hídrica

Como parte das medidas que visam
minimizar a crise hídrica em Goiás, Ronaldo Caiado, via decreto, instituiu a política estadual de proteção e preservação
das nascentes de água.

Prematuro

Em que pese a defesa por aliança política, do MDB, com Ronaldo Caiado, para
2022, o deputado Paulo Cezar Martins
continua na defesa por candidatura própria. Diz que qualquer decisão, agora, é
precipitada. “O momento é de fortalecimento do partido”.

Martelo progressista

A disputa pelo controle do Progressistas no Estado de Goiás deve ter um epílogo em agosto, ou no mais tardar, em setembro, quando o presidente nacional da
sigla, o senador Ciro Nogueira, deve bater o martelo sobre quem deve liderar o
Diretório Regional do partido, se é o
atual presidente, Alexandre Baldy, ou se
o deputado federal Professor Alcides tomará às rédeas.

CURTAS
t

2 Na sessão de sexta, na Alego, o de-

putado Humberto Aidar (MDB) saiu
em defesa da publicidade das ações da
Casa, alvo de críticas de parte da imprensa local.

2 Mais um candidato a presidente da
OAB-Goiás visitou Iris Rezende, em seu
escritório político, em Goiânia. Tratase de Pedro Paulo de Medeiros.

Deputados iniciam semana
intensa na Assembleia

Sérgio Rocha/Alego

Casa tem dez
projetos
tramitando a
pedido do Governo
Dayrel Godinho
A semana da Assembleia
Legislativa de Goiás (Alego)
começa com duas sessões extraordinárias marcadas hoje
(19) e para amanhã (20) para
debater dez projetos do Governo Estadual, entre eles a
adesão ao Benefício Fiscal
previsto na Legislação do
Mato Grosso, a criação de um
benefício mensal para as
mães do Estado e outros projetos que estão sob pedido de
vista na Casa.
As sessões extraordinárias
foram convocadas pelo presidente da Casa, Lissauer vieira (PSB), a pedido do governo
estadual, e já foram lidas em
plenário e encaminhadas
para a Comissão Mista na última sexta-feira (16).
Estão previstos na pauta
da primeira sessão o projeto
que cria o programa de transferência de renda Mães de
Goiás. A matéria tem o objetivo de garantir atenção social
e financeira às mães que tenham filhos com até seis anos
de idade e em situação de extrema pobreza.
A iniciativa, de acordo com

Criação do
programa Mães de
Goiás está em pauta;
caso aprovado, as
mães terão R$ 250
como benefício
mensal

o governo, é de garantir a essas
mães um benefício mensal no
valor de R$ 250,00. O Cadastro
Único para Programas Sociais
do Governo Federal será utilizado para identificação e caracterização das famílias em
extrema pobreza. O projeto,
que recebeu diversos pedidos
de vista, foi relatado pelo deputado Rafael Gouveia, que
manifestou parecer favorável.
Além da criação do programa, está em pauta a criação de

regras para a utilização de recursos da Lei Aldir Blanc. O texto versa sobre a utilização, no
exercício de 2021, dos recursos
transferidos pela Lei Federal n°
14.017, de 29 de junho de 2020
(Aldir Blanc), tendo em vista o
cancelamento de empenhos
pela Secretaria de Cultura. A
matéria recebeu parecer favorável do relator, deputado
virmondes Cruvinel (Cidadania), e pedidos de vista de cinco parlamentares.

Adesão ao
benefício fiscal

Também será analisado o
parecer favorável do deputado Amauri Ribeiro (Patriota) à
matéria de nº 6299/21. O texto
propõe a adesão do estado de
Goiás ao benefício fiscal do estado do Mato Grosso, para incentivar o desenvolvimento
econômico das atividades
agropecuárias e a geração de
emprego e renda em Goiás.
(Especial para O Hoje)
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Horário de verão e
contraturno industrial
Eduardo Amendola Camara
O horário de verão, desde sua adoção, em
1931, tem o objetivo de melhorar o aproveitamento da luz natural e reduzir a necessidade de
energia concentrada no período das 18h às 21h.
Durante o horário de pico o segmento produtivo
ainda está em operação, as residências aumentam a demanda por energia e a iluminação pública municipal é acionada. No início de seu primeiro ano de governo, o Presidente Jair Bolsonaro extinguiu o horário de verão por considerar que a medida perdeu a "razão de ser aplicada sob o ponto de vista do setor elétrico".
Entretanto, em meio à crise hídrica e aumento
das contas de luz no Brasil, o governo declarou
na terça, 29 de junho, uma nova medida de incentivo às empresas deslocaram o consumo do
horário de maior demanda de energia para o de
menor demanda, mudando os turnos.
Para a indústria ser motivada a mudar seu horário de funcionamento ela precisaria de incentivos. A sua força de trabalho passaria a receber
adicional noturno, e nesse período, é sabido que
o número de acidentes de trabalho aumenta. E
com isso as empresas teriam que lidar com o aumento do custo, além de uma mudança cultural
muito grande. Para incentivá-las, além de benefícios na tarifa de energia, seria necessário incentivo fiscal - e custaria muito ao governo em um
momento em que não há folga no orçamento. Assim, a medida não seria efetiva em reduzir a sobrecarga sobre o sistema no horário de pico.
Como alternativa, o retorno do horário de verão ao final de 2021 poderia produzir o efeito esperado, principalmente nas unidades federativas
meridionais, coincidentemente os maiores consu-

midores de energia. Neste sentido, a Confederação
Nacional do Turismo (CNTur) lançou uma proposta
requisitando a volta deste horário especial. Diante deste cenário, é importante refletir sobre o real
impacto dessa medida quando falamos na demanda por energia. A principal responsável pela
geração de energia é a hidrelétrica. Sendo assim,
quando o volume dos reservatórios é insuficiente
para atender a demanda naquele momento, outras
fontes são acionadas para entregar a quantidade
necessária para a população. Essas alternativas,
como eólica e térmica, contudo, são mais caras - e
o valor é repassado para o cidadão.
A companhia geradora de energia de uma determinada região ganha concessão e se compromete
a entregar toda quantidade de energia demandada. Quando a indústria liga uma máquina ou uma
família liga a televisão, aumenta o consumo de energia. O sistema tem que gerar, basicamente no mesmo instante, aquela energia. Por isso o horário de
verão tinha sua importância ao descasar o fim do
expediente produtivo com o acionamento da iluminação das vias públicas reduzindo a necessidade de energia concentrada em horários de pico.
Portanto, a retomada do horário de verão em
2021 é uma prática recomendada pois em primeiro lugar a medida
aumenta a eficiência
e segurança do setor
energético; em segundo lugar não onera os cofres públicos e
por fim, mas não menos importante, ainda
Eduardo Amendola Caincentiva o setor de
mara é economista e doturismo. Avante ao
seu retorno!
cente da Estácio
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Super Coronavírus
O novo Coronavírus conta no Brasil com aliados fortíssimos para sua mutação, ou seja, se recriar
com novas variantes. A ineficiência dos governos
é uma delas. Além é claro, da corrupção dos agentes públicos. Os governos não querem e nem fazem
esforços para gerir com qualidade as cidades com
aparelhamento público. Apenas para ilustrar a minha crítica: o transporte público. Os ônibus circulam superlotados diariamente em Goiânia. As empresas não disponibilizam veículos nas ruas. E caso
o poder público, Legislativo, Executivo e Ministério Público, quisessem fazer algo com provas, bastasse acompanhar os horários dos ônibus nos próprios aplicativos da companhia de transporte. Em
certas ocasiões, um intervalo entre uma viagem e
outra chega a 80 minutos ou mais, passado esse tempo, é fato que o ônibus irá lotar. Além disso, é um
desrespeito à Constituição Federal, ao impedir – prejudicando - o direito de ir e vir do cidadão. O transporte não é de graça, pelo contrário, é pago antecipadamente.
Pedro Lucas
Trindade

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

CONTA PONTO

{

Defendeu o presidente da República, Jair Bolsonaro, ao se posicionar “contrário a aprovação de um
aumento de 580% no Fundo Especial
de Financiamento de Camapanha
(Fefic), aprovado junto com a LDO

Um olhar cuidadoso salva vidas
Marihá Lopes
Durante um atendimento infantil, o que não é
dito também precisa ser valorizado. A criança, muitas vezes, está tão receosa de falar o que realmente sente ou vivencia que passa a se fechar. As crianças, quando estão passando por situações de violência, costumam mudar seus comportamentos –
em muitos casos, essa mudança é acentuada, a criança passa a ter atitudes violentas, pode se isolar e se
mutilar como forma de punição.
Quando se fala de violência, não é apenas a física. Não podemos esquecer da violência sexual,
psicológica, maus-tratos, abandono e negligência.
Os adultos que participam da vida dessa criança precisam estar atentos às mudanças bruscas
de comportamento e tentar deixá-la com a sensação de segurança e conforto para que possa expor o que está acontecendo.
Sabemos que, na maioria das vezes, o inimigo está dentro de casa, então os familiares precisam acreditar na fala dessa criança. Esse primeiro ponto é fundamental para promover a sensação de segurança. É importante lembrar que,
segundo o artigo 4º do ECA, é “dever da família,
comunidade, sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à
alimentação, à educação (...)”; pelo artigo 245,
cabe ao “médico, professor ou responsável por
estabelecimento de atenção à saúde e de ensino
fundamental, pré-escola ou creche, de comunicar à autoridade competente os casos de que te-
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nha conhecimento, envolvendo suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente”. Ou seja, precisamos entender que
nem sempre essa criança ou adolescente conseguirá expor de forma clara o tipo de violência que
está vivenciando. Cabe a nós termos esse olhar
cuidadoso e buscar ajuda.
Durante a pandemia, tivemos um aumento de
violência doméstica, devido ao maior tempo compartilhado entre os agredidos e agressores. Uma
possibilidade de reduzir isso é denunciando. O
Disk 100 é um dos principais canais de proteção
a crianças e adolescentes. A denúncia pode ser
anônima. Além desse canal, os responsáveis precisam observar as mudanças comportamentais,
conversar com a criança em um ambiente neutro e de forma calma dizer que quer ajudá-la, que
ela está segura, que nada de ruim acontecerá
com ela ou com sua mãe/pai, que você acredita
no que ela está falando, observar se há machucados constantes, se
está apresentando algum sintoma de dor
ou está com comportamento de esquiva.
A denúncia pode
ser feita por todos
nós, não podemos
nos isentar. As crianMarihá Lopes é psicóloga
ças e adolescentes
clínica, especialista em teprecisam dos cuidarapia cognitiva comportados de adultos para
sua sobrevivência.
mental e psicologia social

Se dessem R$ 6 bilhões
nas mãos do Tarcísio
Freitas [ministro da
Infraestrutura], dava
para recapear muitas
rodovias por todo o
país, se dessemos para
o Rogério [ministro do
Desenvolvimento
Regional],
conseguiriamos água
para o Nordeste
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Goiás mantém a alta porque o agronegócio recebe muitos incentivos do Estado.
muito Bom!
Clô Almeida
Goiânia

M

@ohoje
É uma outra coisa para dispersar a atenção sobre a Cpi da Covid-19. Bastante normal, né?
Afif Sarhan
Goiânia

N

@jornalohoje
a internauta Gaby mesquita espera que is
alunos voltem todos com segurança” no
mês de agosto, quando está previsto o retorno às aulas
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A bolsa de valores caiu pela segunda vez consecutiva

Dólar fecha em
R$ 5,11 e tem
primeira queda
semanal
Num dia de volatilidade no mercado financeiro, o dólar fechou praticamente estável, depois de passar a
maior parte do dia em queda. Mesmo assim, a divisa teve
o primeiro recuo semanal em julho. Influenciada pelo cenário externo, a bolsa de valores caiu pela segunda vez
consecutiva e reverteu os ganhos dos últimos dias.
O dólar comercial encerrou a sexta-feira (16) vendido a R$ 5,115, com alta de apenas 0,01%. A cotação operou em queda na maior parte do dia, chegando a cair
para R$ 5,07 na mínima da sessão, por volta das 14h. A
moeda, no entanto, reagiu ao longo da tarde e fechou na
estabilidade.
A divisa encerrou a semana com queda de 2,66%, a
primeira baixa após duas semanas seguidas de valorização. Em julho, o dólar acumula alta de 2,86%.
O mercado de ações teve um dia mais pessimista. O
índice Ibovespa, da B3, fechou esta sexta aos 125.960 pontos, com recuo de 1,18%. O indicador chegou a operar em
alta até por volta das 12h30, mas reverteu o movimento, influenciado pelo cenário externo.
Em relação ao dólar, tanto o cenário doméstico como
fatores internacionais influenciaram o câmbio. A divulgação de que as vendas no varejo subiram 0,6%, em junho, nos Estados Unidos, fez a moeda norte-americana
subir em relação às principais divisas do planeta.
O bom desempenho da economia norte-americana
pode fazer com que o Federal Reserve (Fed, Banco Central dos Estados Unidos) antecipe o fim dos estímulos concedidos por causa da pandemia de covid-19. No entanto, a alta no preço das commodities (bens primários com
cotação internacional), a recuperação da atividade econômica e a expectativa de que o Banco Central brasileiro
continue a aumentar a taxa Selic seguraram a alta do dólar no Brasil.
A bolsa de valores não teve o mesmo movimento. Influenciado pela queda das bolsas norte-americanas, o
Ibovespa não sustentou os ganhos do início do dia e teve
a segunda sessão seguida de queda. (ABr, com informações da Reuters).

Turismo registra
crescimento em
2020, mas ainda
abaixo de 2019
O setor de turismo brasileiro registrou em maio, último mês com dados consolidados, faturamento de R$ 9,6
bilhões, 47,5% superior ao de maio do ano passado. No
entanto, em comparação ao mesmo mês de 2019, antes do
início da pandemia de covid-19, houve redução de 31,2%
no faturamento do setor. Os dados, divulgados hoje (16),
são da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo
do Estado de São Paulo (FecomercioSP).
Em maio, o transporte aquaviário foi o único, entre os
seis grupos de atividades analisados pela FecomercioSP, que
conseguiu superar o patamar pré-pandemia, com alta de 20%
no faturamento em relação ao mesmo mês de 2019. O transporte aéreo registra a maior queda em relação a 2019, de
50,5% – variação similar à da redução da demanda de passageiros, na mesma comparação, de 43%.
Em maio de 2021, os restaurantes e alojamentos faturaram R$ 2,8 bilhões, 33,5% abaixo do obtido no mesmo mês em 2019, com variação muito próxima do grupo atividades culturais, recreativas e esportivas (33,8%), também afetado pelo isolamento social.
O conjunto de atividades de locação de veículos, agências e operadoras de turismo registrou queda de 13,2%
em maio em relação a 2019, e o setor de transporte terrestre, redução de 6,6%.
“A vacinação ainda é a principal variável para os turistas voltarem a viajar com segurança e para os empresários se planejarem de forma mais sólida”, diz, em
nota, a FecomercioSP. “Iniciativas como a redução das
restrições, a ampliação das ofertas dos serviços turísticos e a aceleração da vacinação em todo o país são fundamentais para uma melhora gradativa e mais consistente do setor”, acrescenta a entidade. (ABr)

A Brasal Incorporações realiza, entre os dias 21 e 28 de julho, série de palestras para orientar os trabalhadores de suas obras sobre o Julho Amarelo, mês de conscientização sobre as
hepatites virais. Uma enfermeira do trabalho irá percorrer as construções dos empreendimentos
Cena Marista, Reserva Newest, Reserva Parque Areião e Moove Home Brasal. A palestra terá
duração de cerca de uma hora e, além das explicações sobre hepatite, também terá espaço para
que os colaboradores possam esclarecer dúvidas sobre a doença.

Websérie Autocuidado
Buscando trabalhar dicas importantes sobre saúde e bem-estar para
as pessoas melhorarem a sua qualidade de vida, o Laboratório Teuto dá
início a websérie "Autocuidado", inspirada nos sete pilares do autocuidado da Organização Mundial da
Saúde (OMS). O episódio piloto (encurtador.com.br/dgxDY) da série já
está disponível nas redes sociais do laboratório e trabalha o conceito do que
é autocuidado. Os próximos episódios,
que serão postados mensalmente,
são divididos em 12 temas e abordam
assuntos como alimentação, suplementos alimentares, probióticos, atividade física e muito mais.

Casa de Criadores
Em sua terceira participação na Semana de Moda Nacional Casa de Criadores, marcada para acontecer entre 26 e 30 de julho, no formato digital, a marca goiana Thear vestuário,
assinada pelo Empreendedor e Diretor Criativo Theo Alexandre, levará à passarela sua Coleção Simetria, inspirada na Arquitetura Art Déco goiana. Único representante do CentroOeste no evento, o estilista traz em suas peças fibras naturais, valorizando tecidos sustentáveis, denim e 100% algodão.

Para fios danificados
Alta performance em reparar os
fios quimicamente danificados desde a primeira aplicação é um dos
grandes diferenciais da nova linha
do Boticário, Match SOS Cauterização. Enriquecida com queratina
biomimética, promete recuperar 15
anos de danos em 1 mês com o uso
contínuo e combinado entre seus
produtos. Shampoo, condicionador,
máscara, sérum, e o queridinho
concentrado de queratina, completam a nova linha. O concentrado de
queratina contém ativos que penetram as 10 camadas da cutícula do
fio, recuperando até os cabelos que
sofreram corte químico.

Programa Nascer Bem

Reconhecimento

Com o intuito de acolher a gestante
e seu acompanhante com o maior
conforto e qualidade durante a gestação, parto e pós-parto, o Sistema
Hapvida implantou o Nascer Bem
em Goiânia. O objetivo do programa
é incentivar as mães a se sentirem seguras e acolhidas para o parto normal
nos casos em que se pede esse procedimento. Atualmente, cerca de três
mil gestantes são atendidas pelo Hapvida, em Goiânia, que realiza uma
média de 300 partos por mês.

As atividades imobiliárias participaram
com 10,3% no valor Adicionado Bruto do PIB
brasileiro em 2020, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
mostrando sua importância econômica. Em
Goiás, uma empresa que se destacou foi a Consciente Construtora e Incorporadora. A empresa
recebeu recentemente reconhecimento do Sicoob UniCentro Br, cooperativa de crédito de
livre admissão que conta com mais de 45 mil
cooperados no país, como um dos clientes com
maior participação nos resultados financeiros
da instituição em 2020.

Conceito
Freemium

Distribuição dirigida com
alto conteúdo editorial
O mesmo adotado pelos grandes jornais em todo o mundo
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Deputados gastam R$ 2,2 mi
com cotas parlamentares

Camara dos Deputados

Dados foram
levantados pela
reportagem com
base no portal de
transparência
Samuel Straioto
Os 17 deputados federais
de Goiás gastaram no primeiro semestre de 2021: R$ 2,2
milhões em cotas parlamentares. O valor é inferior ao
mesmo período de 2020.Nos
seis primeiros meses do ano
passado foram gastos em cotas parlamentares: R$ 2,6 milhões. As informações foram
levantadas pela reportagem, a
partir dos dados disponibilizados no Portal da Transparência da Câmara dos Deputados. vale ressaltar que os deputados ainda estão dentro
do período para prestar contas dos gastos e por isso, os valores podem ser alterados.
O deputado que teve o
maior gasto foi Professor Alcides (Progressistas) com R$
212.641,95; O segundo foi
Adriano do Baldy (Progressistas) R$ 164.199,26 e o terceiro foi Rubens Otoni (PT): R$
160.800,67; Já os que menos
gastaram em cotas parlamentares foram: Delegado
Waldir (PSL): R$ 37.995,12;
Francisco Júnior (PSD): R$
87.686,77 e José Nelto (Podemos): R$ 94.480,26.
Cada parlamentar goiano
tem direito de usar por mês até
R$ 35,5 mil. A Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar
(CEAP) custeia as despesas do
mandato, como passagens aéreas e conta de celular.
32,42%(R$ 733 mil) do total
gasto foi com divulgação de atividades parlamentares; 22,27%
(R$ 503 mil) foi aplicado em
manutenção de escritório;
16,49% (R$ 373 mil) foi gasto
pelos deputados federais Consultoria e empresas; 8,98% (R$
203,2 mil) foi direcionado para
combustível; Outros tipos de
gastos (3,40%) R$ 77 mil.
Já em relação a verba de gabinete o gasto de janeiro a junho foi de R$ 8.766.675,
15.Cada deputado tem R$
111.675,59 por mês para pagar
salários de até 25 secretários
parlamentares, que trabalham
para o mandato em Brasília ou
nos estados. Eles são contratados diretamente pelos deputados, com salários de R$ 1.025,12
a R$ 15.698,32.
Já os gastos relativos ao auxílio- moradia dos 17 parla-

Na Câmara Federal
o deputado que
registrou o maior
gasto foi o deputado
Professor Alcides
(Progressistas), com
R$ 212 mil

mentares em Goiás foi de R$
78.190,49. Receberam auxílio
moradia com ressarcimento
os deputados: Jose Mario
Schreiner (R$ 22,8 mil) João
Campos (R$ 5 mil) e Glaustin da
Fokus (R$ 21,2 mil). Célio Silveira (PSDB) recebeu auxílio
moradia em dinheiro no valor
de R$ 25,5 mil, mesmo morando em Luziânia, no Entorno de
Brasília.
11 deputados federais usam
apartamentos funcionais em
Brasília: Adriano do Baldy; Alcides Rodrigues; Zacharias Calil; Elias vaz; Flávia Morais;
Francisco Jr. José Nelto; Lucas
vergílio; Magda Mofatto; Professor Alcides e Rubens Otoni.
Não receberam auxílio moradia ou imóvel funcional em
2021, os deputados Major vitor
Hugo e Delegado Waldir.

Senadores gastaram R$ 155 mil
Os senadores de Goiás gastaram no
primeiro semestre de 2021: R$ 155,9
mil em recursos públicos relativos à
atividade parlamentar. As informações
são com base no Portal da Transparência do Senado. Dos três parlamentares de Goiás, Jorge Kajuru (Cidadania) foi o único que não teve gastos relativos as cotas do exercício da atividade parlamentar e ainda com combustíveis. Kajuru tem adotado a prática
desde o início do mandato e não tem
usado a verba pública.
Já Luiz Carlos do Carmo (MDB) foi
o senador goiano que mais usou recursos das cotas para exercício da atividade parlamentar. Ele gastou R$
130 mil 768,58, tendo como maior
despesa a divulgação das ações do
mandato no valor de R$ 73 mil. vanderlan Cardoso (PSD) utilizou segundo
os dados do Portal da Transparência:
R$ 25,1 mil. A maior despesa foi aluguel de imóveis no valo de R$ 24 mil.

Emedebista Luiz do Carmo gastou R$ 130 mil

Durante todo o ano de 2020, O senador Luiz do Carmo usou R$ 234 mil
de recursos públicos para o mandato. Já
vanderlan Cardoso (PSD) usou R$ 39,7
mil. Na última segunda-feira, a coluna
informou os gastos dos deputados federais com atividades do mandato e juntos o valor no 1º semestre de 2021 foi de
R$ 2,2 milhões.
Empresa é contratada para vender Folha de Pagamento da Prefeitura de Goiânia.
A Secretaria Municipal de Finanças
contratou pelo valor de R$ 49 mil a empresa Instituto Brasileiro de Tecnologia,
Empreendedorismo e Gestão – BR TEC.
A contratação visa a venda da Folha de
Pagamento dos servidores da Prefeitura
de Goiânia. O contrato atual é com a
Caixa Econômica Federal, e foi assinado em 25 de fevereiro de 2016. A época a venda da folha foi firmada na ordem de R$ 81 milhões. A intenção é de
precificar os ativos citados e posteriormente e centralizá-los em Instituição Financeira que será contratada
pela Prefeitura de Goiânia.
A contratação é referente à realização de serviços de pesquisa e desenvolvimento de projeto com o objetivo
de promover a avaliação econômico-financeira da folha de pagamento dos
funcionários e servidores ativos, inativos, pensionistas, crédito consignado
em folha de pagamento, pagamento de
fornecedores e arrecadação das receitas diversas da Prefeitura de Goiânia.
A empresa Instituto Brasileiro de Tecnologia, Empreendedorismo e Gestão –
BR TEC tem sede em Belo HorizonteMG. (Especial para O Hoje)

Publicidade
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Leandro Mazzini |

Evangélico, não terrível

Secretário brigou com governo estadual

Baldy sinaliza
retorno para
o Estado
Desaparecido do Estado após assumir a Secretaria de
Transportes Metropolitanos de São Paulo e rachar com
o governo estadual, o presidente do Progressistas, o exdeputado federal Adriano Baldy, comemorou o lançamento do Centro de Excelência em Tecnologia Ferroviária, em Anápolis e o andamento das obras no BRT de
Goiânia, neste domingo (18).
Sem ir à cerimônia de assinatura do termo de intenção pelo ministro da Infraestrutura, o secretário disse que essa retomada só foi possível porque, segundo ele,
acreditou-se em um Goiás com “mais qualidade de
vida e oportunidades para a população”.
O progressista, que também está em racha com o deputado Professor Alcides (Progressitas) pelo comando do
partido no Estado, também comemorou os andamentos
das obras no BRT de Goiânia, que chegou a Praça Cívica. “Lutei [pelo projeto] enquanto era ministro das cidades para viabilizar os recursos e ver as ações saírem
do papel”, comentou.
As sinalizações para o Estado acontecem após uma semana de anúncios e benefícios para a cidade que é sua
base eleitoral, Anápolis, e são uma sinalização de retorno
do secretário para o Estado, onde Baldy tem ambição de
ser candidato ao senado por Goiás e rachou com o governo do Estado após divergências sobre indicações que
lhe custaram, inclusive, a exoneração do seu irmão Joel
Sant’anna Braga, na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), no início de janeiro deste ano. (Dayrel Godinho, especial para O Hoje)

Pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto
Martins, é mais um que continua no páreo caso o AGU André Mendonça não
consiga apoio suficiente dos senadores
na sabatina para ser alçado a ministro
do Supremo Tribunal Federal. Em entrevista recente ao Programa Brasil
200, da Tv Escola, o ministro Martins
fez questão de lembrar que é evangélico decano – embora não tenha citado
o ‘terrivelmente’, como gosta o presidente Jair Bolsonaro. Quem defende a
indicação de Martins para o STF – para
esta ou outra futura vaga, caso Bolsonaro se reeleja presidente – lança mão
do discurso de que o chefe da nação se
cacifaria duplamente, indicando um
ministro para o STJ na esteira.

reportagem@colunaesplanada.com.br

Embora..

.. O presidente já tenha avisado a aliados do seu núcleo eleitoral de que o
grande projeto de 2022, além de sua reeleição, é eleger forte bancada bolsonarista
para o Congresso.

Reclame no palco

O secretário de Cultura do Governo federal, Mario Frias, segurou a maioria dos
patrocínios da Lei Rouanet. Passou a
ser o não-secretário. O reclame é grande
na classe.

Filme de terror

É que, inacreditavelmente, o presidente Bolsonaro (seu padrinho), entre
portas considera os eventos culturais
tradicionalmente apoiados um antro de
esquerdistas amparados em movimentos
políticos anti-governo.

Data venia

Susto

Em família

Efeito pandemia

Entre portas, por onde passa em Brasília, Martins reforça que, apesar de alagoano, não tem ligação com o desafeto do
presidente, senador Renan Calheiros.
São só conhecidos.
A ministra da Família, Damares Alves,
segurou uma intensa agenda nacional de
visitas que faria até o fim do ano. Quer
cuidar da imagem dentro do MDH.

Caixa forte

O Rio Grande do Sul é outro Estado
a avançar na sua própria loteria, após
aval do STF para os Governos reforçarem seu caixa.

Para chamar de seu

Cláudio Castro é aliado, mas não
convenceu ainda. O nome do deputado
federal Hélio Negão voltou a ser citado
nas rodinhas bolsonaristas mais próximas do clã presidencial, no Rio de Janeiro, como potencial candidato ao
Governo do Estado.

O comandante do voo AD 4508 RecifeCampinas na sexta-feira teve mal-súbito
e saiu carregado da aeronave. Um médico a bordo o socorreu. O co-piloto assumiu o manche.
O número de micro, pequenas e médias
empresas (MPMEs) que buscaram crédito
no 1º semestre de 2021 cresceu 435% em
relação ao mesmo período do ano passado,
segundo levantamento interno da Capital
Empreendedor, plataforma de crédito que
conecta o empreendedor a mais de 300 instituições financeiras.

Seguro$

Em 2020, o volume de prêmios emitidos para seguro agrícola apresentou
crescimento de 55% em relação ao ano
anterior. E em 2021 as negociações seguem em alta: no 1º trimestre foram R$
110 milhões de prêmio emitidos. Os dados são dados da Seguradora ESSOR, do
grupo francês SCOR, que completa 10
anos de operação no Brasil.

Jair Bolsonaro recebe alta
e retorna para Brasília
Na capital o presidente terá reunião
com o ministro da Saúde nesta
segunda-feira (19)
O presidente Jair Bolsonaro recebeu alta na manhã
de ontem (18) e conversou
com jornalistas na saída do
Hospital vila Nova Star, na
zona sul de São Paulo. Durante a entrevista, Bolsonaro
disse que retorna ao trabalho
na Presidência hoje (19),
quando o presidente se encontrará com o ministro da
Saúde, Marcelo Queiroga,
para tratar da covid-19.
“Não deixei de trabalhar
aqui, conversei com vários
ministros, paguei missão para
vários ministros. vou pegar o
Queiroga amanhã, vou conversar com ele a questão da
covid. Tive acesso a estudo do
CDC, Centro de Estudos de
Doença dos Estados Unidos, e
o que mais mata de covid,
em primeiro lugar, é quem
está com obesidade, em segundo lugar, quem está tomado pelo pavor ou pelo pânico. Lembra que eu falava lá
atrás que tem que enfrentar,
não tem jeito, quem está com
pânico ou com pavor, a chance [da covid-19] de evoluir
para uma piora gravíssima é
muito grande”, disse.
O presidente disse que também pretende tratar com Queiroga sobre o uso do medicamento proxalutamida contra a

covid-19. Ele informou que
vai pedir estudos no país sobre
o medicamento.
Bolsonaro também falou
sobre a reunião com os chefes
dos Três Poderes, que foi adiada em virtude da internação
do presidente. Ele disse que o
encontro deve ocorrer, e que
"não tem nada de anormal”
nessas reuniões, que servem
para “acertar algumas coisas,
trocar uma ideia”.
“O único chefe que não
tem problema dentro da instituição sou eu, porque eu tenho ministro que eu nomeio.
O ministro [Luiz] Fux tem o
Supremo [Tribunal Federal],
que ali alguns pensam diferente dele, o [presidente da
Câmara, Arthur] Lira e o [presidente do Senado, Rodrigo]
Pacheco também, mas nós
vamos cada vez mais nos
acertando em alguma coisa.
Isso é para o bem do Brasil, e
da minha parte, não tem briga, eu sempre fui de paz e
amor. Eu respeito integralmente a Constituição”, disse o
presidente.
O presidente disse que
quis ir embora desde o primeiro dia em que foi internado e que espera “daqui
uns 15 dias estar comendo
um churrasquinho de coste-

Ministro e Bolsonaro
devem tratar sobre
um medicamento
proxalutamida;
novo medicamento
ao qual o presidente
mostra conﬁança
contra a Covid-19

la e qualquer negócio”. “No
resto, a luta continua, o Brasil está aí e temos muita coisa para resolver.”
Após a alta, além do acompanhamento médico, o presidente vai ter que seguir uma
dieta, mas o próprio Bolsonaro admitiu que é um "péssimo exemplo em se tratando
de dieta".
O presidente foi internado
na manhã do dia 14 no Hos-

pital das Forças Armadas
(HFA), em Brasília, com uma
crise persistente de soluços e
mal-estar. Após exames, Bolsonaro foi diagnosticado com
um quadro de obstrução intestinal. No mesmo dia ele foi
transferido para São Paulo
por decisão do médico Antonio
Luiz Macedo, responsável pelas cirurgias no abdômen do
presidente, e internado no
Hospital vila Nova Star. (ABr)
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dErrota aMarGa em casa

Afonso Cardoso

Atlético Goianiense
não joga bem e é
derrotado pelo
Palmeiras sofrendo
três gols no estádio
Antônio Accioly
Felipe André

O Atlético Goianiense não
conseguiu superar o líder da
Série A. O rubro-negro foi
derrotado pelo Palmeiras, na
tarde deste ontem, jogando no
estádio Antônio Accioly por 3
a 0, o primeiro gol da partida
foi marcado pelo zagueiro
Éder, contra, e no final Gustavo Scarpa ampliou e Breno
Lopes decretou o resultado final. Com o resultado, o Dragão permanece com 15 pontos, enquanto os paulistas pulam para 28 e ficam na primeira colocação.
“[Domingo] Foi um dia em
que não fomos bem, o resultado foi adverso. Precisamos
estar mentalmente muito fortes e entendermos rapidamente o que precisamos para
reagir rapidamente e tirar as
lições do jogo para dar uma
resposta contra o Cuiabá e
conseguir um resultado melhor do que contra o Palmeiras”, analisou Eduardo Barroca após a partida.
Pensando na Libertadores,
o Palmeiras entrou em campo
com algumas mudanças no
time titular, mas nem por isso
deixou de ser competitivo. O
Atlético Goianiense não contou
com o lateral-esquerdo Natanael, que sentiu um desgaste
muscular e foi poupado, apesar disso, o treinador Eduardo
Barroca relacionou pela primeira vez o atacante Toró,
além de contar com o retorno
de Ronald, que estava no departamento médico desde os
jogos contra o Corinthians.
Dentro de campo apenas
uma equipe buscou o resultado no primeiro tempo. Contra um Atlético Goianiense
desatento e com muitos erros,

Willian e Éder disputam bola no primeiro gol, mas o defensor mandou contra e abriu o placar para os visitantes
o Palmeiras pressionou os donos da casa e ficou perto de
abrir o placar em duas oportunidades, mas em ambas parou no goleiro Fernando Miguel. Na primeira, Dudu cruzou do lado direito, a bola desviou e quase enganou o arqueiro, que mandou para escanteio. Na segunda, uma finalização de fora da área,
que o camisa 1 fez a defesa.
No lado da equipe mandante, o Atlético Goianiense
pouco criou e abusou dos passes errados. A única jogada
perigosa do rubro-negro saiu
em uma cobrança de falta de
Arthur Gomes, no último lance do primeiro tempo. No restante, os mandantes se reduziram a se defender contra o
Palmeiras, mas sem conseguir a transição rápida que o
time é especialista e tinha opções de velocidade entre os titulares, mas não acertou o
gol defendido por Weverton.
Na segunda etapa o cenário
permaneceu o mesmo. Com
pouca criação, o Atlético Goianiense não levava perigo a
meta adversário e assistia o
Palmeiras criar as melhores
chances. E não demorou para

Gustavo Scarpa que cabeceou
para o fundo da rede. Após longa revisão, o vAR confirmou o
segundo gol dos visitantes. Ainda deu tempo de Breno Lopes
dar números finais, ao receber
passe de Deyverson e com o gol
aberto ter o trabalho de apenas
finalizar.
Na próxima rodada, o Atlético Goianiense vai viajar para
o interior de São Paulo. O rubro-negro goiano enfrenta o
Santos, no próximo domingo
(25), às 18h15 (horário de Bra-

sília), na vila Belmiro. Porém,
antes disso, os goianos tem um
jogo adiado para realizar, contra o Cuiabá, nesta quarta-feira (21), às 19h, na Arena Pantanal. O Palmeiras, por sua
vez, entra em campo um dia
antes, diante do Fluminense,
no Allianz Parque, às 19h. A
equipe paulista tem uma decisão pela Libertadores no meio
da semana, quando enfrenta a
Universidad Católica-CHI pelo
duelo de volta das oitavas de final. (Especial para O Hoje)

FICHA
TÉCniCa
t
Atlético-GO

0x3

Palmeiras

Data: 18 de julho, 2021; Horário: 16h (de Brasília); Local: Estádio antônio accioly, em Goiânia-Go; Árbitro: denis da silva ribeiro serafim (al); Assistentes: Esdras mariano de lima albuquerque (al) e Brigida Cirilo Ferreira (Fifa/al); VAR: Gilberto rodrigues Castro Junior (pE); Gols: Éder, contra, Gustavo scarpa e
Breno lopes (pal)
atlético-Go: Fernando miguel; dudu (arnaldo), oliveira,
Éder e igor Carius; Willian maranhão, marlon Freitas e arthur Gomes; Janderson (Toró),
andré luis (ronald) e lucão
(Zé roberto)
Técnico: Eduardo Barroca

Palmeiras: Weverton; mayke,
Felipe melo, Gustavo Gomez
e renan; patrick de paula (danilo), Zé rafael e raphael Veiga (Gustavo scarpa); Willian
(deyverson), dudu (Breno lopes) e Wesley (Viña)
Técnico: abel Ferreira

VILA NOVA

SÉRIE B

Goiás demite
Pintado após
empate com Londrina
Pintado não é mais treinador do Goiás. Após o empate em 0 a 0 diante do
Londrina e a fraca atuação
da equipe contra o lanterna
da Série B, a diretoria então
demitiu o técnico que estava há menos de três meses
no comando esmeraldino.
O treinador que foi contratado para sequência da
temporada, estreou no empate em 0 a 0 diante do
Atlético Goianiense, ainda
no Goianão. Após dois amistosos proveitosos antes do
início da Série B, os torcedores estavam empolgados
com o trabalho de Pintado.
O Goiás então estreou com
um empate diante do Sampaio Corrêa, fora de casa e
sua primeira vitória aconteceu na Serrinha, vencendo o Confiança por 2 a 0.
Assim como na sua estreia, seu período no Goiás
termina em um jogo sem
gols marcados. Ao todo foram treze partidas oficiais
pelo clube, sendo cinco vitórias, seis empates e duas
derrotas, com um aproveitamento de 53%.
Sua demissão aconteceu
por conta das últimas atua-

os visitantes abrirem o placar, Raphael veiga encontrou
Wesley pelo lado esquerdo que
cruzou rasteiro, Willian disputou com Éder e o zagueiro
desviou contra na diagonal,
sem chances para Fernando
Miguel que ainda tocou na
bola, mas não impediu que
ela parasse no fundo da rede.
A partida esquentou fora
dos gramados, com as reclamações da diretoria atleticana
com o árbitro Denis Serafim
(AL). Após dois pedidos de pênaltis, na sequência, e a demora nas substituições do Palmeiras, Denis foi ao delegado
da partida para reclamar e sinalizou contra os dirigentes,
enquanto o presidente do Atlético-GO, Adson Batista, gritava
para ele ir apitar o jogo.
Dentro de campo, Eduardo
Barroca contou com o retorno
de Ronald, que entrou na reta
final do segundo tempo, e também com a estreia de Toró.
Com as mudanças, o AtléticoGO subiu a linha de marcação,
mas não foi efetivo nas finalizações e sem conseguir superar
o goleiro Weverton. Nos minutos finais, Deyverson disparou pela direita e cruzou para

ções da equipe na competição. Jogos os quais o time
deixou a desejar, devido as
mudanças feitas até mesmo
pelo próprio comandante.
Empates com Cruzeiro, vitória e recentemente Londrina, além de perder em
casa para o Náutico deixaram o presidente Paulo Rogério Pinheiro, assim como
a torcida, irritados.
Além disso, um episódio em específico estremeceu a relação treinador-presidente. No jogo contra o vitória, o treinador “mudou”
o nome do atacante Índio
para Eduardo, como tática
para “enganar” o adversário e não funcionou. Então,
Paulo Rogério Pinheiro criticou publicamente a atitude do técnico, se mostrando
bastante irritado.
O Goiás volta a campo na
terça-feira (20), para enfrentar o Botafogo, às 19h, no
Nilton Santos, e será comandado por Glauber Ramos, auxiliar da comissão técnica
permanente e que esteve à
frente da equipe no Goianão
2021 e na reta final da Série
A 2020. (Victor Pimenta, especial para O Hoje)

Tigre é derrotado pelo CRB
e Higo perde invencibilidade
Douglas Monteiro/Vila Nova FC

Chegou ao fim a invencibilidade de Higo Magalhães no
comando técnico do vila Nova.
Em jogo válido pela 12ª rodada
da Segundona, o Tigre foi superado pelo CRB, ontem à noite, por 2 a 1. Alan James e Diego Torres marcaram para os
alagoanos e Alan Grafite descontou para os goianos.

O jogo

Apesar de ter atuado como
visitante, foi o vila Nova que
começou levando perigo. Logo
aos seis minutos, Dudu recebeu de Renan Mota e finalizou. A bola passou muito perto do gol defendido por Diogo
Silva. A resposta dos donos da
casa veio dois minutos mais
tarde. E foi certeira.
Depois de um cruzamento
pela esquerda, de Guilherme
Romão, Diego Torres só ajeitou
para Alan James, que mandou
no cantinho de Georgemy, que
não teve chances de fazer a defesa. As oportunidades foram as
melhores da primeira etapa.
No segundo tempo, o Galo
voltou mais ligado. Com apenas três minutos, Renan Bressan roubou a bola e serviu
Erik. O atacante invadiu a
área e encontrou Diego Torres, que de perna esquerda,
mandou mais uma no canto

No Estádio Rei Pelé, o Vila Nova perdeu por 2 a 1
do camisa 1 vilanovense.
O Colorado conseguiu descontar no fim, aos 40, quando Willian Formiga cruzou
na área e encontrou Alan

Grafite. O atacante se esticou
todo e conseguiu mandar
para o fundo das redes de
Diogo Silva. (Breno Modesto,
especial para O Hoje)

FICHA
TÉCniCa
t
CRB 2x1 Vila Nova
Data: 18 de julho de 2021. Horário: 20h30. Local: Estádio rei pelé, em maceió (al). Gols: alan James (8’/1T) e diego Torres (3’/2T) - CrB; alan Grafite
(40’/2T) - Vil. Cartão vermelho: alan Grafite. Árbitro: adriano Barros Carneiro (CE). Assistentes: nailton Junior de sousa oliveira (CE) e Eleutério Felipe marques Junior (CE)

CRB: diogo silva; reginaldo,
Gum, Caetano e Guilherme
romão; Jean patrick (Carlos
Jatobá), marthã (Claudinei) e
diego Torres (Wesley); renan
Bressan (nicolas Careca), alan
James (Ewandro) e Erik.
Técnico: allan aal

Vila Nova: Georgemy; danilo
Belão (Cássio Gabriel), rafael
donato, Xandão e Willian Formiga; pedro Bambu, dudu e
renan mota (alan Grafite);
alesson (João pedro), Clayton
(henan) e Kelvin (Cardoso)
Técnico: higo magalhães

8

n

ESPORTES

ohoje.com
GOIÂNIA, SEGUNDA-FEIRA, 19 DE JULHO DE 2021

Conceito
Freemium
Distribuição dirigida com alto conteúdo editorial

ohoje.com
GOIÂNIA, SEGUNDA-FEIRA, 19 DE JULHO DE 2021

n

9

Wesley Costa

CIDADES

Segundo os dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES) a média de mortes pelo pelo coronavírus é de 67 pessoas mortas por dia

Três pessoas morreram por
hora de Covid em Goiás em 2021
Estado ultrapassou 20 mil mortes, mais de 13 mil foram registradas somente no segundo ano da pandemia

João Paulo Alexandre
Goiás ultrapassou as 20 mil
mortes causadas pela Covid19 na última sexta-feira (16), de
acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES). Foram 13.232 mortes registradas
em 197 dias de 2021. Isso significa que, em média, 67 pessoas morreram por dia no estado pela doença. Apesar da vacinação avançar de acordo
com a chegada de novas doses
em território, cerca de três famílias, em média, choraram
por hora a perda de um ente
querido para a doença. Essas
pessoas, infelizmente, não tiveram a chance de tomar pelo
menos a primeira dose do imunizante.
A maioria das vítimas é do
sexo masculino, com 11.416
mortos até a última sexta. Já as
mulheres somam 8.621 vítimas fatais da doença. Uma
dessas histórias foi interrompida ainda quando tudo estava
muito recente. Ninguém ainda
sabia ao certo como seria essa
pandemia e a gravidade de
toda essa doença, mas vidas já
eram perdidas. Ao contrário do
que muitos pensavam, idosos
não eram os que eram mais
suscetíveis a morrer pelo novo
coronavírus. Pessoas jovens,
sem nenhum histórico de comorbidade, também se tornavam vítimas fatais.
Um exemplo disso foi o engenheiro agrônomo Rafael Rodrigues, de 31 anos. Ele morreu
na madrugada de 11 de abril
do ano passado. Ele passou 14
dias internado no Hospital da
Unimed em Itumbiara. Antes
disso, ele passou por Aloândia,
cidade em que moram os pais,
e Goiatuba antes de ir direto

A maioria das
vítimas é do sexo
masculino, que
conta com mais de
11,4 mil óbitos; é o
caso do engenheiro
agrônomo Rafael
Rodrigues, que
faleceu aos 31 anos
após ﬁcar 14 dias
internado em
Itumbiara

para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da unidade.
O interfone da minha casa
começou a tocar muito. Fui
abrir a porta e era meu irmão,
chorando e falando pra mim
que o Rafael tinha morrido.
Isso era às 6 horas da manhã.
Eu comecei a chorar e arrumar
a casa. Era como se eu não quisesse acreditar”, relembra a
empresária Juliane Severo, de
30 anos, esposa de Rafael.
Segundo ela, o sonho dele
era ser pai de uma menina. Ele
conseguiu realizar o feito, que
se chama Alice, de 2 anos. Porém, o coronavírus retirou o direito do pai de vê-la entrar na
escola, namorar, entrar na faculdade e tornar-se adulta. Juliane conta que o marido era
um exímio fã de sertanejo,
mas adotou a música Every
Breath You Take, da banda de
rock inglesa The Police, como
sendo do casal. Esta, inclusive,
foi a primeira música que a filha dançou. Ele me acordava à

noite, quando eu dormia primeiro que ele, e falava que
olhava a Alice dormir e não
acreditava que tinha realizado
o sonho de ser pai”, recorda.

Mudança

A vida da empresária mudou totalmente após a morte
do marido. A ficha só caiu após
receber o atestado de óbito
dele pelo Correios, pois os velórios para vítimas do Covid19 são vedados para evitar
contaminação. Ela destaca que
sequer teve um último contato
com o amado. “Eu vi ele saindo de casa e nunca mais voltar.
É um negócio estranho, porque
você não vê a pessoa de novo,
nem que fosse num caixão. Eu
acho que ele não iria querer
que a gente visse ele do jeito
que estava, porque ele estava
muito debilitado”, relata.
Ela conta que viveu sete
anos ao lado dele e que, após
dez meses da morte, afirma
que não consegue retirar a

aliança do dedo. Não sei se
vou conseguir tirar tão cedo,
porque é uma coisa muito difícil de acreditar, sabe”, conta.
Para tentar amenizar a saudade, ela assevera que teve que
mudar de casa. “Qualquer buzina na porta a Alice saía correndo e chamando o pai. Hoje
eu mudei para outro lugar,
um apartamento. Mas quando
chega alguém, ela pega a pessoa pela mão e sai mostrando
tudo, inclusive as fotos do pai”,
revela Juliane.
A filha do casal também
sente muita falta do pai e sempre pede para desenhá-lo como
forma de relembrar de mais
uma vítima fatal da doença.
“Ela sempre me pede para eu
desenhar o Rafael com asas,
como se fosse uma borboleta.
Uma vez ela estava no quintal
da casa do meu irmão, comendo, e minha cunhada falou
que uma borboleta amarela
apareceu e ficou voando em
volta dela. Nunca tinha aparecido uma borboleta amarela lá
antes”, conta emocionada.
Juliane revela que produz
um diário sobre quem era o
pai da pequena Alice. O objetivo é trazer como toda a história de amor aconteceu na
vida deles e como o jovem
gostava de viver intensamente. “O Rafael tinha uma humildade que poucas pessoas
têm nesse mundo, e um coração enorme. Lembrar dele é
lembrar de uma pessoa que tinha uma vontade incrível de
viver. Hoje eu entendo porque
ele queria viver tanto e tão rápido, ficar tanto perto da família: ele não ia estar muito
tempo ainda com a gente. Parece que no fundo, no fundo
ele sabia disso”, diz.

38% das mortes foram registradas no 1º semestre
Dos 927.568 registros de
óbito no primeiro semestre no
Brasil, 314.036 foram por covid19, ou seja, um terço das mortes registradas em cartórios
no país. No estado de Goiás os
números assustam mais: das
29.867 mil mortes no Estado de
janeiro a junho de 2021, 11.632
foram pelo novo coronavírus,
38,9%. Os números estão no
Portal da Transparência do Registro Civil e foram atualizados
no dia 30 de junho deste ano.
De acordo com informa-

ções da Agência Brasil, os dados do portal são atualizados
duas vezes por dia e seguem os
prazos legais. A família tem até
24 horas após o falecimento
para registrar o óbito em cartório, porém esse prazo foi estendido para 15 dias por causa da pandemia. O cartório
tem até cinco dias para efetuar
o registro de óbito e depois até
oito dias para enviar o ato à
Central Nacional de Informações do Registro Civil, que
atualiza a plataforma online.

Até o momento, os dados
oficiais do Ministério da Saúde somam 518.066 mortes
causadas pelo novo Coronavírus no Brasil desde o início
da pandemia. Em Goiás somam-se 19.045 mortes provocadas pelo Covid-19.
O registro de óbitos por covid-19 vem caindo. Em março,
a média móvel de mortes dos
últimos sete dias chegou a
3.357 no dia 30. Foi o ponto
mais alto do primeiro semestre. Em junho, essa média fi-

cou entre 1.600 e 2.000 óbitos.
O mês terminou com média
móvel de 592 mortes. Apesar
da incidência de casos continuarem acima de 70 mil novos casos diários. No pico da
pandemia no ano passado,
entre o fim de maio e o fim de
agosto, a média móvel de óbitos ficou em torno de 1.000 registros por dia.
O presidente da Associação
Nacional dos Registradores
de Pessoas Naturais de Goiás
(Arpen-GO), Bruno Quintilia-

no, disse que esse número
não leva em conta as mortes
causadas por outras doenças
que podem ser associadas ao
agravamento da covid-19,
principalmente a síndrome
respiratória aguda grave
(SRAG), responsável por 7.413
óbitos em 2020 e 11.632 este
ano. “Houve aumento considerável no número de óbitos.
No cartório em que eu sou titular, em Aparecida de Goiânia”, afirmou Bruno. (Especial para O Hoje)
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Roubos em
propriedades
rurais têm
queda de 37%

Apesar de oferecer vantagem, a ferramenta requer alguns cuidados

Pix ganha
preferência em
pouco menos de
um ano no Brasil
Especialista reforça
a necessidade de
atenção ao utilizar
a ferramenta para
evitar cair em
golpes
Maiara Dal Bosco
Menos de um ano após entrar em operação no Brasil,
em novembro de 2020, o Pix,
modalidade de transação financeira, já se tornou popular
entre os brasileiros. Prova
disso é que até o dia 31 de
maio, o sistema de pagamentos já atingiu 253,5 milhões de
chaves, com 87,6 milhões de
cadastros realizados por pessoas físicas e 5,8 milhões de
pessoas jurídicas. Entretanto, apesar de oferecer a vantagem de transferências bancárias instantâneas, a qualquer dia e horário da semana
e sem a cobrança de taxas, o
uso da ferramenta exige alguns cuidados.
O economista Aurélio Troncoso, professor e coordenador
do Centro de Pesquisas do Mestrado da UNIALFA, explica que
o Pix foi criado pelo Banco
Central e facilitou a vida de milhões de pessoas no sentido do
não pagamento de taxas tão altas. “Quando você trabalha
com TED e DOC, por exemplo,
você paga taxas significativas

ao realizar a transferência.
Contudo, é preciso estar atento porque se você utiliza o
CPF, telefone ou e-mail como
chave, há margem para uma
série de tentativas de golpes”, afirma.
Para não cair em golpes,
que estão cada vez mais sofisticados e frequentes devido
ao Pix ser uma transação
nova, ao utilizar a ferramenta, o especialista deixa um
alerta. “A responsabilidade
pela transação é de quem
transferiu o dinheiro. Por isso,
é importante prestar atenção

{{
A responsabilidade
pela transação é de
quem transferiu o
dinhero, por isso é
importante prestar
bastante atenção

ao realizar a transferência.
verificar se realmente é o
nome da pessoa, porque caso
seja transferido para a pessoa
errada, o banco está totalmente isento de qualquer responsabilidade financeira pelo
erro”, explica Aurélio.

Procon

Com essas fragilidades,o
sistema acaba sendo atrativo
para modalidades criminosas.
Segundo o Procon Goiás, na
mais nova modalidade de golpe, os criminosos simulam um
agendamento em uma data
futura pelo Pix e tentam convencer a vítima de que a transferência foi feita por engano,
para que ela faça a suposta devolução de imediato. Pessoas
que não têm conhecimento
da tecnologia acabam caindo
no golpe, ao verem a notificação do banco pelo celular.
Com isso, o objetivo dos golpistas é induzir a vítima a
transferir o dinheiro na hora
e, para isso, argumentam para
convencê-la que alguém precisa muito, e urgentemente,
daquele recurso. Caso a vítima
“devolva” o valor do Pix Agendado, o golpista cancela a transação e fica com o dinheiro.
Caso a pessoa caia no golpe, o Procon Goiás alerta os
consumidores sobre os supostos agendamentos do Pix.
Caso o consumidor seja vítima desse tipo de golpe, a pessoa deve procurar uma delegacia para registrar a ocorrência. O recomendado é reunir todas as informações sobre o golpista, seja o ‘print’ do
comprovante do Pix Agendado ou o número do telefone
pelo qual ele entrou em contato. A vítima também pode
entrar em contato com a instituição financeira para buscar outras alternativas.

Ferramenta gira a economia
Segundo o economista, o
PIX é uma ferramenta que
ajuda no sistema do giro da
economia, além de ser uma
evolução, já que as pessoas
usarão cada vez menos o dinheiro vivo. “Por ser uma
transação direta, o dinheiro
entra automaticamente na
respectiva conta e, com isso,
aumenta a rotatividade. Além
disso, o papel moeda deverá

diminuir no bolso das pessoas. O Pix tende a ser usado
como o cartão de crédito. A diferença, entretanto, é que o
Pix é um pagamento à vista”,
destaca Aurélio.
De acordo com o economista, por conta de o Pix ser
uma transferência direta de
dinheiro, não tende a gerar
endividamento. “É uma transferência de dinheiro vivo, en-

tão não gerará endividamento, mas as pessoas podem ficar
sem dinheiro em conta, já que
devido à facilidade, vão fazendo pagamentos com o que
têm em conta. Com isso, se o
dinheiro acabar, a solução
será usar o cartão de crédito,
e aí pode aumentar o endividamento com o com esta forma de pagamento”, finaliza.
(Especial para O Hoje).

Goiás registrou queda de 37% nas ocorrências
de roubos em área rural, de acordo com dados
da Secretaria de Segurança Pública (SSP), que levou em consideração os seis primeiros meses de
2021 com o mesmo período do ano passado. De
janeiro a junho deste ano, o Batalhão Rural da Polícia Militar realizou 151 prisões em flagrante, a
captura de 81 foragidos da Justiça, apreensão de
167 armas de fogo, recuperação de 34 veículos
furtados/roubados, além de 25.974 ações de monitoramento e 14.258 visitas rurais. Ao todo,
11.390 propriedades rurais foram cadastradas no
sistema do Centro Integrado de Inteligência Comando e Controle.
“O que a Segurança Pública está apresentando diz respeito a propriedades que foram respeitadas, em que o cidadão manteve seu patrimônio e não foi assassinado, sequestrado ou
agredido. A população está tendo a
real percepção de
segurança pública”, Números são
diz o governador frutos do trabalho
Ronaldo Caiado em
destaque aos avan- de integração e de
ços na área.
inteligência. O
Se for levado em
consideração os da- mais importante
dos de 2020 com de se destacar é a
2019, a redução dos
indicadores foi de ausência da
40,5%. O combate à vaidade
impunidade em relação aos crimes que
acontecem no campo também tem dado passos largos e apresentado
avanço importante com o fortalecimento da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Rurais
(DERCR), da Polícia Civil. A especializada tem
hoje mobilidade e agilidade para atuar diariamente
em 100% do território goiano, o que facilita as ações
de combate à criminalidade no campo.
Ao longo dos seis primeiros meses do ano, a
DERCR realizou cinco operações policiais. As
ações resultaram em um total de 13 prisões, no
cumprimento de 11 mandados de busca e apreensão, além da recuperação de 94 cabeças de gado
e duas máquinas agrícolas, provenientes de crimes
de furto e roubo na zona rural. O trabalho investigativo da especializada no primeiro semestre foi
responsável pela conclusão de cinco inquéritos policiais, já remetidos ao Poder Judiciário.
“Esses números são frutos do trabalho de integração e de inteligência. O mais importante a
se destacar é a ausência de vaidade. Não é aquela que quer fazer mais, que quer aparecer mais.
Nós temos um inimigo em comum, que se chama
violência e nós estamos de mãos dadas contra
esse inimigo”, ressalta o secretário de Segurança Pública, Rodney Miranda. “A gente só comemora o zero”, enfatiza.

Policiais realizaram 151 prisões em flagrante

Batalhão rural
Um dos primeiros investimentos da atual gestão do Governo de Goiás foi a criação do Batalhão
Rural da Polícia Militar, por meio da Lei nº 20.488,
de 2019. A unidade potencializou as ações operacionais rurais no Estado, trazendo maior proteção
às famílias que vivem no campo. Dentro do batalhão, foi implantado o primeiro Centro Integrado
de Inteligência Comando e Controle do país. A iniciativa serviu como inspiração para outros estados
brasileiros, sendo visitada por representantes de
14 unidades federativas e 2 comitivas internacionais (Colômbia e Japão).
“A sociedade goiana tem de viver com tranquilidade. Não pode ser reprimida por aqueles
que acham que vão ter espaço na criminalidade
e vão ter proteção ou vista grossa do governo. Eles
terão sobre si a mão forte do Estado. Nós não nos
curvaremos, seja qual for o nível de criminalidade, ou com quais proteções eles queiram se
apresentar”, assegura Caiado. (João Paulo Alexandre, Especial para O Hoje)
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Goiás registra aumento de
mortes em rodovias federais
A quantidade de
acidentes também
registrou alta.
Apenas os
números feridos
apresentou queda
Maiara Dal Bosco
O número de mortes nas rodovias federais que passam
por Goiás aumentou 11,69%
nos seis primeiros meses de
2021. De janeiro a junho, foram
86 mortes, enquanto no mesmo
período do ano passado foram
registrados 77 óbitos. O número de acidentes também aumentou 6%: 1.056 ocorridos
em 2021 ante 995 que foram registrados no ano passado. Apesar dos números negativos, a
quantidade de feridos caiu de
um ano para outro. Em 2020,
foram 1.180 pessoas que se feriram em acidente nas rodovias e, em 2021, foram 1.126.
Os flagrantes de infrações
de trânsito nos primeiros seis
meses de 2021 também registraram aumento se comparados com os mesmos meses do
ano passado. Ao todo, são
70.403 registros em 2021 contra
68.281 em 2020. As ultrapassagens em local proibido tiveram
aumento de 65,51%. Foram
9.381 em 2021 e 5.668 em 2020.
Outro dado que praticamente
dobrou foi o manuseio de celular, infração gravíssima e
que gera sete pontos anotados
na carteira. Entre janeiro a junho de 2020, foram 1.281 flagrantes nas rodovias. Já em
2021, no mesmo período, foram 2.190 registros. Com aumento menos expressivo, as infrações em decorrência da falta do uso do cinto de segurança, seja de condutores ou passageiros, subiu de 5.556 em
2020 para 5.972 em 2021.
Já as infrações pela falta do
uso de cadeirinha e em decorrência do álcool ou substâncias
psicoativas, registraram queda
no comparativo. Com relação à
cadeirinha, foram 319 registros
em 2021, sendo que 2020 registrou 401 flagrantes. As in-

Também houve um
aumento de 6% no
número acidentes
nas rodovias
federais que cortam
o Estado

frações decorrentes do uso de
álcool ou substâncias psicoativas nas rodovias federais em
Goiás foram 560 em 2021,
47,32% a menos do que em
2020, quando foram registradas 825 autuações. No mês
passado, a Lei n° 11.705 de
2008, que ficou conhecida
como Lei Seca, completou 13
anos. Desde que entrou em vigor, ela já ajudou a salvar milhares de vidas no trânsito brasileiro, por isso é uma das prioridades nas fiscalizações da
Polícia Rodoviária Federal
(PRF). O Código de Trânsito
Brasileiro (CTB) estabelece limite zero para o consumo de
álcool pelos motoristas e impõe
penalidades severas para quem
infringe a norma.

Operação Férias

Desde o começo deste mês,
tradicional período de férias
escolares e viagens em família,
a Polícia Rodoviária Federal
concentra os esforços de fiscalização nos trechos de acesso a destinos turísticos em
Goiás. Denominada Operação
Férias, as ações deste período
terão foco de atenção nas irregularidades cometidas por
motoristas que potencializam
a ocorrência de acidentes graves. O mês de julho em Goiás
é período de início da estiagem, o que favorece o aparecimento de focos de incêndio
às margens da rodovia, prejudicando a visibilidade de
quem trafega e ainda tem
como consequência o atropelamento de animais silvestres,
que cruzam a pista durante a
fuga das queimadas.
Outra preocupação da PRF
no período é o uso de álcool antes de pegar a direção. É comum familiares e amigos viajarem, passarem o dia em balneários, outros procuram a
região do Araguaia e Serra da
Mesa para se reunirem e abusarem do álcool, na perigosa

mistura com a condução de
veículos. Nos últimos 4 anos,
somente nos meses de julho,
530 motoristas foram flagrados
pela PRF dirigindo alcoolizados
nas BRs goianas.
Por ser um mês típico de
viagens em família, os policiais alertam para os cuidados
no transporte com as crianças:
todas devem estar nos equipamentos de retenção adequados à idade. Ademais, todos
os ocupantes do veículo devem
usar o cinto de segurança e o
carro deve transportar somente a capacidade máxima
de pessoas que suporta. Excesso de lotação é outra infração à qual os agentes estarão
atentos. Os policiais rodoviários federais estarão em pontos
estratégicos das rodovias que
cortam o Estado, com o objetivo de prevenir acidentes, combater crimes e reduzir a violência no trânsito. De 2017 a
2020, os meses de julho somaram 811 acidentes, 932 feridos
e 79 mortes nas rodovias federais que passam por Goiás.

Lei Seca

De acordo com o artigo

165 do Código de Trânsito
Brasileiro (CTB), o condutor
flagrado dirigindo sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência comete uma infração
gravíssima. Nos últimos anos,
a Lei Seca tem reduzido a tolerância para quantidade de
álcool no organismo.
A multa gravíssima é de R$
293,47, mas este valor pode ser
multiplicado por 10, chegando
a R$ 2.934,70. Além da punição
no bolso, o motorista tem a
Carteira Nacional de Habilitação (CNH) recolhida e responde a um processo administrativo que leva a suspensão do
direito de dirigir por 12 meses
- depois de todos os recursos
possíveis. O veículo também é
retido até que um outro condutor habilitado se apresente.
Em qualquer caso de autuação, o motorista pode verificar
a validade do registro da infração. A contestação das penalidades aplicadas é direito
de todo motorista, independentemente da gravidade da
infração cometida. (Especial
para O Hoje).

VACINAÇÃO

Goiânia continua na faixa de pessoas com 39 anos
Apesar da pouca quantidade de doses recebidas, Goiânia
segue vacinando as pessoas
contra a Covid-19 com mais de
39 anos sem comorbidades e
também amplia o atendimento ao grupo prioritário. Hoje
(19), a Prefeitura de Goiânia
disponibiliza 16 postos que vão
funcionar mediante agendamento, das 8h às 17, além do
drive-thru do shopping Passeio das Águas, com disponibilização de 2 mil doses para demanda espontânea.
Para primeira dose, o agendamento é disponibilizado
para o Ciams Novo Horizonte,
Ciams Urias Magalhães, CSF
Parque Santa Rita, CSF Residencial Jardim Itaipu, CSF vila
Mutirão, CS Cidade Jardim, CSF
Crimeia Oeste, CSF São Francisco, CSF vera Cruz II, CS João
Braz, CSF Cerrado Iv, UPA Chácara do Governador, UPA Novo
Mundo, CSF Recanto das Minas
Gerais, CS Parque Amazônia.
De acordo com a SMS, hoje
poderão receber o imunizante

Bipartite (CIB), Goiânia amplia
os grupos prioritários da vacinação contra a Covid-19. Além
dos idosos, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto) e
pessoas com comorbidades, a
Secretaria Municipal de Saúde
(SMS) retoma a vacinação dos
trabalhadores da saúde e dos
profissionais da educação. O
atendimento será por agendamento no CSF Leste Universitário, exceto as gestantes e
puérperas que serão atendidas no Ciams Dr. Domingos
viggiano - antigo Ciams Jardim
América -, sem agendamento.

Balanço

SMS disponibiliza 16 postos que vão funcionar mediante agendamento, das 8h às 17
aqueles que estão previstos
para o dia 23/7 da vacina AstraZeneca. São disponibilizados
sete locais: a Escola Municipal
Francisco Matias, Escola Municipal Coronel José viana, Escola Municipal Lions Clube

Bandeirantes, Escola Municipal
Bárbara de Souza Morais, Escola Rotary Goiânia Oeste, na
Área I da Pontificia Universidade Católica de Goiás (PUCGO) e no Salão Comunitário da
Paróquia Jesus Bom Pastor (ao

lado do CSF Guanabara I). A vacinação nesses locais será sem
agendamento.

Grupos prioritários

Em atendimento à resolução da Comissão Intergestores

Até o momento, a Prefeitura
de Goiânia já aplicou 864.058
doses de imunizantes contra a
Covid-19, sendo que 51,75% da
população vacinável, com idade maior de 18 anos já receberam a primeira e 22,15% da população vacinável, com maior
de 18 anos, receberam a segunda ou dose única. (Daniell
Alves, especial para O Hoje).
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Acordo facilita circulação em
países que falam português
Tratado foi firmado
em Angola durante
conferência
da CPLP
A Comunidade dos Países
de Língua Portuguesa (CPLP)
aprovou um acordo de mobilidade que promete facilitar a concessão de visto e
autorizações de residência e
também a circulação de pessoas nos países do grupo. O
acordo foi firmado no último
final de semana, ao término
da 13ª Conferência de Chefes
de Estado e de Governo da
CPLP, realizada em Luanda,
capital de Angola.
O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, chefiou a delegação brasileira no
evento. Além de Mourão, integram a comitiva o ministro
das Relações Exteriores, Carlos

França, o secretário de Assuntos Estratégicos, Flavio Rocha,
e o presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Augusto Pestana.
Em nota sobre o acordo firmado em Luanda, o Itamaraty diz que, “uma vez em vigor,
o instrumento facilitará a circulação de cidadãos entre os
países da Comunidade, permitindo o adensamento progressivo da mobilidade no espaço da CPLP, que abrange
270 milhões de pessoas”.
Ainda de acordo com o Itamaraty, os debates do encontro
centraram-se na necessidade
de aumentar os fluxos econômicos e comerciais entre os
estados-membros da comunidade, cuja corrente de comércio está em torno de US$ 13 bilhões. Em conjunto, os países
da CPLP são o quarto maior
produtor mundial de petróleo.
No encontro, cujo tema foi

Construir e Fortalecer um Futuro Comum e Sustentável,
também foi definido que Angola exercerá a presidência da
CPLP pelos próximos dois
anos. Os países-membros da
CPLP também expressaram
preocupação com o aumento
da fome e "das diversas formas de má nutrição no mundo", e saudaram a convocação
da cúpula das Nações Unidas
Sobre Sistemas Alimentares
2021, que será realizada de 26
a 28 deste mês, em Roma.
Fundada em 1996 com base
no idioma comum, a CPLP conta com nove estados-membros:
Angola, Brasil, Cabo verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial,
Moçambique, Portugal, São
Tomé e Príncipe e Timor-Leste.
O Brasil é o maior país da
CPLP em termos de população, território e Produto Interno Bruto (PIB, que é a soma
dos bens e serviços produzidos pelo país). (ABr)

Acordo foi firmado no último final de semana

EUROPA OCIDENTAL

Mais de mil estão
desaparecidos
após inundações
Mais de mil de pessoas
estão desaparecidas e já
há mais de 120 mortes
confirmadas após inundações que aconteceram
no oeste da Alemanha e na
Bélgica na última sextafeira (16). Casas foram destruídas na região e novas
enchentes são temidas
pela população local.
Comunidades inteiras estão em ruínas desde que
rios transbordaram e varreram cidades pequenas e
vilarejos na Alemanha, na
Bélgica e na Holanda.
"Foi tão horrível, não
conseguimos ajudar nin-

guém. As pessoas gesticulavam pelas janelas", disse
Frank Thel, um morador
de Schuld, à Reuters diante
de uma pilha de destroços
na cidade, onde vários houve desmoronaramentos.
Só na Alemanha, 103
pessoas já morreram, a
maior perda de vida em
desastre natural em quase
60 anos no país. Teme-se
que este número cresça, já
que mais casas desabaram,
enquanto na Bélgica autoridades disseram que pelo
menos 20 pessoas morreram e outras 20 estavam
desaparecidas. (ABr)
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Homenagem e
sentimentos profundos
Cantora Nádia Figueiredo estreia clipe e música ‘Neste Momento’ nas plataformas digitais
Elysia Cardoso
Apesar de todas as circunstâncias
adversas, o período de isolamento social contribuiu para despertar um
lado mais poético e inspirador em
grande número de pessoas. E com a
cantora Nádia Figueiredo não foi diferente. Neste Momento’ é uma canção de letra simples, mas que revela
sentimentos profundos e vem acompanhada de arranjos refinados.
A artista mergulhou fundo na
composição para superar a perda
do pai, que morreu há um ano em
decorrência das complicações da
Covid-19. “Quero demostrar por
meio dessa música e do clipe, toda
a minha solidariedade à todos que
estão sofrendo, aos que estão doentes, aos familiares e amigos que perderam seus entes queridos e a forma que encontrei para isso foi utilizando a minha voz, que sempre esteve à serviço da música”, destaca
a cantora e compositora.
A intenção da cantora foi promover uma junção da voz popular
com um arranjo mais orquestral.
Pensada inicialmente para quatro
violinos, dois violoncelos, um contrabaixo acústico e um piano, até a
gravação precisou ser adaptada,
reduzindo assim a equipe. “Um
único violinista gravou as partes dos
outros violinos e apenas um violoncelista gravou as partes do outro
cello e do contrabaixo. Todo esse
processo foi pensado visando diminuir os riscos de contaminação
dentro do estúdio”, destaca Nádia.
O resultado final foi obtido durante o processo de mixagem, que
fez a orquestra soar lindamente
no registro que já pode ser conferido pelo público. A mixagem e
masterização deste trabalho ficou a
cargo do experiente Gustavo Modesto, que trabalha regularmente
com grandes nomes da música brasileira como Roberto Carlos, Maria

costuradas junto a imagens dos bastidores da gravação. Ao ser questionada sobre a escolha do canto popular para este trabalho, ela pontua: “Eu
gosto de criar; experimentar sons diferentes, principalmente quando o assunto é música. O som que a voz lírica produz é diferente do som que uma
voz popular pode gerar”, conta.
Para a artista, a liberdade que
essa transição vocal traz em uma
única canção a fascina. “Quando eu
canto uma nota muito aguda no
canto lírico, a sensação gerada por
ela fica reverberando por alguns segundos na minha cabeça e deixa
meu corpo todo em êxtase. Já no
canto popular, minhas emoções ficam mais na parte da fala, da história que estou contando. Em ambos os casos não podemos esquecer
que estamos ali para interpretar, ou
seja, contar uma história par público e levar adiante sentimentos e
emoções”, finaliza.

Sobre Nádia Figueiredo

Nádia Figueiredo investe
agora no lançamento de
uma canção autoral, no
gênero popular

Bethânia, Gilberto Gil, Ivete Sangalo, entre vários outros.
Os arranjos são assinados pelo
pianista Eduardo Henrique, professor de piano na UFRJ e doutorando em música. Os violinos são de
AntónCarballo, integrante da Orquestra Sinfônica Brasileira e os violoncelos de Márcio Malard, que
também já fez parte da OSB, além
de já ter tocado com nomes de peso
como Tom Jobim e Maria Bethânia.
No clipe, dirigido pelo premiado Ricardo Rheigantz, e criado em parceria
com Nádia Figueiredo, a proposta foi
destacar cenas cotidianas, que foram

Cantora e compositora brasileira,
Nádia Figueiredo nasceu em Belo
Horizonte e hoje vive no Rio de Janeiro. Começou a cantar e tocar violão popular aos 10 anos. Aos 11, já
participava de festivais de música na
escola, sendo vencedora em alguns
deles, com músicas de sua autoria.
Aos 14 anos começou os estudos de
violão clássico, demonstrando desde
cedo excelente audição.
Graças ao timbre e extensão vocal privilegiados, já cantou em vários
palcos nacionais e internacionais,
em idiomas como italiano, francês,
inglês, espanhol, latim, russo, Esperanto, hindi e hebraico. Em 2008 começou a estudar canto lírico, atualmente estuda com o soprano brasileira Laura de Souza. Em 2018 participa de um intensivo de canto lírico em Roma,na Itália, com o maestro Romualdo Savastano. (Especial
para O Hoje)
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LIVRARIA
t

Um conto de terror
Mariana Enriquez acaba de lançar seu terceiro livro, o
‘Nossa parte de noite’
Cantor faleceu em 2017 por complicações de um câncer

Todas as
melodias
A plataforma de streaming Curta!On
apresenta documentário sobra a vida
e obra do lendário Luiz Melodia
Lanna Oliveira
Luiz Melodia é um marco na história da música
brasileira e para relembrálo a plataforma Curta!On
apresenta o filme ‘Todas as
Melodias’. O documentário
revela nuances pouco conhecidas da vida e obra do
artista. Com direção de Marco Abujamra, a produção
mostra a trajetória do cantor e compositor por meio
de um rico acervo composto por registros de seu cotidiano e de suas performances musicais. Também ocorre entrevistas com pessoas
que conviveram de perto
com o artista, gravadas exclusivamente para o longa.
O público vai conhecer a
história de um artista completo. Negro e pobre, nascido no Morro de São Carlos,
no bairro do Estácio, tema de
uma de suas canções mais
famosas, Melodia enfrentou
diversos percalços devido a
sua cor e a sua origem, mesmo após o reconhecimento
na carreira. Conhecido pela
originalidade e pela elegância de sua poética, além da
potência de sua voz, Melodia
tem sua vida por trás dos
palcos revelada.
O filme conta com a presença de artistas que o conheceram de perto ou que
são grandes admiradores.
Zezé Motta, JardsMacalé,
Céu, Liniker, Arnaldo Antunes e Gal Costa participam,
ora através de depoimentos,
ora através de apresentações musicais de canções
compostas por Melodia. Gal
Costa, por exemplo, canta
‘Pérola Negra’ e Arnaldo
Antunes, ‘Magrelinha’. O
longa traz ainda imagens
antigas do poeta Waly Salomão, analisando e enaltecendo o estilo do cantor. A
narrativa é conduzida por
sua esposa, a produtora
Jane Reis.
Em uma das cenas de
‘Todas as Melodias’, produzido pela Dona Rosa Filmes
e viabilizado pelo Curta! por
meio do Fundo Setorial do
Audiovisual (FSA), Jane Reis
fala da ausência do marido,

com quem fôra casada por
40 anos até ele falecer em
2017: “Não existe possibilidade de acabar. Ele segue de
várias formas, se transforma, como Gil diz: vive em trigo, morre em pão”. A estreia é hoje (19) na Segunda
da Música, às 22h20, e a produção será disponibilizada
na plataforma.
Luiz Melodia, nasceu no
morro do Estácio, bairro do
Rio de Janeiro, em 1951. Único filho homem de Oswaldo
e Eurídice, descobriu a música ao ver o pai tocando em
casa: “Fui pegando a viola
dele, tirando uns acordes,
observando. Ele não deixava eu pegar a viola de 4
cordas que era uma relíquia, muito bonita, onde
eu aprendi a tocar umas
coisas”, disse certa vez.
Começou sua carreira
musical em 1963 com o cantor Mizinho, ao mesmo tempo em que trabalhava como
tipógrafo, vendedor, caixeiro e músico em bares noturnos. E todas suas experiências a partir daí resultaram em uma mescla de influências que renderam a
Luiz Melodia um estilo único, logo acabou por chamar
atenção de um assíduo frequentador do morro do Estácio, o poeta Wally Salomão e de Torquato Neto.
Através de Wally, Gal Costa
acabou conhecendo um de
seus compositores prediletos, resultando na gravação
de ‘Pérola negra’.
Sua carreira acabou por
consolidar-se no disco ‘Maravilhas contemporâneas’
de 1976. Nas décadas seguintes Melodia lança diversos álbuns e realiza
shows, inclusive internacionais. Em 1987 apresentase em Chateauvallon, na
França e em Berna, Suíça,
além de participar em 1992
do III festival de Música de
Folcalquier na França e em
2004 do Festival de Jazz de
Montreux à beira do lago
Lemán, onde se apresentou no auditório Stravinski,
palco principal do festival.
(Lanna Oliveira é estagiária do jornal O Hoje)

Autora de ‘As
coisas que perdemos no fogo’ e de
‘Este é o mar’, Mariana Enriquez é
expoente de uma
nova literatura de
terror que explora os signos desse
gênero a partir da
vida comum, do
dia a dia cru e urbano. Sua escrita
é marcada pela juventude nos subúrbios de Buenos
Aires pós-ditadura
e por um conjunto
de inspirações artísticas e literárias
que vão do cult ao
underground, de
Nirvana a Tropicália. ‘Nossa parte de
noite’ não foge a
essa regra.
A história acompanha pai
e filho cruzando a Argentina
de carro sob os olhos de soldados armados nos últimos
anos da ditadura militar argentina. Gaspar é o filho que
o pai tenta, em uma cruzada
solitária, resguardar do destino que lhe é designado. A
mãe do garoto morreu em
circunstâncias obscuras, em
um suposto acidente. Ele, assim como o pai, recebeu o
chamado para ser médium
em uma sociedade secreta, a
Ordem, que se relaciona com
a Escuridão em busca de vida
eterna e que utiliza a violência policial para encobrir seus
rituais atrozes.
Na travessia narrada por
Mariana, o terror sobrenatural se mistura com outros
bastante reais. Casas cujo interior se transforma; passa-

gens que escondem monstros
inimagináveis; andanças na
Londres psicodélica dos anos
1960; David Bowie; fetiche
por pálpebras humanas; liturgias sexuais enigmáticas,
entre outros fatos e fantasias.
Tudo isso tem como pano de
fundo a repressão da ditadura militar, os desaparecidos
políticos e, mais adiante, a
incerta chegada da democracia e os primeiros casos de
Aids em Buenos Aires.
A história brinca com os
conceitos de sombra e luz,
placidez e fúria, bem e mal,
dualidades que Mariana Enriquez domina como poucos,
nos lembrando sempre, como
ela própria diz, que “a vida é
um conto de terror”.

A autora

Mariana nasceu em 1973

em Lanús, subúrbio
de Buenos Aires, cerca de 15 quilômetros
ao sul da capital argentina. Lanús era
uma região fabril,
um importante polo
industrial nos anos
1960 e 1970, mas que
sofreu com o esvaziamento da indústria na época da ditadura.] Já adulta,
Mariana se mudou
para Buenos Aires,
para cursar Comunicação Social na
Universidade Nacional de La Plata. Foi
colunista das publicações Página/12,
TXT, La Mano, La
Mujer de mi vida e
El Guardián.
Estreou na ficção
aos 21 anos, com o
romance Bajar es lopeor, em
1994. Mariana adentra o universo tradicional do terror,
reinterpretando arquétipos
clássicos com uma visão local e mais real, trabalhando
com os medos da sociedade
moderna. Os crimes cometidos na ditadura, bem como
a violência policial, violência
contra a mulher e a pobreza
são temas recorrentes em
suas histórias, pois têm a
ver com a realidade da América Latina.
Em 2019, Enríquez venceu a 37ª edição do Prêmio
Herralde de Novela, com o romance Nuestra parte de noche. Neste mesmo ano, a autora veio ao Brasil para participar da 17ª Festa Literária
Internacional de Paraty
(FLIP), numa mesa de debates
com o autor Bráulio Tavares.

Mariana Enriquez é
expoente de uma
nova literatura de
terror que explora os
signos desse gênero a
partir da vida comum

NOTA AO LEITOR
t

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

RESUMO dE noVElas
t
Malhação – Sonhos
Bianca e pedro se alarmam
ao ver Karina falar com Vicki e
João. lucrécia conta para Jeff
sobre sua doença e Jade sente ciúmes. lucrécia decide
contar para seus alunos que
está doente. TomTom encontra a luvinha de alan na praça.
simplício pede para rute ajudá-lo a se reaproximar de
Bete. Bete tenta se convencer
de que o ex-marido não mudou. King apressa simplício a
arrumar um lugar para guardar suas mercadorias.

Gênesis
Yarin se assusta com a atitude ousada de Bila. Jacó nota
a diferença entre lia e raquel.
Beno desmascara raquel. labão se decepciona com raquel, mas pede segredo a
salma.Jasper castiga Bila. Jacó
diz que fará uma proposta a
labão. lia descobre que Jacó
está sendo ameaçado de
morte. Jacó se abre com
lia.malaki pede informações
sobre harã. akia e maalate se
beijam às escondidas. malaki
chega em harã.

a Vida da Gente
ana tenta tranquilizar sofia
antes de sua partida de tênis.
Cecília vence o primeiro set do
jogo. iná e moema torcem por
sofia. sofia ganha o jogo e
Cecília sai da quadra vaiada
por sua atitude contra a rival.
Eva provoca Vitória. Gabriel
conversa com manuela sobre
ana. lorena afirma a lourenço que vai ajudá-lo no processo. nanda se surpreende com
o cuidado que Francisco tem
com ela. renato pede para
conversar com suzana.

Coração indomável
otávio recebe uma carta de
lúcia onde ela pede que aconselhe miguel a reagir porque
ele não quer mais viver. maria
alessandra diz a Carol que foi
o próprio ladrão quem lhe enviou o cheque por e-mail. isabel critica dóris e diz que não
é correto seu comportamento
em relação a otávio. dóris
confessa que está apaixonada
por ele. ‘maria alessandra’ diz
a Carol que não vai permitir
que alessandro lhe venda o
cassino.

império
reginaldo leva José alfredo
até sua casa. Cristina recebe
uma notícia ruim sobre Fernando. Érika diz a danielle
que não tem como ajudá-la.
Jairo chega à casa de Cora
com o diamante e exige que
ela cumpra a parte no acordo
que fez com ele. Carmem
mostra as cópias de todos os
documentos que Cláudio tinha
em comum com leonardo e
merival se preocupa.Jurema
encontra seu quarto revirado
e avisa a reginaldo.
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AGENDA CulTural
t
Festival de circo
o 20º Festival mundial de
Circo conta com a participação da pesquisadora e artista lua Barreto, nesta segunda-feira (19) às 17h, para
debater o seguinte tópico:
‘diversidade dos processos
formativos circenses no Brasil’. o evento tem o objetivo
de investigar e debater os diferentes ‘espaços’ de formação e processos de conhecimento no campo das artes,
com foco na formação circense no Brasil. o festival,
que este ano é online, está
entre os mais importantes
da cena circense brasileira,
tendo sido realizado em Belo
horizonte desde 2001.
Quando: segunda-feira (19).
onde: festivalmundialdecirco.com.br. horário: 17h.
economia nacional
o ‘sem Censura’ recebe,
nesta segunda (19), o presidente do Banco nacional de
desenvolvimento Econômico
e social - BndEs, Gustavo
montezano. no programa,
são abordadas as ações e desafios do principal instrumento do Governo Federal

aborda a importância para o
clima e produção de alimentos para o planeta. Confira a
programação, os palestrantes
e mais informações ementendendoaamazonia.com.br.
Quando: segunda-feira (19).
onde: entendendoaamazonia.com.br. horário: 8h30.

Lua Barreto participa hoje (19) do 20º Festival Mundial de Circo
para promover investimentos de longo prazo na economia brasileira. montezano
também comenta as perspectivas de investimentos e
a retomada da economia
brasileira. participam como
debatedores convidados desta edição os jornalistas rudolfo lago, do Congresso
em Foco, e Fernando Exman,
do Valor Econômico.Quando: segunda-feira (19). onde:
TV Brasil. horário: 21h30.

entendendo a amazônia
Começa hoje (19) a conferência ‘Entendendo a amazônia’, com o intuito de falar
sobre questões climáticas,
sustentabilidade da agricultura e bioeconomia.a abertura conta com Xavier Boutaud, cofundador da agrirex. Em seguida, ele passa a
palavra ao ex-ministro da
agricultura alysson paolinelli, indicado para o prêmio
nobel da paz 2021. Às 9h, ele

Game de RPG
a demo do game independente ‘reverieKnightsTactics’ já pode ser jogada gratuitamente na steam. uma live
com os desenvolvedores ocorre nesta segunda-feira (19),
no instagram, às 19h. o jogo
de rpG tático é uma realização
da 40 GiantsEntertainment,
em coprodução com a hypeanimation e Jambô Editora.
Baseada na franquia nacional
‘Tormenta’, ‘reverieKnightsTactics’ tem lançamento mundial previsto para o final de
2021, nas plataformas playstation 4 e 5, Xbox one e series s/X, nintendo switch e
pC (steam). a distribuição
fica a cargo da publisher europeia 1C Entertainment
("King’sBounty 2").Quando:
segunda-feira (19). onde:
instagram.com/40giants.
horário: 19h.

Diversidade de sons foi algo que marcou o processo de seleção
do Distrito Federal. A lista
dos classificados em Música
Instrumental traz autores
de 14 estados e do Distrito
Federal. Por fim, na categoria Música Popular - a mais
concorrida, com 1.371 inscritos -, são competidores de
17 estados e do Distrito Federal. Desta forma, das 27
unidades federativas, 21 estão representadas nesta fase
do festival.
A diversidade de sons
foi algo que marcou o processo de seleção das canções que agora vão à votação popular. "Pela primeira

vez saímos do nosso eixo
tradicional e tivemos contato com compositores que
não tínhamos acesso antes.
São nomes novos, cuja produção musical estamos ouvindo pela primeira vez",
explicou o gerente da Rádio
MEC, Thiago Regotto.
O maior desafio foi, com
certeza, filtrar 200 canções
entre as mais de dois mil submetidas à comissão julgadora
- o que deu aproximadamente 10% das inscritas. "Deu um
trabalho enorme, porque você
tem que ouvir com a mesma
atenção que antes tínhamos

para a região Sudeste. A gente ouviu o país inteiro, e tentamos fazer uma triagem que
privilegie essa nova música
brasileira, que tem espaço na
Rádio MEC por meio do seu
festival de música".
Já começou a votação popular, realizada pela internet,
de onde sairá três finalistas
escolhidos pelo público. Cada
internauta pode votar uma
única vez por equipamento
eletrônico (o chamado voto
por IP) em cada uma das
quatro categorias. O público
pode participar até às 23h59,
nos formulários disponibilizados no site da Rádio MEC.
As três canções mais votadas de cada categoria estão
classificadas para a final: ao
todo, serão 24 finalistas três de cada categoria pelo
voto popular (12) e três de
cada categoria escolhidas
pelo júri (12). As campeãs serão conhecidas no dia 25 de
setembro, após outra rodada
de votação, em que os internautas poderão indicar qual
a melhor música entre as
três finalistas.

CELEBRIDADES
internado em hospital de
luxo, Luciano Szafir tem
despesas pagas por Xuxa,
diz revista
luciano szafir está internado no hospital Copa star,
na zona sul do rio de Janeiro,
para onde foi transferido desde que o seu estado de saúde se agravou em decorrência de complicações da Covid19. o artista, que deu entrada no hospital samaritano, na
Barra da Tijuca, de acordo
com informações da revista
'isto É Gente', teve sua transferência orientada por Xuxa,
sua ex-namorada, que se indignou em um post sobre a
saúde de luciano. (Carmen
moreira, purepeople)
Zé neto entrega reação das
pessoas ao vê-lo com mulher morena: 'arregalaram
os olhos'
Zé neto e a mulher, natália Toscano, ganharam um
'vale night' neste sábado (17)
e foram a um barzinho sem
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Festival de Música da Rádio MEC
divulga lista com semiﬁnalistas
Foram divulgadas no último final de semana a lista
com as 200 músicas classificadas para a semifinal do Festival de Música Rádio MEC
2021. A comissão julgadora
selecionou 25 canções da categoria Música Infantil, 25 da
categoria Música Clássica, 50
da categoria Música Instrumental e 100 composições inéditas na categoria Música Popular, Ao todo, foram 2.094
músicas inscritas.
Em sua primeira edição
com participação de artistas
de todo o país (até o ano passado, apenas compositores e
intérpretes radicados na região Sudeste podiam se inscrever), a relação de semifinalistas segue sendo abrangente, como se viu na fase de
inscrições, quando o festival
registrou pelo menos uma
canção inscrita em cada unidade da federação.
Em Música Infantil, concorrem na semifinal artistas
de oito estados. Na categoria
Música Clássica, seguem na
competição músicas de compositores de nove estados e

n

Grazi Massafera entrega
troféu a Caio Castro após
prova de automobilismo
Caio Castro participou
de mais uma corrida de
automobilismo da PorscheCup, paixão que vem
se dedicando nos últimos
tempos, neste sábado (17).
O ator, que largou na 13ª
posição, terminou a disputa em sétimo na classificação geral, mas em 3º
lugar em sua categoria, o
que o fez subir no pódio.
E na hora de receber o
troféu, Caio foi surpreendido pela entrada
repentina de GraziMassafera, que lhe entregou a
os filhos, angelina e José
neto, que ficaram em casa
com a avó. mas o programa
do casal acabou virando pia-

honraria em mãos e recebeu em troca um beijo
e um abraço. (Carmen
Moreira, Purepeople)
da entre eles, que se divertiram ao perceber que o novo
visual da influenciadora, que
deixou para trás os fios plati-

nados e agora está morena,
provocou estranheza nos frequentadores do local. (Carmen moreira, purepeople)
Pai de Virgínia Fonseca segue internado na uTi com
pneumonia: 'bactéria no
pulmão'
Virgínia Fonseca voltou a
falar sobre o estado de saúde
do pai, que precisou ser levado ao hospital nesta sexta-feira (16) após apresentar febre. segundo Virgínia, mario
Ferrão já apresentava sinais
de fraqueza, uma vez que
não estava comendo com frequência e regularmente só
aceitava ingerir sopa. agora,
internado na uTi, os médicos
diagnosticaram uma pneumonia aguda: "Ele está com
uma bactéria no pulmão, mas
ele está bem, ele está lúcido,
está falando, está acordado,
está respirando normalmente. Comeu canja de galinha",
explicou a youtuber. (igraínne
marques, purepeople)

1

ÁRIES
(21/3 - 20/4)
o dia te desafia a ser leve e
despreocupado, o que pode ser difícil. Você pode querer controlar
tudo, principalmente os relacionamentos amorosos, portanto
tome cuidado com o ciúme. hoje
a vida tira as coisas do seu comando, portanto é importante se
colocar à disposição.

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
as relações estão em foco,
principalmente as familiares. o
desafio não será entrar em discussão com eles, querendo decidir tudo, mesmo que com as melhores intenções. Vale a pena dialogar. Você pode sentir que a sua
criatividade está bloqueada também. hoje o dia não flui.

3

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
o desafio deste dia é fazer
antes de falar e, mais importante
ainda, terminar o que começou
antes de iniciar novas. Tome cuidado com as discussões, com
querer estar sempre com a razão
e com o excesso de teimosia, que
poderão levá-lo ao erro. Busque
ter uma visão mais leve.

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
hoje, você pode sentir que as
coisas estão mais desafiadoras e
cansativas. o dia te desafia a fazer
atividades das quais não gosta
muito ou que nem sempre são
prazerosas, principalmente no trabalho. o dia de hoje traz desafios.
a necessidade de ter disciplina.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
o desafio deste dia será desapegar das expectativas, buscar
controlar suas emoções e não
querer controlar os outros. a família também pode trazer preocupações e excesso de trabalho.
será importante ajudá-los, ainda
que não queira. sua intuição e
suas ideias podem voar longe.

6

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
o dia te desafia a ter calma,
aquietar a mente e descansar
mais o corpo, seguindo para um
dia de mais contemplação. pode
ser difícil lidar com todas as situações ao mesmo tempo. o ideal
é parar e fazer uma coisa de cada
vez. Tome cuidado com discussões
e mal-entendidos.

7

LIBRA
(23/9 - 22/10)
hoje o dia pode trazer algum
desgaste entre você e as pessoas
do seu trabalho. as críticas ou
falta de ajuda poderão te deixar
chateado. Vale a pena não se deixar levar pelo excesso de drama e
também não vale a pena guardar
mágoas. Vale focar em coisas que
estão ao seu alcance.

8

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
o dia te desafia a realizar em
conjunto e a ceder os louros dos
seus esforços. Você poderá ficar
chateado quando não te valorizam
ou quando as pessoas fluem
numa onda que você criou. É importante manter o foco no que é
essencial e importante. perceba as
reais intenções.

9

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
o dia te desafia a manter o
bom humor mesmo quando tudo
te leva para o caminho oposto do
que planejou, portanto o dia pode
ser carregado de pessoas pedindo sua atenção e ajuda, além de situações que surgem para serem
solucionadas. Tudo isso leva para
novos caminhos.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
o dia te desafia a liderar sem
impor, sem ser cruel. Você pode
querer se isolar para focar no que
precisa fazer. Estará completamente sem paciência para discussões ou terá dificuldade de
encontrar equilíbrio em suas emoções. Tome cuidado com a raiva
que pode te encontrar hoje.

;

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
o desafio deste dia será se
manter em equilíbrio com as pessoas à sua volta. Tome cuidado
com o excesso de julgamento, a dificuldade de compreender as pessoas e a tendência a criar conflitos
e discussões. o dia pode trazer novidades se souber ter bastante
jogo de cintura.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
o dia traz desafio. seus desejos neste dia podem ir contra
as suas próprias metas pré-estabelecidas ou os compromissos assumidos, portanto pode
ser que acabe cancelando atividades em nome de tarefas mais
importantes que chegam. Cuidado com excesso.
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Essência

Design e arquitetura brasileira
André Nazareth

Exposição no MCB
e livro celebram de
forma inédita a
obra do designer e
arquiteto Bernardo
Figueiredo
Lanna Oliveira
O Museu da Casa Brasileira (MCB) tem um grande papel na disseminação da cultura nacional. E desde o dia 17
de julho não é diferente. O
Museu está apresentando a
trajetória profissional do designer e arquiteto Bernardo
Figueiredo. Além da exposição, o livro com o título ‘Bernardo Figueiredo: designer e
arquiteto brasileiro’ também
está disponível e acrescenta a
homenagem. Curadoras da
mostra e autoras do livro,
Maria Cecília Loschiavo dos
Santos, Amanda Beatriz Palma de Carvalho e Karen Matsuda, tiveram o ‘Acervo Bernardo Figueiredo’ como ponto de partida para a pesquisa.
A produção de Figueiredo
está situada no cruzamento
da arquitetura, urbanismo, design de mobiliário, design de
interiores, cultura e suas interrelações transdisciplinares. De
acordo com Maria Cecilia, Bernardo foi um homem de pensamento aberto e sua identidade profissional sempre esteve imbricada com as condições culturais e sociais do Rio
de Janeiro de seu tempo. “Ele
se envolveu em diferentes experiências profissionais e humanas, sempre com uma atitude aberta e positiva”, conclui
Maria Cecilia Loschiavo.
Dividida entre o hall de
entrada e as três salas principais do MCB, a mostra traz
uma linha do tempo com datas e eventos importantes:
desenhos, fotos de suas criações de design de móveis e arquitetura, além do vídeo ‘Fabricando a Poltrona Milha-

Durante a exposição um vídeo com trechos do filme ‘Garota de Ipanema’é apresentado
zes’, que apresenta a fabricação desta peça na fábrica
da Schuster, em Santo Cristo
(RS). Haverá também desenhos originais de projetos urbanísticos criados por Figueiredo para a cidade de
Porto Seguro, na Bahia. Uma
das salas contará com 11 peças produzidas nos anos 1960.
A ‘Poltrona Carioca’, desenvolvida para ser montada
em um programa de Tv da
época, está desmontada e aplicada em uma das paredes mostrando cada uma das partes
que a compõem. Os visitantes
ainda poderão conferir fotos
do Porão da loja Chica da Silva, que pertenceu à figurinista Kalma Murtinho, pioneira
no comércio de artesanato
brasileiro no Rio de Janeiro. O
local era ponto de encontro de
intelectuais cariocas e comercializou moveis de Bernardo durante vários anos.
Outra sala é dedicada ao
Palácio do Itamaraty, que abriga o Ministério das Relações
Exteriores, em Brasília. Móveis originais como a Cadeira

dos Arcos e a Poltrona Rio dividem espaço com as reedições produzidas pela Schuster
como a Cadeira Bahia e a Poltrona Leve. Essas peças fazem parte do projeto do Palácio. A sala conta ainda com
reedições sofás Conversadeira, que podem ser utilizados
pelos visitantes e com o vídeo
Palácio dos Arcos, criado por
Angela Figueiredo com fotos e
imagens de 1967 e 2017.
Em um terceiro espaço são
apresentadas peças reeditadas
pela fábrica gaúcha Schuster
Móveis que, desde 2011, produz os móveis de Bernardo. O
público visitante pode experimentar o mobiliário. “Relançar
os móveis do Bernardo significa manter vivo o legado e a
própria história do mobiliário
nacional. Suas dificuldades,
necessidades e propostas de
solução. Tudo isso sempre
apresentado uma brasilidade
típica junto à discussão do jeito de ser e morar do brasileiro
e suas relações com a natureza e sua filosofia própria", comenta Wilson Schuster.

Sobre Bernardo
Figueiredo

Formado em 1957 pela Faculdade Nacional de Arquitetura, o carioca Bernardo Figueiredo (1934-2012) iniciou
sua carreira projetando edifícios, explorando o universo do
design de móveis e da arquitetura de interiores. Ao longo
de sua carreira, ele traçou
projetos urbanísticos, desenhou estandes para feiras nacionais e internacionais, projetos gráficos e empreendimentos comerciais, sendo pioneiro na criação de shoppings
centers no país, como o Barra
Shopping, inaugurado em
1981 no Rio de Janeiro.
A carreira de Bernardo esteve fortemente ligada ao Rio
de Janeiro nas décadas de
1960/70, sobretudo a Ipanema,
bairro onde nasceu e viveu e
que se tornou um dos epicentros da cultura brasileira no período. “Bernardo, assim como
seus contemporâneos, refletiu
sobre a materialidade, oferecendo projetos ousados, que visitavam diversas frentes, sem

deixar de lado a real funcionalidade de cada um deles,
para o seu público-alvo”, explica Karen Matsuda.
Ele teve participação marcante na concepção do projeto
de arquitetura de interiores do
Palácio do Itamaraty, sede do
Ministério das Relações Exteriores em Brasília, em 1967.
Ele foi convidado a mobiliar as
principais salas do palácio e
conviveu, na ocasião, com nomes do modernismo como: Oscar Niemeyer, Burle Marx, AthosBulcão, Bruno Giorgi e, novamente, Sergio Rodrigues e
Joaquim Tenreiro, também chamados para participar do projeto. “O móvel brasileiro existe
quando atende às condições
próprias da nossa gente. É essa
exatamente minha preocupação ao criar um modelo. Proporcionar através do conforto,
plástica, materiais e autenticidade, o encontro daquilo que é
acima de tudo útil para quem o
procure. É uma questão de
identidade”, dizia Bernardo Figueiredo. (Lanna Oliveiraé estagiária do jornalO Hoje)

SUPER
tTELA
eSTReiaS
Space Jam: Um Novo Legado
(space Jam: a new legacy,
2021, Eua). duração: 1h55min.
direção: space Jam: a new legacy. Elenco: leBron James,
don Cheadle, sonequa martinGreen. Gênero: animação, comédia, família. Em space Jam:
um novo legado, a inteligência artificial, al G (dom Cheadle) sequestra o filho de lebron
James e envia o lendário jogador dos los angeles lakers
para uma realidade paralela,
onde vivem apenas os personagens de desenho animado
da Warner Bros. para resgatar
o seu filho, ele precisará vencer
uma partida épica de basquete contra superversões digitais das maiores estrelas da
história da nBa e da WnBa.
para essa dura missão, King James terá a ajuda de pernalonga, patolino, lola Bunny, dentre outros personagens. Cineflix aparecida:13h45, 15h40,
18h05, 20h30.
Em Um Lugar Silencioso Parte 2 (a Quietplacepart ii,
2021, Eua). duração: 1h37min.
direção: John Krasinski. Elenco:
Emily Blunt, John Krasinski, Cillian murphy. Gênero: suspense, fantasia, terror. Em um lugar silencioso - parte 2, logo
após os acontecimentos mortais do primeiro filme, a família abbott (Emily Blunt, millicentsimmonds e noahJupe)
precisa agora encarar o terror

aventura, família, comédia. Em
Croods 2: uma nova Era, em
busca de um habitat mais seguro, os Croods descobrem
um paraíso que atende todas
as suas necessidades. Entretanto, outras pessoas já moram neste lugar: os Bettermans, uma família que se considera melhor e mais evoluída.
À medida que as tensões entre
os novos vizinhos começam a
aumentar, uma nova ameaça
impulsiona os dois clãs em
uma aventura épica que os
força abraçar suas diferenças,
extrair forças um do outro e
construir um futuro juntos. Cineflix aparecida: 15h, 17h.

'Viúva Negra' é um
ﬁlme estadunidense
baseado na
personagem de
mesmo nome da
Marvel Comics

mundo afora, continuando a
lutar para sobreviver em silêncio. obrigados a se aventurar pelo desconhecido, eles
rapidamente percebem que
as criaturas que caçam pelo
som não são as únicas amea-

ças que os observam pelo caminho de areia.Cineflix aparecida: 19h10, 21h35.
eM CaRTaZ
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 studios, ‘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 parar até

derrotá-la, natasha terá que lidar com sua antiga vida de espiã, e também reencontrar
membros de sua família que
deixou para trás antes de se tornar parte dos Vingadores. dirigido por Cate shortland e produzido por Kevin Feige, ‘Viúva
negra’, é o primeiro filme da
fase quatro do universo Cinematográfico marvel.Cineflix
aparecida: 15h20, 16h10,
18h55, 19h05, 21h40, 21h50.
Croods 2: Uma Nova Era (The
Croods: a new age, 2021, Eua).
duração: 1h36min. direção:
Joel Crawford. Elenco: nicolas
Cage, ryan reynolds, Emma
stone. Gênero: animação,

Velozes & Furiosos 9 (F9 The
Fast saga, 2021, Eua). duração: 2h23min. direção: Justin
lin. Elenco: Vin diesel, michelle
rodriguez, Jordana Brewster.
Gênero: ação. Em Velozes &
Furiosos 9, dominicToretto (Vin
diesel) e letty (michelle rodriguez) vivem uma vida pacata ao
lado de seu filho Brian. mas
eles logo são ameaçados pelo
passado de dom: seu irmão
desaparecido Jakob (John Cena).
Trata-se de um assassino habilidoso e motorista excelente,
que está trabalhando ao lado de
Cipher (Charlize Theron), vilã
de Velozes & Furiosos 8. para
enfrentá-los, Toretto vai precisar
reunir sua equipe novamente,
inclusive han (sungKang), que
todos acreditavam estar morto.Cineflix aparecida: 15h45,
18h40, 19h, 21h35, 21h55.
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Negócios
Associação do
Mercado
Imobiliário orienta
a escolha por
empresas
confiáveis e
idôneas no
mercado

Busca por imóveis na planta
cresce e merece atenção
Especialista alerta
que o cliente deve
reconhecer o seu
momento de
compra e o cenário
de moradia
João Gabriel Palhares
Com as taxas de juros entre
as mais baixas da história, adquirir um imóvel novo nunca
esteve tão atrativo e facilitado.
Os financiamentos imobiliários estão menos burocráticos
e as construtoras e incorporadoras estão a todo ritmo com
lançamentos, fluxos cada vez
mais atrativos e melhores condições para fechamento. No
entanto, todo cuidado é pouco
e pode ajudar a evitar futuros
problemas. E antes de pensar
que a leitura do contrato é o
passo mais importante, saiba
que é preciso conhecer a reputação da empresa que vai edificar sua propriedade, analisar
a matrícula do empreendimento e o memorial descritivo,
assim como estar atento às fases que esse processo terá até a
data de entrega e o cumprimento de prazos, entre outros
detalhes importantes.
Uma empresa conhecida
no mercado por não atrasar
as suas obras, por não ter
problemas de legalização do
terreno e da construção e ter
um tempo considerável de
existência acaba oferecendo
mais segurança ao comprador. Além de pesquisas na internet, o futuro comprador
pode recorrer à Associação

das Empresas do Mercado
Imobiliário de Goiás (AdemiGO) ou conversar com corretores de imóveis de confiança.
Gerente de marketing e comercial da EBM Desenvolvimento Imobiliário, Ademar
Moura ressalta que é importante que o cliente saiba reconhecer o seu momento de compra e o cenário de moradia.
“Caso a pessoa more de aluguel, é preciso levar em consideração as parcelas até o momento da entrega da chave. Do
mesmo modo, é importante já

fazer a previsão de gastos com
fatores como mudança, possíveis reformas no imóvel anterior a ser entregue, projeto de
decoração e mobiliários, assim como as próprias parcelas
de financiamento.”
A EBM tem um histórico de
oferecer condições facilitadas
para a aquisição de imóveis na
planta, como o valor de entrada mais acessível antes do início de obras e a possibilidade de
adequação do fluxo de parcelas
ao longo dos meses e anos. “Esses pontos estão entre os des-

taques em vantagens, mas também oferecemos muitos outros, como a personalização
de imóveis. Se o comprador desejar alterar algo na planta,
abrir mão de um quarto para
ampliar a sala, por exemplo, é
possível fazer essa adaptação
ainda na planta e evitar futuras obras”, menciona.
O processo de compra de
imóvel na planta também implica em um maior período de
tempo até o momento da entrega das chaves. E esse ínterim acaba se tornando um atrativo, um
canal de oportunidades, conforme explica o empresário. “Em alguns momentos convidamos os
clientes para acompanharem a
obra, conhecer o apartamento
modelo, realizar o chamado dia
da medição, para que eles possam medir os espaços e se organizarem melhor para a entrada
de móveis. São momentos de
parceria que se aproximam e
acabam garantindo um ganho de
tempo”, explica.
“A jornada de relacionamento da incorporadora com
seu cliente é ampla. Ela começa na captação, no momento do
lançamento do produto, e vai
até a entrega das chaves. Em
seguida, existe um período de
manutenção técnica e vistorias, no qual é imprescindível
que se tenha uma relação
transparente e de confiança. E,
ao longo desse processo, o comprador vai lidar com equipes

do financeiro, suporte jurídico,
relacionamento com o cliente,
entre outros. Sendo assim, é
um caminho de troca e parceria que precisa ter como base
a confiança”, esclarece.
Outro aspecto que merece
atenção é o financeiro. “Quando se compra um imóvel na
planta, a média que se paga em
captação até a entrega das chaves é em torno de 25% a 30%,
geralmente. Então, esse capital
será investido, tendo até a entrega do empreendimento para
montar o fluxo de pagamento
que melhor atende. No comparativo com um imóvel pronto,
por exemplo, o valor de entrada é maior, sendo necessária a
entrada de até 40% ou 50% à
vista, o que pode dificultar o orçamento”, avalia Ademar.
Confira quais são os sete
cuidados ao se comprar um
imóvel na planta: (1) Conheça
bem a construtora; (2) verifique a documentação do empreendimento; (3) Guardar
toda a documentação e correspondência; (4) Atenção ao
memorial descritivo; (5) Dê
preferência a empreendimentos que estejam financiados
ou possuam seguro fornecido
por instituições financeiras renomadas; (6) Negocie as cláusulas para o caso de desistência
de compra e venda; (7) Formalize toda a transação no
cartório de registro de imóveis. (Especial para O Hoje)

