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

s   30º C  
t  12º C
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Após o fim do embarque prioritário, os terminais de embarque do
transporte coletivo da Região Metropolitana de Goiânia registraram

aglomerações e filas para a utilização do serviço.  Cidades 11

Aglomeração no 1º dia de liberação

As obras de concretagem no anel interno da Praça Cívica, onde o BRT terá um corredor, poderão seguir
com os cuidados necessários para não avariar prédios históricos na região. Cidades 9

Iphan dá aval para obra na Praça Cívica

Paço estuda compensar
IPTU para criar taxa do lixo
O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Repu-
blicanos),  estuda uma forma de compensar
a implementação de limpeza pública na Ca-
pital. A medida passou a ser obrigatória com
a sanção do novo marco regulatório do Sa-

neamento Básico. A discussão da nova taxa
é feita pelos vereadores da Capital e prevê
que a cobrança seja realizada junto com o
Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU)
já no próximo ano. “Enquanto isso, estamos

estudando juridicamente, financeiramente,
como buscar essa condição de dar às pes-
soas a melhor forma possível de pagar
isso, seja por conta de energia, de água,
condomínio ou IPTU”, diz Cruz. Cidades 10

Reforma do imposto 
de Renda: boa ou ruim 

para você?
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a importância da
qualificação para

credibilidade das empresas

Rafael Pimenta
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Nathan Sampaio

Nathan Sampaio

2,8 mil negócios
foram abertos
em junho
Goiás teve o melhor resultado
para o mês de junho dos últi-
mos cinco anos. 
Política 2

Projeto deve
fortalecer
setor da moda 
Ideia é que o setor da moda em
Goiás e Goiânia se estabeleçam
como o principal polo do país.
Negócios 17

Arrecadação
bruta registra
salto de 30,4%
Sob o impacto do Programa
de Regularização Fiscal (Faci-
lita), que vigorou tecnicamen-
te até 1º de julho, as receitas
cresceram 11,32% na compa-
ração entre junho deste ano e
o do ano passado. Economia 4

Alego aprova
pacote social
do Governo
Proposta de criação de um pro-
grama de distribuição de renda
para mães em situação de extrema
pobreza está entre as pauas en-
caminhadas pelo governo esta-
dual. Foram 26 votos favoráveis.
Política 5

�
Leia nas CoLunas

Xadrez: Código Tributário
deve chegar à Câmara em
setembro.
Política 2

Livraria: Clássicos da litera-
tura enriquecem o 4º livro da
série Alex e os Monstros.
Essência 14

esplanada: Novo prefeito de
São Paulo é pressionado
para assumir cinemateca.
Política 6

com treinAdor
interino, Goiás
encara Botafogo
Dois dias após demissão de Pin-
tado, equipe esmeraldina viaja
para buscar novamente sua
vaga no G-4 da Série B; Apodi é
ausência no confronto.
Esportes 7

Atlético-Go
viaja para sequência
fora de Goiânia
Rubro-negro vai atuar nas pró-
ximas três partidas como visi-
tante, sendo dois jogos pela Sé-
rie A e um pela Copa do Brasil;
elenco embarcou ontem.
Esportes 7

Criação da taxa foi estabelecida no novo marco regulatório do saneamento básico

A construção dos pontos de ônibus do BRT, no entanto, depende de avaliação dos impactos da obra



O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-
AL), afirmou nesta segunda-feira (19) em uma rede social
que não há temas que não possam ser discutidos. “Esse foi
um dos meus compromissos de campanha à presidência
da Casa, que mantenho com muita honra e compromisso
público”, disse.

“Podemos, sim, discutir o semipresidencialismo, que só
valeria para as eleições de 2026, como qualquer outra ideia
que diminua a instabilidade crônica que o Brasil vive há
muito tempo”, continuou o presidente da Câmara. “Esse é
o nosso trabalho, essa é a nossa obrigação.”

Outro compromisso de campanha, destacou Arthur Lira,
foi o de prestigiar e dar importância aos órgãos colegiados,
como o que reúne os líderes partidários. “Acabou a época
de projetos esquecidos nas gavetas. E o semipresidencia-
lismo é mais um desses”, disse. “Surgiu antes da crise atual.
Não é invenção minha.”

Arthur Lira afirmou ainda que, como presidente da Câ-
mara dos Deputados, estimula o debate e a busca de so-
luções para os problemas do País. “É o que continuarei a
fazer em cada dia do meu mandato”, afirmou.

No último dia 10, questionado sobre a abertura do pro-
cesso de impeachment contra o presidente da República,
Jair Bolsonaro, Arthur Lira havia afirmado que o País não
pode viver instabilidades políticas a cada eleição.

Modelo seria implementado a partir de 2026, mas dis-
cussões sempre se retraem. 
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Arthur Lira
defende troca
do modelo de
governança

Dayrel Godinho 

Apenas no primeiro se-
mestre de 2021, foram regis-
trados 17.321 novos negócios
no Estado, o que corresponde
a 5.842 CNPJs a mais quando
comparado com o mesmo pe-
ríodo do ano passado. “É fun-
damental promover harmo-
nia entre Governo do Estado,
empresários, industriais e co-
merciantes para seguirmos no
caminho do crescimento”, diz
governador Ronaldo Caiado

Goiás registrou o melhor
mês de junho de abertura de
empresas dos últimos cinco
anos. Ao todo foram criados
2.883 novos CNPJs no Estado,
que superam as marcas do
mês de 2020, quando foram re-
gistradas 2.107 novas empre-
sas, 2019 com 1.631, 2018
(1.676) e 2017 (1.704). 

As informações também re-
velam que junho é o terceiro
mês com a maior consolidação
de novos negócios registrados
desde 2017, estando atrás ape-
nas dos meses de março e maio
deste ano, quando foram aber-
tas 3.090 e 2.910 empresas, res-
pectivamente. Os dados foram
divulgados pela Junta Comercial
do Estado de Goiás (Juceg). 

Para o governador Ronaldo

Caiado, uma das metas do Es-
tado é apoiar quem queira in-
vestir e abrir o seu próprio
negócio em solo goiano, e os da-
dos têm mostrado esse resul-
tado. “É fundamental promo-
ver harmonia entre o Governo
do Estado, empresários, in-
dustriais e comerciantes para
seguirmos no caminho do cres-
cimento”, defendeu.

Apenas no primeiro se-
mestre de 2021, foram regis-
tradas 17.321 novas empresas
no Estado, o que corresponde
a 5.842 CNPJs a mais quando
comparado com o mesmo pe-
ríodo do ano passado, quando
fechou os seis primeiros meses
com 11.479 novas empresas. 

Com isso, Goiás também
acumula 887.783 empresas
ativas em todo seu território,
sendo 31,05% ativas em Goiâ-
nia; 6,96% em Aparecida de
Goiânia e 5,73% em Anápolis.
Os dados não incluem os mi-
croempreendedores indivi-
duais (MEIs), que são consti-
tuídos de forma virtual por
meio do portal do Micro Em-
preendedor Individual. 

Mais resultados
As principais atividades

executadas, pelas empresas no
mês de junho, são de predo-

minância de serviços combi-
nados de escritório e apoio ad-
ministrativo (244), seguido das
de construção de edifícios (207)
e das atividades de consultoria
em gestão empresarial (193).

Segundo o presidente da
Juceg, Euclides Barbo Siqueira,
os seguidos recordes de em-
presas no Estado, estão ligados
à adoção de tecnologias que
buscam simplificar o processo
de abertura. “Pela sexta vez,
colhemos números positivos
neste ano, que superam in-
clusive os dados dos últimos
cinco anos. Resultado de uma
junta totalmente digital por

meio de um governo eficiente,
que investe em tecnologias
para trazer retorno ao povo
goiano, mesmo em um perío-
do tão complicado de pande-
mia”, ressaltou.

De acordo com o secretário
de Indústria, Comércio e Servi-
ços, José Vitti, Goiás caminha a
passos largos para superar a cri-
se provocada pela pandemia do
coronavírus. Ele lembra que
todos os indicadores desse pri-
meiro semestre são positivos. E
destaca os números do Cadastro
Geral de Empregados e De-
sempregados (Caged), além dos
indicadores da indústria e dos

números da balança comercial
goiana. “Estamos no caminho
certo. O governo faz a sua par-
te e os empresários respondem
abrindo novas empresas e ge-
rando empregos e renda”, co-
mentou Vitti. 

Dos novos CNPJs consoli-
dados no Estado no semestre,
508 têm capital social que su-
pera a marca de R$ 500 mil. Ou-
tro dado, referente às empresas
consolidadas nos seis meses, é
que 38,51% têm mulheres em
seus quadros societários, o que
equivale a 6.671 empresas com
chefia feminina. (Especial
para O Hoje)

Apenas no primeiro semestre deste ano, foram registradas 17.3 mil novas empresas

Goiás acumula 887 mil empersas em seu
territórios, fora os microempreendedores
individuais (MEI)

Código Tributário deve chegar
à Câmara em setembro

O projeto de atualização do Código Tribu-
tário da capital deve ser encaminhado à Câ-
mara de Goiânia até o final do mês de setem-
bro. Na última semana foi formado um grupo
de trabalho que visa analisar proposta da re-
visão que havia sido feita em 2018. Naquela
ocasião, o projeto havia sido encaminhado em
setembro, travou na Comissão de Constituição
e Justiça (CCJ), onde foi apro-
vado em maio de 2019, com
51 emendas. “Nós fazemos o
trabalho em conjunto com
metas e a nossa meta é que
até o final do mês de setem-
bro possamos enviar à Câ-
mara. Depende do estu-
do, se avançar, enviare-
mos até antes, se não
avançar, a meta é en-
viar até setembro à Câ-
mara”, destacou Rogé-
rio Cruz.  O Código Tri-
butário atual é de 1975. 

Noventena
Um dos pontos de análise mais polêmicos é

a possibilidade de implantação da alíquota úni-
ca de IPTU. Para que possa valer já em 2022, é
preciso que seja aprovado até 90 dias antes do
encerramento do ano tributário.

Taxa do Lixo 
No contexto das discussões sobre o Código

Tributário, está a implantação da Taxa de
Limpeza Pública na capital. O prefeito relatou
que ainda não há uma forma clara de como
será a cobrança da taxa, se por exemplo, pode
ser cobrada no IPTU. No projeto não há infor-
mação de valores.

Histórico
Atualmente a Taxa de Limpeza Pública na ca-

pital está sendo discutida devido à regras do
novo marco do Saneamento. No entanto, o
tema já foi debatido mais recentemente nas ges-
tões de Nion Albernaz e Iris Rezende.

Saneamento
Goiás é um dos 12 estados brasileiros

que ainda não conseguiram aprovar no
prazo leis que definem de blocos regionais
de concessões de saneamento, uma das pri-
meiras determinações do novo marco re-
gulatório do setor.

Discussão
No entanto, a Secretaria Estadual de

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sus-
tentável (Semad) tem feito consultas pú-
blicas para construção do projeto. O tex-
to em discussão institui as microrregiões
de saneamento básico do Centro-Oeste e
Centro-Leste no Estado e suas estruturas
de governança.

Equipamentos
A Assembleia Legislativa de Goiás (Alego),

Lissauer Vieira (PSB), recebeu nesta segunda-
feira, 20 respiradores pulmonares da Rede
Nacional de Consórcios Públicos (RNCP). Os
equipamentos, desenvolvidos pela USP e
produzidos pela Marinha, serão repassados
para o Consórcio Intermunicipal da Saúde da
Região Oeste II – Ciso II de São Luís de Mon-
tes Belos e para a região Rio Vermelho Ara-
guaia (Cisriva).

Aprovado
Oito matérias do governo foram apro-

vadas em primeira votação por deputados
estaduais na Assembleia Legislativa. Entre
as matérias, destaque para o Mães de Goiás
que institui transferência de R$ 200 para pes-
soas em situação de extrema pobreza e
ainda o ProGoiás Rural.

2 Deputados estaduais devem encerrar
período de autoconvocação em sessão ex-
traordinária marcada paras às 16 horas
desta terça-feira.
2 O governador Ronaldo Caiado abre
oficialmente, nesta terça-feira (20), às 9
horas, a Semana da Agricultura Fami-
liar em Goiás.

CURTAS
t

Samuel Straioto | xadrez@ohoje.com.br

Xadrez

Goiás tem 2,8 mil novos CNPJs
no melhor resultado em junho

Deputado quer implementar o semipresidencialismo
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Reforma do Imposto de Renda:
boa ou ruim para você?

Rafael Pimenta

Você já ouviu falar sobre Triple A ou AAA? Tri-
ple A é a nota de avaliação dada pelas agências
de rating, que são classificadoras de risco - Moo-
dy 's, S&P e Fitch. Essa é considerada a melhor
nota dada após avaliação do grau de risco e ins-
trumentos de dívida sobre a capacidade de ge-
ração de fluxos de caixa suficientes para a du-
rabilidade das empresas.

Para realizar a classificação de risco, as
agências de rating utilizam técnicas quantita-
tivas, como análise de balanço patrimonial ati-
vo, passivo, projeções estatísticas e fluxo de cai-
xa, além de análises de elementos quantitati-
vos, como ambiente externo, legislação, setor
da empresa, questões judiciais e percepções so-
bre o emissor e seus processos. Depois disso, os
investimentos são classificados em dois grupos:
com grau especulativo, onde a nota mais bai-
xa é a D, significando risco alto de inadim-
plência, e com grau de investimento, em que a
nota mais baixa é a BBB-, mostrando a quali-
dade média de investimento.

Mas por que essa classificação gera confian-
ça nos investidores? Resumidamente, conquistar
um selo Triple A significa que a empresa possui
track record, ou seja, a organização tem um his-
tórico de honrar suas dívidas. Além disso, exis-
te a auditoria da Comissão de Valores Mobiliários
(CVM), o que garante em relatório que todas as
contas estão sendo regulamentadas. Desta forma,
qualquer investidor pode aplicar sem medo,

pois além de seguro, o Triple A garante que o di-
nheiro será rentabilizado.

Segundo um estudo elaborado pela consulto-
ria britânica Oxford Economics , as dívidas das
empresas de países desenvolvidos podem subir
até dez pontos percentuais nos próximos anos,
chegando a 95% do PIB. Ainda de acordo com a
pesquisa, o Brasil ocupa a terceira posição entre
os países que mais se endividaram no último ano.
Isso indica o motivo de pouquíssimas organiza-
ções conquistarem a qualificação Triple A, visto
que as companhias estão enfrentando mais dí-
vidas e sujeitas à volatilidade e incerteza em seus
setores de atuação.

Com isso, as empresas que possuem qualifi-
cação Triple A contam com notas de crédito ele-
vadas, o que mostra solidez financeira e baixos
juros a pagar pela companhia. Tudo isso aponta
que as organizações são firmes financeiramen-
te e terão menos des-
pesas, gerando mais
lucros para os inves-
tidores, o que é um
excelente sinal para
os acionistas. Por
isso, as empresas
que possuem o selo
despertam cada vez
mais os olhares dos
investidores, pois o
risco de perder di-
nheiro é pratica-
mente inexistente.

Frederico Ilenburg

Em junho, o Planalto enviou ao Congresso Na-
cional o texto inicial da segunda etapa da refor-
ma tributária – conhecida também como refor-
ma do Imposto de Renda –, que foca em uma sé-
rie de modificações nas tributações a pessoas fí-
sicas e jurídicas. Muitos tópicos do projeto tam-
bém abordam mudanças nas regras dos investi-
mentos. A justificativa da proposta é simplificar
a tributação vigente no país, sem aumentar a já
alta carga tributária.

Entre as alterações estão: o
fim do “come-cotas” de maio, a
utilização de uma alíquota única
de 15% para os fundos de inves-
timento – abolindo a atual tabe-
la regressiva de tributação –, e a
adoção de uma alíquota única
de imposto para operações com
ações e FIIs (Fundos de Investi-
mentos Imobiliários), que hoje
varia de 15% a 20%.

Na economia real, o aumento
das faixas de incidência das alíquo-
tas de IRPF (Imposto de Renda Pes-
soa Física), aliada a uma redução
gradual do IRPJ (Imposto de Renda
Pessoa Jurídica) nos próximos anos,
foram modificações vistas como po-
sitivas pelo mercado. 

Se de um lado essas mudanças
podem reduzir o potencial de arre-
cadação da União, de outro elas
puxam um aumento no consumo
das famílias, porque elevam a ren-
da disponível. Situação que indire-
tamente pode vir a resultar em um aumento do
emprego e da atividade econômica – uma vez que
as empresas empregariam e produziriam mais
para suprir a demanda maior, realimentando o
ciclo de crescimento.

Já a redução das alíquotas de IRPJ aumentaria
a capacidade de investimento das empresas.

Em meio a tudo isso, é importante lembrarmos
que, embora o texto tenha sido elaborado visando
simplificação tributária, o atual orçamento públi-
co brasileiro não permite que a arrecadação caia
livremente. Assim, para que Luís pague menos im-
posto, João terá de pagar mais. 

Por isso, há pontos da proposta inicial da re-
forma tributária que desagradaram o mercado. En-
tre eles estão o anúncio da tributação de dividen-
dos distribuídos por grandes empresas e a possível
extinção da distribuição de Juros sobre Capital Pró-
prio. Essa modalidade permite às empresas a dis-
tribuição de proventos a seus acionistas, com pos-
sibilidade de redução do lucro líquido tributável da
companhia. 

Dessa forma, o anúncio impactou com
mais força setores tradicionalmente conhe-

cidos por distribuir dividendos generosos,
como o financeiro e o securitário, assim
como os segmentos de energia elétrica, sa-
neamento e telecomunicações.

A proposta de reforma tributária também su-
gere que, em 2022, seja instituído um período para
atualização do valor de imóveis, a fim de reduzir
a incidência de imposto, que hoje chega a 15%, so-
bre o ganho de capital.

Nesse sentido, investidores com grande con-
centração de patrimônio em imóveis receberam

bem a notícia, que veio acompanha-
da de uma alteração no regime tri-
butário ao qual as holdings imobiliá-
rias são atualmente submetidas.

A obrigatoriedade da adoção do
regime de lucro real em substituição
ao lucro presumido aumentaria sig-
nificativamente a carga tributária
incidente sobre essas empresas e não
foi bem recebida por elas. Mas a me-
dida foi revista e está descartada da
reforma neste momento.

Os FIIs, favoritos dos investidores
novatos em renda variável, também
sofreriam alterações na tributação.
Para tornar possível a redução da alí-
quota incidente sobre ganho de ca-
pital (de atuais 20% para 15%), a tri-
butação sobre proventos, hoje isenta,
passaria a ser de 15%. 

No entanto, a proposta de tri-
butação dos proventos de FIIs foi
tão mal recebida pelo mercado
que, na última terça-feira, 13 de ju-
lho, o relator da reforma, Celso Sa-
bino (PSDB-PA), confirmou em

suas redes sociais que os proventos distribuí-
dos por fundos imobiliários permanecerão
isentos da cobrança de IR.

Enfim, o texto da reforma ainda está sendo dis-
cutido no Congresso e muito do que se propôs ini-
cialmente poderá ter alterações. O relator acredi-
ta que o texto final seja aprovado já em agosto, de-
pois do recesso parlamentar. 

Acontece que a incerteza trazida pelas modifi-
cações propostas já trouxe muita oscilação aos mer-
cados nos últimos dias e pode agitar os humores dos
investidores novamente. 

Assim, este não é
um bom momento
para se investir sem
auxílio profissional. É
muito importante con-
tar com um assessor
de investimentos o
quanto antes para en-
tender melhor os im-
pactos da reforma do
Imposto de Renda em
sua vida financeira.

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO

Frederico Ilenburg, eco-
nomista e assessor de in-
vestimentos

Rafael Pimenta é especia-
lista em desenvolvimento
de negócios com rápida
escalabilidade

Reformas em atraso
Mais um atraso! É uma pena ver a sociedade

a mercê de uma pandemia, sem a segurança de
locais de atendimento e socorro. Nós moradores
do setor Cândida de Morais ficamos chateados
com o atraso da obra do Cais. Também, por ou-
tro lado, é uma pena que trabalhadores tenham
que sair de seus lares para realizar a reforma.
Imagino que seja um pouco tarde, essa reforma
teria que ser adiantada nos primeiros sinais da
pandemia. Goiás já dá indícios que precisará de
reforço médico e qualquer local que possa ofe-
recer atendimento precisa ser considerado uma
obra emergencial. 

Lucimar Almeida
Goiânia

Pandemia, lá fora
Adoro acompanhar o caderno 'Volta ao Mundo'

do jornal O Hoje, porém esses últimos meses tive a
percepção do quanto despreparado o mundo esta-
va para uma pandemia. Temos a ilusão de lá fora
as pessoas terem mais chances de sobrevida, me-
lhores condições e um IDH (Índice de desenvolvi-
mento humano invejável, mas não é assim. Tenho
amigos nos Estados Unidos que relatam problemas
muitos semelhante aos enfrentados pela população
brasileira. Alguns se recusam a usar máscaras, pro-
pagam fake news sobre a pandemia ser uma es-
tratégia do governo, uma armação. 

Marcela Lopez
Goiânia

{
É fundamental
promover harmonia
entre Governo 
do Estado,
empresários,
industriais e
comerciantes para
seguirmos no
caminho do
crescimento. Com
isso, Goiás também
acumula 887.783
empresas ativas em
todo seu território
Governador Ronaldo Caiado sobre
Goiás ter registrado o melhor mês
de junho de abertura de empresas
dos últimos cinco anos.  Ao todo
foram criados 2.883 novos CNPJs no
Estado, que superam as marcas do
mês de 2020, quando foram registra-
das 2.107 novas empresas, 2019 com
1.631, 2018 (1.676) e 2017 (1.704). 

A importância da qualificação
para credibilidade das empresas

@jornalohoje
“notícia que a gente gosta de ler”, comen-
tou o internauta sobre a chegada de 100 mil
novas doses em goiás.

Marco Aurélio

@ohoje
“graças a deus mais pessoas vai estar imu-
nizadas”, comentou o internauta também
sobre a chegada de novas doses no estado. 

Perola Silva Souza

@jornalohoje
a  “novela” da ida do surfista gabriel medina
para a olimpíada de tóquio sem a compa-
nhia de sua esposa, a modelo Yasmin brunet,
tem motivado reportagens e memes há al-
gumas semanas. na manhã desta segunda
(horário de brasília), medina desembarcou
no Japão carregando malas enormes, o que
levou o pessoal a brincar com a possibilidade
de Yasmin ter ido escondida em meio às
pranchas de surfe do atleta.

aos colaboradores do o Hoje: artigos para este es-
paço devem conter no máximo 4.000 caracteres e
também  podem ser divulgados no portal ohoje.com.
São analisados os textos enviados, com foto e assi-
natura, para editor@ohoje.com.br. Cartas não podem
ultrapassar 800 caracteres e o endereço para envio
é o mesmo dos artigos. mais informações podem ser
obtidas pelo (62) 3095-8742.
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propostas já
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humores dos
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novamente
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A arrecadação de impostos seguia em rit-
mo forte em junho, ainda que numa inten-
sidade relativamente menor do que nos me-
ses anteriores. Sob o impacto do Programa
de Regularização Fiscal (Facilita), que vigo-
rou tecnicamente até 1º de julho, as receitas
cresceram 11,32% na comparação entre ju-
nho deste ano e o mesmo mês do ano pas-
sado, avançando de R$ 2,263 bilhões para
quase R$ 2,520 bilhões e acumulando alta
nominal de 30,44% no primeiro semestre.
Depois de somar R$ 11,582 bilhões entre ja-
neiro e junho de 2020, a arrecadação bruta
atingiu R$ 15,107 bilhões nos mesmos seis
meses deste ano, o que trouxe uma receita
adicional para o Estado na faixa de R$
3,525 bilhões – vale dizer, quase 40,0%
mais doque a arrecadação média mensal
realizada na primeira metade do ano (em
torno de R$ 2,518 bilhões).

Na passagem de maio para junho deste
ano, a arrecadação bruta praticamente não
avançou em termos reais, experimentando
variação nominal de 0,37% ao passar de pou-
co mais do que R$ 2,510 bilhões para qual-
quer coisa abaixo daqueles R$ 2,520 bilhões
já anotados (mas alcançando o segundo
maior valor nominal neste ano, perdendo
apenas para janeiro, quando o Estado havia
arrecadado R$ 2,625 bilhões). Todos os va-
lores são considerados em termos nomi-
nais, quer dizer, sem sofrer atualização com

base na variação da inflação. Mesmo assim,
praticamente desde janeiro, o crescimento da
arrecadação tem se dado em níveis muito aci-
ma da inflação, indicando ganhos reais nes-
ta área, especialmente quando se consideram
os níveis proporcionalmente mais baixos re-
gistrados entre março e maio do ano passa-
do, numa fase de medidas de distanciamen-
to mais duras adotadas pelo governo do Es-
tado em função da pandemia.

Desaceleração relativa
O fim do programa de perdão fiscal e a re-

visão daquelas medidas restritivas nos me-
ses seguintes, ou seja, já a partir de maio do
ano passado, tendem a alterar o desempenho
comparativo das receitas daqui para frente,
ao reduzir a entrada de recursos no caixa, no
primeiro caso, e ao elevar a base de com-
paração, no segundo. De uma forma parcial
ainda, esse comportamento pode ser verifi-
cado na comparação mês a mês. A arreca-
dação saiu de taxas de crescimento já vigo-
rosas nos dois primeiros meses deste ano,
acima de 20% ao mês na comparação com
igual período de 2020, para altas de 31,5%,
52,4% e de 53,1% em março, abril e maio, res-
pectivamente. Em junho, foi registrado
avanço de 11,32%. Obviamente, trata-se de
um crescimento ainda alentado, numa taxa
mensal de dois dígitos, para colocar essa “de-
saceleração” sob perspectiva.

2 De acordo com a Secreta-
ria de Economia de Goiás, o
programa Facilita foi encer-
rado no dia 1º deste mês,
quando foram registradas as
últimas adesões por meio di-
gital, com o enquadramento
presencial sendo admitido
até o dia anterior. Iniciado em
1º de fevereiro deste ano, de
acordo com a secretaria, o
programa vigorou ao longo
de 150 dias, conforme pre-
viam as leis 21.031 e 20.939.
2 No caso do Imposto sobre
a Circulação de Bens e Servi-
ços (ICMS), o pagamento com
desconto ou parcelado de dí-
vidas inscritas até 31 de de-
zembro de 2020 ou com fato
gerador até o dia 30 daquele
mês passou a ser autorizado
desde janeiro deste ano (se-
gundo a Lei 20.939, de 28 de
dezembro de 2020). Os im-
postos sobre a Propriedade de
Veículos Automotores (IPVA)
e de Transmissão Causa Mor-
tis e Doação de Quaisquer
Bens ou Direitos (ITCD) pas-
saram a ser contemplados
pelo perdão fiscal depois da
edição da Lei 20.966, de 29 de
janeiro deste ano.
2 Os dados oficiais da se-
cretaria, divulgados em seu
site, mostram que o desem-
penho do ICMS tem sido cen-

tral para puxar a arrecada-
ção como um todo, assu-
mindo parcialmente o papel
que havia sido desempe-
nhado no ano passado pelas
transferências de receitas da
União. Em junho deste ano, a
arrecadação do imposto so-
mou R$ 1,818 bilhão, cres-
cendo 1,24% em relação a
maio e 28,8% na comparação
com o sexto mês do ano pas-
sado. Ainda assim, foi ape-
nas o terceiro melhor re-
sultado do ano, perdendo
para os meses de janeiro e
de abril, quando a receita
havia sido levemente supe-
rior a R$ 1,840 bilhões.
2 Em seis meses, as recei-
tas obtidas com a cobrança
do ICMS atingiram pratica-
mente R$ 10,770 bilhões,
diante de R$ 8,089 bilhões
no primeiro semestre de
2020, num salto de 33,15%
(ou seja, R$ 2,681 bilhões a
mais, numa contribuição
de 76,06% para o incre-
mento de toda a arrecada-
ção bruta, antes da distri-
buição constitucional de re-
cursos para os municípios).
A participação do imposto
na arrecadação total saiu de
69,84% para 71,29%.
2 Proporcionalmente, o
ITCD vinha sendo o desta-

que, embora o ímpeto pa-
reça ter se arrefecido subs-
tancialmente em junho,
quando a arrecadação pra-
ticamente repetiu o resul-
tado de maio, saindo de R$
59,748 milhões para R$
59,758 milhões. Em relação
a junho do ano passado, no
entanto, as receitas nesta
área saltaram 82,53%, sain-
do de apenas R$ 32,740 mi-
lhões em junho de 2020. No
acumulado do primeiro se-
mestre, a arrecadação de
ITCD saltou de R$ 161,318
milhões no ano passado
para R$ 373,627 milhões
neste ano, mais do que do-
brando (alta de 131,6%).
2 A arrecadação do IPVA
experimentou a maior va-
riação na saída de maio
para junho, passando de
R$ 83,695 milhões para R$
109,826 milhões, em alta
de 31,22%, marcando o se-
gundo melhor resultado
do ano (perdendo apenas
para março, com receitas
de R$ 111,694 milhões). A
alta em relação a junho
do ano passado foi de
30,68% e, no acumulado
do primeiro semestre, atin-
giu 24,15%, avançando de
R$ 469,378 milhões para
R$ 582,754 milhões.

Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

Com perdão fiscal, arrecadação bruta
registra salto de 30,4% no semestre

A previsão do mercado financeiro para o Índice Na-
cional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a inflação
oficial do país, deste ano subiu de 6,11% para 6,31%. A es-
timativa está no boletim Focus de ontem (19), pesquisa di-
vulgada semanalmente pelo Banco Central (BC), com a pro-
jeção para os principais indicadores econômicos.

Para 2022, a estimativa de inflação é de 3,75%. Para
2023 e 2024, as previsões são de 3,25% e 3,06%, res-
pectivamente.

A projeção para 2021 está acima da meta de inflação
que deve ser perseguida pelo BC. A meta, definida pelo
Conselho Monetário Nacional, é de 3,75% para este ano,
com intervalo de tole-
rância de 1,5 ponto per-
centual para cima ou
para baixo. Ou seja, o li-
mite inferior é de 2,25% e
o superior de 5,25%.

No mês passado, a in-
flação desacelerou para
0,53%, depois de chegar
a 0,83% em maio. Com o
resultado, o IPCA acu-
mula alta de 3,77% no
ano e 8,35% nos últimos
12 meses. 

Taxa de juros
Para alcançar a meta

de inflação, o Banco Cen-
tral usa como principal
instrumento a taxa bá-
sica de juros, a Selic, es-
tabelecida atualmente
em 4,25% ao ano pelo
Comitê de Política Mo-
netária (Copom).

Para o mercado fi-
nanceiro, a expectativa
é que a Selic encerre
2021 em 6,75% ao ano.
Para o fim de 2022, a es-
timativa é que a taxa
básica suba para 7% ao
ano. E tanto para 2023
como para 2024, a pre-
visão é 6,50% ao ano.

Quando o Copom aumenta a taxa básica de juros,
a finalidade é conter a demanda aquecida, e isso cau-
sa reflexos nos preços porque os juros mais altos en-
carecem o crédito e estimulam a poupança. Desse
modo, taxas mais altas podem dificultar a recupe-
ração da economia. Na hora de definir os juros co-
brados dos clientes, os bancos consideram outros fa-
tores, como risco de inadimplência, lucro e despe-
sas administrativas.

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

PIB e câmbio
As instituições financeiras consultadas pelo BC ajusta-

ram a projeção para o crescimento da economia brasilei-
ra este ano de 5,26% para 5,27%. Para 2022, a expectativa
para Produto Interno Bruto (PIB) - a soma de todos os bens
e serviços produzidos no país - é de crescimento de
2,10%. Em 2023 e 2024, o mercado financeiro projeta ex-
pansão do PIB em 2,50%.

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

Expansão do PIB variou de 5,26% para 5,27% em 2021

Turismo registra crescimento em
2020, mas ainda abaixo de 2019

BALANÇO

Econômica
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Mercado
financeiro
eleva projeção
da inflação
para 6,31%

O setor de turismo brasi-
leiro registrou em maio, últi-
mo mês com dados consoli-
dados, faturamento de R$ 9,6
bilhões, 47,5% superior ao de
maio do ano passado. No en-
tanto, em comparação ao mes-
mo mês de 2019, antes do iní-
cio da pandemia de covid-
19, houve redução de 31,2%
no faturamento do setor. Os
dados 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 ana-
lisados pela FecomercioSP, que
conseguiu superar o patamar

pré-pandemia, com alta de 20%
no faturamento em relação ao
mesmo mês de 2019. O trans-
porte aéreo registra a maior
queda em relação a 2019, de
50,5% – variação similar à da
redução da demanda de pas-
sageiros, na mesma compara-
ção, de 43%.

Em maio de 2021, os res-
taurantes e alojamentos fatu-
raram R$ 2,8 bilhões, 33,5%
abaixo do obtido no mesmo
mês em 2019, com variação
muito próxima do grupo ativi-
dades culturais, recreativas e
esportivas (-33,8%), também
afetado pelo isolamento social.

O conjunto de atividades
de locação de veículos, agên-

cias e operadoras de turismo
registrou queda de 13,2% em
maio em relação a 2019, e o se-
tor de transporte terrestre, re-
dução de 6,6%.

“A vacinação ainda é a prin-
cipal variável para os turistas
voltarem a viajar com segu-
rança e para os empresários se
planejarem de forma mais só-
lida”, diz, em nota, a Feco-
mercioSP. “Iniciativas como a
redução das restrições, a am-
pliação das ofertas dos serviços
turísticos e a aceleração da
vacinação em todo o país são
fundamentais para uma me-
lhora gradativa e mais consis-
tente do setor”, acrescenta a
entidade. (ABr)

Para 2023 e
2024, as
previsões são de
3,25% e 3,06%,
respectivamente
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Dayrel Godinho

O projeto de lei de autoria
da governadoria que cria o
Programa Mães de Goiás, des-
tinado a garantir atenção so-
cial e financeira às mães que
tenham filhos com até seis
anos de idade e que vivem em
situação de extrema pobreza,
foi aprovado em primeira vo-
tação na Assembleia Legisla-
tiva de Goiás (Alego). Foram 26
votos favoráveis e nenhum
voto contrário. O valor do be-
nefício foi acertado para R$
250 e o programa terá vigência
por 12 meses, com possibili-
dade de prorrogação por mais
36 meses. 

O programa utilizará o Ca-
dastro Único para Programas
Sociais do Governo Federal
para identificação e caracteri-
zação das famílias em situação
de extrema pobreza em Goiás.
O programa deve atender cer-
ca de 100 mil famílias coman-
dadas por e mulheres chefes de
família com filhos/enteados de
0 a 6 anos em extrema pobre-
za. Somente em Goiânia, são
10.146 mil famílias nessas con-
dições. No Entorno de Brasília,
a cidade com o maior número
de famílias aptas a receber o
benefício é o município de
Águas Lindas de Goiás, com
mais de 8 mil famílias. 

O governo utilizará os re-
cursos do Fundo Protege, o lí-

der do Governo, Bruno Pei-
xoto (MDB) explica que ele
faz parte do Programa Goiás
Social, cujos valores já foram
discutidos pelo Conselho do
Fundo Protege.

De acordo com a Gover-
nadoria, o programa tem por
objetivo fortalecer o papel
de proteção da mãe e cons-
truir caminhos para superar
os riscos sociais, garantir a
segurança alimentar, fo-
mentar segurança de renda e
a melhor qualidade de vida,
fomentar e qualificar profis-
sionalmente os beneficiários
e assegurar a permanência
dos filhos na escola.

A matéria garante os direi-
tos sociais à alimentação e à
educação conforme os artigos
6, 205 e 227 da Constituição Fe-
deral, bem como o direito à as-
sistência aos desamparados,
uma vez que a alimentação

constitui direito fundamental
à dignidade da pessoa huma-
na, de acordo com o disposto
no inciso 111 do artigo 1º da
Constituição Federal.

O projeto prevê que a in-
clusão dos beneficiários será
progressiva por meio de se-
leção conforme os critérios es-
tabelecidos na proposta e em
harmonia com o planeja-
mento orçamentário-finan-
ceiro do Estado.

Peixoto rejeitou os pedidos
de votos em separado dos de-
putados Antônio Gomide, Lêda
Borges, Karlos Cabral e Dele-
gado Eduardo Prado.

“É um programa extre-
mamente necessário”, afir-
mou o emedebista. “De zero a
seis anos a criança está com
a mãe, onde a mãe sequer
pode trabalhar para cuidar
do filho e nós sabemos disso.
A partir dos sete anos, a

criança vai para o Colégio de
Tempo Integral, onde tem
café da manhã, almoço e lan-
che da tarde. Foi tudo pensa-
do”, ponderou Bruno Peixoto,
com a ressalva de que o pro-
jeto em questão deverá be-
neficiar, por meio do CadÚ-
nico, cerca de 39.000 famílias.

Comissão Mista
Após encerramento da ses-

são extraordinária híbrida des-
ta segunda-feira, 19, foi aberta
uma reunião extra da Comissão
Mista para apreciação das ma-
térias da Governadoria do Es-
tado que estavam em pauta.
Oito projetos foram aprovados
pelo colegiado e, agora, seguem
para deliberação do Plenário da
Assembleia Legislativa, em
nova sessão extraordinária hí-
brida, convocada para as 14h30
da presente data. Os trabalhos
foram conduzidos pelo depu-

tado Humberto Aidar (MDB). 
Líder do Governo na Casa,

o deputado Bruno Peixoto
(MDB) rejeitou, após pedido
de vista, o voto em separado do
deputado Delegado Eduardo
Prado (DC) à proposta que pre-
vê a concessão de subvenção
econômica em favor da Agên-
cia Goiana de Habitação (Age-
hab), da Goiás Telecomunica-
ções (Goiás Telecom), da In-
dústria Química do Estado de
Goiás (Iquego) e da Metrobus. 

Com intenção de cobrir dé-
ficits de manutenção das esta-
tais, o valor do montante, de
acordo com o texto, é de até R
$410.067.000. O parecer favo-
rável do relator Chico KGL
(DEM) foi aprovado pela Co-
missão com votos contrários de
Eduardo Prado, Antônio Go-
mide, Lêda Borges, Major Araú-
jo, Delegada Adriana Accorsi e
Helio de Sousa. 

O programa utilizará o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e prevê a distribuição de R$ 250 

Outra propositura analisa-
da pelos parlamentares foi o
projeto de nº 6298/21, que es-
tabelece regras para a utiliza-
ção de recursos da ordem de
R$ 50 milhões remanescentes
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, tendo em vista o cance-
lamento de empenhos pela
Secretaria de Cultura. 

O parecer favorável do re-
lator, deputado Virmondes Cru-
vinel (Cidadania), que na última
sexta-feira, 16, havia recebido
pedido de vista por cinco de-
putados, foi aprovado por una-
nimidade. “É um momento
muito válido para a cultura de
Goiás, é a certeza de que o re-
curso chegará na ponta”, ava-
liou o relator da proposta, com
a ressalva de que a atividade
cultural “dá uma garantia de
mentes um pouco mais aber-
tas”, durante o período de

pandemia de covid-19.

Economia
A matéria de nº 6299/21,

que propõe a adesão do Estado
de Goiás ao benefício fiscal do
Mato Grosso, para incentivar o
desenvolvimento econômico
das atividades agropecuárias e
a geração de emprego e renda
em Goiás, foi a segunda apre-
ciada na Comissão. Com pare-
cer favorável do relator, de-
putado Amauri Ribeiro (Pa-
triota), e sem manifestação por
parte dos parlamentares, o tex-
to foi aprovado pelo colegiado. 

Habitação
Voltada para o setor habi-

tacional, a matéria de nº
6301/21 da Governadoria do Es-
tado, também foi apreciada
pela Comissão. A proposta visa
ampliar a atuação da Compa-
nhia de Habitação de Goiás na
Agência Goiana de Habitação
(Agehab), com o objetivo de
aprimorar o texto vigente e

permitir que as atribuições da
entidade se direcionem à evo-
lução natural das demandas da
área da habitação. O parecer
favorável do relator Wilde
Cambão (PSD) foi aprovado
pelo colegiado com votos con-
trários dos deputados Lêda
Borges (PSDB), Antônio Gomi-
de (PT) e Major Araújo (PSL).

Educação
Com relatoria do deputado

Wilde Cambão, o projeto de nº
6303/21, que propõe a criação
do Programa de Alfabetização
AlfaMais Goiás, foi aprovado
pela comissão. O programa de-
verá ser implantado em regime
de colaboração com os 246
municípios goianos, onde be-
neficiarão um total de 1.633
unidades escolares de Educa-
ção Infantil e de 1º e 2º anos do
Ensino Fundamental. 

Segundo justificativa do
projeto elaborado pela Secre-
taria Estadual de Educação, a
iniciativa contemplará mais

de 200 mil estudantes e oito mil
professores inseridos nessas
etapas iniciais do ensino bási-
co. A matéria também prevê a
oferta de prêmios de até R$ 80
mil para as 150 escolas que
apresentarem os melhores de-
sempenhos dentro dos objeti-
vos do programa. Serão dispo-
nibilizadas igualmente, ao lon-
go de 12 meses, mais de 800
bolsas a educadores. Os valores
das bolsas variam de R$ 600 a
R$ 2 mil. 

A propositura, de nº 6304/21
e relatoria com parecer favo-
rável do deputado Rafael Gou-
veia, também foi aprovada
pelo colegiado. A iniciativa cria
o incentivo à alfabetização,
destinado a premiar as escolas
públicas da rede estadual e
municipal, com o valor de até
R$ 80.000,00 às escolas que ob-
tiverem os melhores resultados
no Saego-Alfa. Para as institui-
ções com resultados menos
promissores, o fomento será no
valor de até R$40.000,00. 

De acordo com a proposi-
tura, a Lei de Incentivo à Alfa-
betização (Leia) visa premiar
escolas públicas da rede esta-
dual e municipal de ensino
que obtiverem os melhores re-
sultados no Índice de Desen-
volvimento da Educação do
Estado de Goiás na Alfabetiza-
ção (Idego-Alfa) e no Sistema de
Avaliação Educacional do Es-
tado de Goiás (Saego).

Última matéria apreciada
na comissão, a proposta de nº
6305/21 teve o parecer favorá-
vel do relator Chico KGL apro-
vado. A matéria em questão
cria simultaneamente, em
Goiás, a Bolsa Qualificação, a
Bolsa Alfabetizador e o Auxílio
Alimentação, no âmbito, res-
pectivamente, da Secretaria de
Estado da Retomada (SER), da
Secretaria de Estado da Edu-
cação (Seduc) e da Secretaria
de Estado de Desenvolvimento
Social (SEDS). (Com informa-
ções da Agência Alego) (Espe-
cial para O Hoje)

Prazos da lei Aldir Blanc foram estendidos 

26 deputados foram
favoráveis as
medidas que, entre
elas, propõe a
criação do programa
de distribuição de
renda

Pacote social do governo é
aprovado em primeira votação

Conceito 
Freemium

Distribuição dirigida com alto conteúdo editorial

Sérgio Rocha
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Esplanada
Leandro Mazzini | reportagem@colunaesplanada.com.br

Roda o filme!
O novo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes,

é pressionado por artistas e cineastas para as-
sumir a Cinemateca nacional, sediada na ca-
pital e sob tutela da apagada Secretaria de Cul-
tura – que já foi ministério. A gestão de Hélio
de Oliveira, do Governo Federal, digamos, sen-
tou em cima dos rolos.

Som na cela
O DJ Ivis, flagrando em vídeo espancando a

mulher, tentou sair da cadeia no fim de sema-
na. O presidente do STJ, Humberto Martins, in-
deferiu o pedido. 

Cibernéticos palacianos
O presidente Jair Bolsonaro criou, em decreto,

a Rede Federal de Gestão de Incidentes Ciberné-
ticos. O que é, especificamente, ainda é vago. Mas
vem coisa aí. 

Questão de sobrevivência
O presidente e ministros palacianos decidiram

que é fundamental para o seu Governo a privati-
zação da EBC e dos Correios antes das campanhas
eleitorais de 2022. 

Peso do malhete
Enquanto os bolsonaristas e o presidente da Re-

pública miram as críticas para a gestão do ex-go-
vernador Wilson Witzel sobre a aplicação dos re-
cursos federais para combate ao Covid-19, o Su-
perior Tribunal de Justiça foi mais enfático, no
peso do malhete. 

Sobrou para Castro
Não sobre as contas de Witzel.

Mas o STJ determinou que a atual
gestão de Cláudio Castro aplique R$
183,5 milhões na saúde do Estado,
por redirecionamento de orçamen-
to realizado no Governo em 2005, na
gestão de Rosinha Matheus. 

Raios X..
Nova rodada da Paraná Pes-

quisas indica que, para 55,8% dos
entrevistados, o presidente Bolso-
naro sabia das suspeitas de cor-
rupção na compra de vacina no
Ministério da Saúde – e 28,8%
acham que ele não sabia. 

.. e termômetro
Já a maioria (apertada),

47,8%, aprova seu afastamento
do cargo por isso, enquanto
45,2% disseram que Bolsonaro
não deveria ser afastado. A Pa-
raná ouviu 2.006 pessoas em
204 cidades de 5 a 8 de julho. 

Guerrilha online
Caciques de partidos da esquer-

da também estão criando o seu QG
e batalhões online para a campanha
eleitoral vindoura. Houve reunião
há dias com donos de empresas
que têm um milhão de seguidores
em carteira virtual, que recebem
marketing direto em rede via apli-
cativos nos celulares. 

Bolsonaristas em êxtase
Teve alta hospitalar no do-

mingo o filósofo Olavo de Carva-
lho, 74, após tratamento cardíaco.
Não há confirmação se ele pas-
sará por Brasília. A língua saiu
afiada da maca.

Após reunião da comissão
especial criada pela Câmara
dos Deputados para analisar a
Proposta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) 135/19, que tor-
na o voto impresso obrigató-
rio, ser encerrada por mano-
bra da base que apoia a pro-
posta, as discussões sobre a
medida devem ficar para de-
pois do recesso parlamentar. 

O presidente da comissão
especial, deputado Paulo
Eduardo Martins (PSC-PR), de-
cidiu atender o pedido do re-
lator, deputado Filipe Barros
(PSL-PR), por mais prazo para
incorporar sugestões em novo
substitutivo. A próxima reu-
nião do colegiado foi marcada
para o dia 5 de agosto, depois
do recesso parlamentar.

A reunião extraordinária
foi convocada após requeri-
mento do deputado Hildo
Rocha (MDB-MA) e outros
20 parlamentares, protoco-
lado na quinta-feira (15) à
tarde. Na última madrugada,
o Plenário da Câmara che-
gou analisar sugestão que
suspenderia a reunião, mas
não houve votos suficientes
para aprovação.

Segundo Hildo Rocha, as
eleições gerais em 2022 não
permitem mudanças. “Não
tem mais tempo para a Justi-

ça Eleitoral, sei pela expe-
riência de mais de 20 anos de
vida pública. Fiz esta auto-
convocação não foi à toa, e ou-
tros colegas apoiaram, porque
o presidente já adiou a vota-
ção duas vezes”, explicou.

Os parlamentares mais
próximos do governo Bolso-
naro tentaram adiar a vota-
ção logo no início da reu-
nião, enquanto a maioria
criada no colegiado após vá-
rias trocas de integrantes in-
sistia na análise da proposta.
Um requerimento para reti-
rada de pauta acabou rejei-
tado por 22 votos a 12.

A deputada Bia Kicis (PSL-
DF), autora da PEC, aproveitou
quedas de conexão durante a
sessão semipresencial para
defender o texto. “A tecnologia
falha, os equipamentos fa-
lham”, advertiu. Segundo o
presidente Paulo Eduardo
Martins, houve tentativas de
invasão da videoconferência,
contornadas pelos técnicos.

Bia Kicis, Filipe Barros e o
líder da bancada do PSL, de-
putado Vitor Hugo (GO), apro-
veitaram para fazer críticas a
setores da Justiça Eleitoral,
os quais acusaram de interfe-
rir nos trabalhos. A deputada
Caroline de Toni (PSL-SC) ar-
gumentou ainda que as fa-

lhas durante a reunião semi-
presencial poderiam levar à
anulação.

Memória
Na versão original apre-

sentada pela deputada Bia Ki-
cis, a proposta determina que,

em processos de votação e
apuração das eleições, dos
plebiscitos e dos referendos,
independentemente do meio
empregado para o registro do
voto, será “obrigatória a ex-
pedição de cédulas físicas con-
feríveis pelo eleitor”.

Já um substitutivo apre-
sentado no final de junho por
Filipe Barros exige a adoção
de um tipo de urna eletrônica
que permita a impressão do
registro do voto. Essa espécie
de cédula em papel será então
depositada em recipiente in-
devassável, assegurada a con-
ferência pelo eleitor, mas sem
qualquer contato manual.

Ainda segundo o relator, a
apuração se dará após a vo-

tação e ainda nas seções elei-
torais, por meio de equipa-
mento automatizado para
contagem dos registros dos
votos, aptos à verificação vi-
sual. Para garantir o sigilo
do voto, será proibido o uso
de qualquer elemento de
identificação do eleitor na
cédula impressa.

Até agora, foram apresen-
tados quatro votos em sepa-
rado. Dois, capitaneados pelos
deputados Arlindo Chinaglia
(PT-SP) e Fernanda Melchion-
na (Psol-RS), são contrários a
mudanças nas regras atuais.
Os outros, dos deputados Pom-
peo de Mattos (PDT-RS) e Pau-
lo Ganime (Novo-RJ), apoiam
algumas alterações. 

Presidente da comissão atendeu
pedido do deputado bolsonarista 
e relator do projeto Filipe Barros

Programa deve atrair jovens para a prática esportiva

Com o objetivo de levar mais saúde à população por
meio do esporte, a Prefeitura de Goiânia lançou o pro-
jeto "Férias no Parque" na manhã desta segunda-feira
(19/7). O evento ocorreu no Parque Municipal Odilon
Soares e contou com a presença do prefeito de Goiânia,
Rogério Cruz, e do secretário municipal dos Esportes,
Álvaro Alexandre.

O projeto, realizado pela Secretaria Municipal dos Es-
portes, é destinado a crianças, adultos e idosos e oferece
aulas coletivas gratuitas para a comunidade. As ativida-
des vão desde iniciação esportiva (futsal, basquete, voleibol,
tênis, skate, badminton, futevôlei, entre outras modali-
dades) a brincadeiras e gincanas, como queimadas, cor-
rida de saco, golzinho, paredão e “mamãe da rua”.

"Fundamental para a sociedade goianiense ter esse
apoio do poder público para a prática esportiva. Além de
cuidar da população, com professores qualificados e de-
dicados, é importante também darmos condições com a
boa estrutura física que nossos parques possuem", dis-
se o prefeito de Goiânia.

"O esporte transforma. Sempre digo isso. E é acredi-
tando nesse propósito que vamos fazer um esporte
mais propositivo, inserindo cada vez mais a comunida-
de e dando mais condições para os professores minis-
trarem aulas gratuitas ao público interessado. O Parque
Odilon Soares, o Parque da Vizinhança e a Praça da Ju-
ventude estão abertos", completa o Álvaro Alexandre.

Projeto "Férias no
Parque" oferece
aulas gratuitas 
de esporte

Votação sobre o voto impresso fica
para depois do recesso parlamentar

Votação da matéria
foi frustrada na
Comissão após
articulações dos
partidos que são
contrários a medida.
Relator pediu mais
prazo
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Victor Pimenta

A semana para o Goiás se
iniciou diferente. Com a de-
missão do treinador Pintado no
último domingo, a equipe es-
meraldina embarcou para o
Rio de Janeiro na manhã desta
segunda-feira (19), onde en-
frenta o Botafogo, nesta terça-
feira (20), às 19 horas, no está-
dio Nilton Santos, o Engenhão.

Goiás
Com a demissão do treina-

dor Pintado, quem comandará
a partida diante do Botafogo
será Gláuber Ramos, auxiliar
fixo da comissão técnica do
clube e que iniciou a tempora-
da treinando a equipe esme-
raldina ainda na disputa do
Goianão.

Para o confronto diante do
Botafogo, o treinador terá três
novidades. O zagueiro Reynal-
do, o volante Caio Vinícius e o
atacante Alef Manga retornam
após cumprirem suspensão
diante do Londrina. Com a vol-
ta do trio a titularidade, con-
sequentemente, Iago Mendon-
ça, Rezende e Diego retornam
ao banco de reservas.

No meio-campo, Gláuber
Ramos pode utilizar Albano
ao lado de Élvis, mudando as-
sim o esquema 4-3-3, para um
4-4-2 e assim Nicolas também
podendo iniciar a partida ao

lado do também centroavante
Bruno Mezenga, que falou so-
bre os próximos jogos do time
esmeraldino.

“Todos os jogos são difíceis,
tanto dentro quanto fora de
casa e não será um campeo-
nato fácil. Temos que estar
preparados para tudo. Vamos
jogar contra o Botafogo, no
Rio, sabemos que é um jogo di-
fícil, sabíamos que ia ser um
jogo difícil contra o Londrina e
contra a Ponte Preta vai ser ou-
tra pedreira também. Estamos
focados, vamos tentar descan-
sar ai ao máximo, porque são
jogos muito em cima um do ou-
tro e temos pouco tempo de
descanso, pouco tempo para
treinar. Então já esquecer o
jogo que passou de ontem e
tentar focar nos próximos jogos
contra Botafogo e Ponte para

continuarmos a focar no nosso
objetivo, que é estar no G-4
sempre”, ressaltou o atacante.

Ausência certa na partida
será do lateral-direito Apodi,
que no empate diante do
Londrina, sofreu um pisão no
olho em disputa de bola com
o jogador do time adversário
e saiu de campo com uma le-
são na pálpebra, mais tarde
constatada como uma fratu-
ra perto do olho, assim o ti-
rando de campo por tempo
indeterminado. Ivan que en-
trou em seu lugar na última
partida, segue na titularida-
de nesta terça-feira.

Botafogo
Assim como no lado esme-

raldino, o time carioca também
vai para jogo com seu treinador
interino, porém, Ricardo Re-

sende já comandou o Botafogo
na última partida, na derrota
para o Brusque por 2 a 1. 

Para o confronto diante da
equipe esmeraldina, o treina-
dor a princípio deve começar
com os mesmos jogadores que

iniciaram diante do Brusque,
porém, o time alvinegro pode
ter Rafael Moura entre os titu-
lares. O ex-atacante do Goiás
pode ser uma das armas no
ataque do Botafogo. (Especial
para O Hoje)

Em duelo de
interinos, Botafogo
e Goiás se
enfrentam no
Engenhão; equipe
esmeraldina terá
muitas mudanças

Após a derrota para o Pal-
meiras no último domingo (18),
o Atlético Goianiense já se pre-
para para voltar aos gramados.
O rubro-negro não terá uma se-
mana livre de jogos, como
aconteceu após o duelo contra
o Juventude, e já entra em
campo amanhã, quando vai
enfrentar o Cuiabá, em jogo
adiado pela terceira rodada
da Série A, às 19h (horário de
Brasília), na Arena Pantanal.
Esse será o primeiro de três jo-
gos na sequência que serão
realizados longe de Goiânia.

O Atlético Goianiense se
reapresentou ontem a tarde e
realizou uma atividade no CT
do Dragão, na academia e no
gramado. Após isso, o elenco
embarcou para o Mato Grosso,
onde encerra a preparação
para o jogo diante do Cuiabá.
Uma vitória como visitante,
representa um grande salto
para o rubro-negro goiano,
que deixaria o atual 11º lugar
e iria para 7º, ficando na fren-
te do Ceará nos critérios de de-
sempate. Uma derrota não al-
tera sua posição na tabela.

Do Mato Grosso, o Atlético
Goianiense embarca para São
Paulo, onde enfrenta o Santos
no próximo domingo (25),
pela 12ª rodada da Série A. O
duelo acontece às 18h15 na
Vila Belmiro, onde o rubro-
negro conseguiu vencer pela
primeira vez na última tem-
porada, com gol de Chico,
atualmente no Juventude, e
assistência de Janderson, que
driblou diversos jogadores na
diagonal do gramado.

O último duelo antes de re-

tornar a Goiânia será pela Copa
do Brasil. O Athletico Para-
naense foi o adversário sor-
teado do time goiano nas oita-
vas de final, que se classificou
após eliminar o Corinthians
na terceira fase. O primeiro
jogo será na Arena da Baixada,
em uma quarta-feira (28), às
16h. O duelo de volta, será na
semana seguinte, em uma
quinta-feira (5/8), às 19h15, no
estádio Antônio Accioly.

Com pouco tempo de tra-
balho entre os jogos, o trei-
nador Eduardo Barroca não
ficou satisfeito com a atuação
na derrota para o Palmeiras.
Com uma atividade em Goiâ-
nia, antes de viajar, o co-
mandante detalhou o que
mais chamou a atenção dele,
negativamente, no revés por
3 a 0 para o atual líder da
competição, em Goiânia.

“Eu achei que no primeiro
tempo perdemos muitos duelos
que não costumamos perder, a
nossa equipe é muito forte em
duelo individual. Em alguns
momentos erramos muitos
passes sem pressão, tentamos
arriscar alguns passes sem
pressão, erramos e isso foi dan-
do volume para o Palmeiras
principalmente até os 30 mi-
nutos do primeiro tempo. Não
é uma característica da nossa
equipe, conseguimos manter
bem a bola, inclusive sob pres-
são. Mas estivemos abaixo e
não conseguimos jogar sob
pressão diante de um adver-
sário com qualidade, intensi-
dade e valor. Perdemos volume
e precisamos retomar já contra
o Cuiabá”, destacou Eduardo
Barroca após o duelo contra o
Palmeiras. (Felipe André, es-
pecial para O Hoje)

Atacante Alef Manga retorna ao time esmeraldino após cumprir suspensão; além dele, Reynaldo e Caio voltam ao time titular

Elenco do Atlético-GO tem jogos pela Série A e Copa do Brasil pela frente

Com a cerimônia de
abertura prevista para
sexta-feira (23) desta se-
mana, as Olimpíadas de
Tóquio abrem suas com-
petições hoje. Como os es-
portes coletivos deman-
dam mais tempo do que se
tem, em algumas modali-
dades, teremos à noite o
primeiro desafio da com-
petição, o jogo de Softbol
de campo feminino entre
Austrália e Japão, às 21h
(horário de Brasília).

O softbol está de volta
aos Jogos Olímpicos em Tó-
quio após ficar de fora das
últimas duas Olimpíadas.
Considerada a versão fe-
minina do beisebol, moda-
lidade terá seis países com-
petindo pela medalha de
ouro: Austrália, Canadá, Es-
tados Unidos, Itália, Japão e
México. As norte-america-
nas são as favoritas.

A seleção brasileira vai
estrear amanhã, com o fu-
tebol feminino. Comanda-
das pela treinadora sueca
Pia Sundhage e lideradas
dentro das quatro linhas
por Marta e companhia, o
Brasil vai enfrentar a Chi-
na, às 5h. A seleção mas-
culina joga depois de ama-
nhã, contra a Alemanha
na fase de grupos, às 8h30,
o time é comandado por
André Jardine.

Volêi feminino
Com estreia prevista

para este domingo (25), a

seleção feminina de vôlei
já está em Tóquio e reali-
zou o último teste antes do
pontapé nas Olimpíadas. A
equipe comandada pelo
técnico José Roberto Gui-
marães e que tem como ca-
pitã a ponteira Natália, foi
derrotada pela Itália em
um amistoso realizado on-
tem, em Itabashi. Sob o
comando da oposta Paola
Egonu, as italianas fecha-
ram o jogo-treino em 3 sets
a 1 (parciais de 25x21,
23x25, 25x17 e 25x22).

O Grupo A dos Jogos
Olímpicos é composto pelas
seleções do Brasil, Repúbli-
ca Dominicana, Japão, Quê-
nia, Coréia do Sul e Sérvia.
Já o Grupo B, considerado o
‘grupo da morte’ tem como
integrantes a China, atual
campeã olímpica, a Argen-
tina, a Itália, a Turquia, os
Estados Unidos e o Comitê
Olímpico Russo.

Tênis
Quem também já de-

sembarcou em Tóquio fo-
ram os representantes do
tênis masculino. Aos 37
anos, o mineiro Marcelo
Melo formará, ao lado de
Bruno Soares, 39 anos, uma
das duplas brasileiras no
torneio de tênis dos Jogos
Olímpicos de Tóquio. Essa
será a quarta vez que o
atleta participará dos Jo-
gos e a terceira ao lado de
Soares. (Felipe André, es-
pecial para O Hoje)

Antes da abertura,
Olimpíadas de Tóquio
inaugura competições

SOFTBOL

Atlético-GO embarca para três
partidas seguidas longe de Goiânia

DUAS COMPETIÇÕES

Rosiron Rodrigues / Goiás EC

Data: 20 de julho de 2021. Horário e local: 19 horas, estádio nil-
ton Santos, Rio de Janeiro. Arbitragem: igor Junio benevenuto
de oliveira (mg); Assistentes: felipe alan Costa de oliveira (mg)
e leonardo Henrique Pereira (mg); Quarto árbitro: daniel Vic-
tor Costa Silva (RJ)

t
tÉCniCa

Botafogo: diego loureiro; da-
niel borges, Kanu, mezenga, Ra-
fael Carioca; barreto, Pedro Cas-
tro, Chay, marco antônio, diego
gonçalves; Rafael navarro
Técnico: Ricardo Resende

Goiás: tadeu; ivan, david
duarte, Reynaldo, artur;
breno, Caio Vinícius, Élvis;
dadá belmonte, bruno
mezenga, alef manga
Técnico: gláuber Ramos

xBotafogo Goiás

FICHA

ProvA de Fogo 

Bruno Corsino/ACG
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João Paulo Alexandre

O avanço das obras do BRT
na Praça Cívica, no Centro de
Goiânia, trouxe um novo de-
safio para a Prefeitura de Goiâ-
nia. O Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional
(Iphan) deu aval para que fos-
se feita a concretagem no anel
interno da Praça, mas ainda
espera que o Executivo lhe
oferte um estudo para maiores
definições das paradas de ôni-
bus que serão colocadas no lo-
cal. Até lá, a construção das
mesmas não está autorizada.
Os trabalhos da Secretaria de
Infraestrutura (Seinfra) tem
previsão de início pro próximo
sábado (24).

O superintendente do Ip-
han, Allyson Cabral, explica
que o objetivo é fiscalizar e ob-
servar todas as intervenções
que podem afetar os conjun-
tos de prédios construídos em
Art Déco no local. Segundo
ele, todo o processo já acon-
tece desde que as obras che-
garam na Avenida Goiás.
“Mesmo com essa interven-
ção, ocorreu o despencamen-
to da Torre do Relógio. A gen-
te não sabe se coincidiu com o
tempo da obra, mas foi feito a
restauração e um reforço es-
trutural para que ela aguente
as vibrações”, explica. 

Diante desse episódio, Al-
lysson conta que orientou a
Prefeitura para que utilizasse
uma técnica de compactação
diferente. "Ultimamente, é usa-
do um rolo chamado de ‘pé de
carneiro’ que é um rolo liso que
usa pedra e brita. Isso causa
um trepidação maior e que
danifica a integridade dos pré-
dios construídos na década de
1940, que tem uma técnica
construtiva diferente de hoje e
com as trepidações elas ficam

mais sensíveis”, destaca. 
Diante disso, Allyson refor-

ça que houve uma garantia
para que uma outra metodo-
logia seria usada, que é menos
prejudicial e que pode causar
uma influência menor dos pré-
dios. “Além disso, a prefeitura
garantiu que haverá enge-
nheiros e técnicos que estarão
acompanhando as obras em
tempo real, assim como a cons-
trução do piso rígido do anel in-
terno e na construção das es-
tações, levando em considera-
ção as dimensões e altura. Tam-
bém será levado em conside-
ração o impacto visual que as
novas estações causarão no lo-
cal”, pontua. 

Allyson reforça que é difícil
precisar um modelo ideal ago-
ra. “O objetivo não é imitar um
patrimônio, mas que o mo-
derno contraste com o patri-
mônio histórico. Não temos
um modelo definido agora.
Por isso, vamos aguardar o
retorno da Prefeitura para
analisarmos juntos os impac-
tos e definir o tamanho de

toda essa estrutura. Outro fator
interessante é que a Prefeitu-
ra se disponibilizou em pro-
mover uma ação patrimonial,
que será realizada na própria
Praça. Com isso, haverá uma
divulgação desses prédios tom-
bados para que a população fi-
que mais próximos desses
bens da humanidade”, destaca. 

A prefeitura de Goiânia re-
forçou que ocorreu a contrata-
ção de uma equipe especializa-
da que terá a obrigação de mo-
nitorar todos os dias, com ima-
gens e outros registros, a situa-
ção dos prédios durante a in-
tervenção. A obrigação desta
equipe será informar em caso
de qualquer alteração nas cons-
truções. Em situações como
esta, as obras deverão ser in-
terrompidas até que se decida
o que pode ser feito para que
não haja mais comprometi-
mento de bens tombados. 

Em janeiro do ano passado,
o episódio da Torre do Relógio
levou o Iphan a solicitar a sus-
pensão das obras com o risco
de agravar as estruturas dos

itens históricos. Dois meses de-
pois, foi pedida a abertura de
processo para licenciamento
ambiental da área por receio
do impacto em todo o acervo.
O Ministério Público Federal
deu parecer, em agosto, con-
trário à suspensão e recomen-
dou a troca do maquinário
para a execução. Com isso, a
obra foi retomada. 

Prefeitura
Fausto Sarmento, titular da

Secretaria Municipal de Infra-
estrutura da Capital, reforça
que todos os trabalhos que se-
rão realizados no local terão a
compactação controlada. Ele
explica que, tradicionalmen-
te, eles usam um rolo vibrató-
rio para compactação que, nor-
malmente, funciona no nível
máximo de vibração. Porém,
ele afirma que nas regiões que
têm características históricas,
será usado o nível mínimo
para não haver prejuízos.

Fausto destaca que, se hou-
ver necessidade, pode haver a
suspensão do uso do rolo vi-

bratório. Ele explica que o rolo
em nível máximo utiliza de
poucas passadas para chegar
no resultado necessário. Po-
rém, no nível mínimo, é ne-
cessário a utilização por mais
vezes no solo para chegar no
ponto necessário para aguen-
tar o peso dos veículos. Diante
dessa situação, o secretário
acredita que pode levar um
atraso no processo que tem
previsão de 75 dias de duração. 

O secretário reforçou que
haverá uma equipe de ar-
queólogos da pasta que esta-
rão atuando diariamente nos
trabalhos. Segundo ele, os pro-
fissionais estavam na frente
dos trabalhos que, em maio,
encontraram uma galeria de
pedra bem em frente à galeria
do Grande Hotel e os arqueó-
logos identificaram que a cons-
trução ocorreu na década de
30, bem na época da inaugu-
ração do prédio.

Sarmento reconhece a im-
portância do acompanhamen-
to desses trabalhos para que
haja a preservação da história
da cidade. O BRT Norte-Sul
tem extensão de 21,7 km e foi
dividido nesses dois trechos: o
trecho I, do Terminal Isidória
até o Terminal Cruzeiro do Sul,
em Aparecida de Goiânia, e o
trecho II, do Terminal Recanto
do Bosque, na região Norte da
cidade, passando pela Praça
do Trabalhador, Praça Cívica,
Praça do Cruzeiro e chegando
até o Terminal Isidória, na re-
gião Sul. A expectativa da Sein-
fra é entregar o trecho II do
BRT em outubro de 2021 e o
trecho I em 2022. Mas o presi-
dente da Seinfra destaca que o
trecho que vai do Terminal
Rodoviário ao Terminal Re-
canto do Bosque vai funcionar
até o aniversário de Goiânia
(24 de outubro).

Algumas ruas da região
central tiveram o sentido al-
terado de fluxo. São elas: Rua
Dr. Olinto Manso Pereira (
Rua 94), da Av. Assis Chateau-
briand à Rua 10. A Rua 14/Rua
1/Rua 12, da Rua 10 à Alame-
da dos dos Buritis e a Rua
13/Rua 2/Rua 15, da Alameda
dos Buritis à Rua 19. 

Outras tiveram conversões
alteradas, como na Alameda
dos Buritis (sentido Leste/Oes-
te) terá conversão à esquerda
na Rua 13. A Alameda dos Bu-

ritis x Rua Dona Gercina Bor-
ges (sentido Leste/Oeste) não
terá permissão de conversão
à esquerda para acesso à Pra-
ça Cívica. A Avenida Assis
Chateaubriand (sentido Les-
te/Oeste) terá conversão à es-
querda e à direita na Rua Dr.
Olinto Manso Pereira ( Rua
94). A Rua 10 x Rua Dr. Olin-
to Manso Pereira (sentido
Sul/Norte) terá conversão à
esquerda para acesso à Praça
Cívica e o cruzamento da Rua
12 x Alameda Buritis será se-

maforizado permitindo con-
versão à esquerda na Alame-
da dos Buritis

De acordo com Horácio
Mello, secretário da SMM,
houve uma pesquisa de ori-
gem e destino para saber
como conduzir essas altera-
ções. “Nós fizemos isso com
muito cuidado. Por isso, va-
mos colocar agentes no local,
sinalização e toda tecnologia
necessária para que essas
mudanças ocorram com toda
a segurança possível.”

Ônibus
Seis pontos que estão no

anel da Praça Civil serão re-
manejados. O presidente da
Companhia Metropolitana de
Transportes Coletivos (CMTC),
Tarcísio Abreu, explica que a
estratégia foi montada após
diálogo com usuários, ouvindo
a população que usa o trans-
porte público da região.

A CMTC frisa que as linhas
que passam pela Praça Cívica
também serão alteradas para
o anel externo, concentrando

os abrigos em pontos estraté-
gicos, sem prejuízo à rotina
dos usuários.

“Alguns pontos já foram
realocados. Também fizemos
um estudo que mostre o volu-
me de pessoas nos pontos e que
os passageiros não tenham
prejuízos em relação ao horá-
rio. Os pontos serão realizados
nas proximidades dos antigos
pontos, o que não vai trazer
grandes surpresas ao usuário”,
destaca Tarcísio.  (Especial
para O Hoje)

Prefeitura entregará estudo com maiores definições para construção das estações no local 

Obras no local promovem alterações em vias e ônibus

Iphan e prefeitura sempre travaram quebra de braço para preservação das construções históricas

Obras no complexo precisam de aval do Iphan 

Iphan analisa instalação de 
pontos do BRT na Praça Cívica

Fotos: Nathan Sampaio
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Operações para averiguar o
cumprimento das portarias
municipais que visam coibir a
aglomeração de pessoas e a
disseminação da Covid-19 mar-
caram o fim de semana em
Goiânia e em Aparecida de
Goiânia. Na Capital, em ação
fiscal realizada na madrugada
de domingo (18), equipes da
Central de Fiscalização de
Combate a Covid19 da prefei-
tura vistoriaram oito estabe-
lecimentos denunciados por
irregularidades no cumpri-
mento das medidas sanitárias.
Das oito denuncias, apenas
um espaço de eventos foi au-
tuado pelos auditores fiscais da
Vigilância Sanitária Munici-
pal por aglomeração e pelo
não uso de máscaras de pro-
teção pelos presentes. Além
disso, o espaço foi autuado
por poluição sonora pela Agên-
cia Municipal de Meio Am-
biente (Amma).

Outros cinco estabeleci-
mentos foram autuados pelos
auditores fiscais da Secretaria
Municipal de Planejamento Ur-
bano e Habitação (Seplanh) por
falta de alvarás de localização e
funcionamento, sendo que qua-
tro destes também foram au-
tuados por estarem funcionan-
do além do horário permitido
pela legislação sem a devida au-
torização para funcionamento
em horário especial.

Aparecida
Em Aparecida, na madru-

gada de sábado (17) para do-
mingo (18) os fiscais da força-

tarefa de fiscalização vistoria-
ram 78 pontos entre bares, dis-
tribuidoras, residências e es-
paços de festas. Em um deles,
no Jardim Monte Líbano, era
realizada uma festa clandesti-
na com mais de 100 pessoas en-
tre adolescentes e jovens. Dos
presentes, 103 foram multa-
dos por não uso de máscara e
o local foi interditado. A multa
por não uso da máscara é de R$
111 por pessoa.

De acordo com a força-
tarefa, neste fim de semana
126 locais foram vistoriados
durante ronda ostensiva ou
após denúncias de morado-
res. Neste pontos, 330 pessoas
foram multadas por não uso
de máscara, 12 veículos com
som automotivo e cinco cai-
xas de som mecânico foram
apreendidas por perturba-
ção do sossego. Dos pontos
vistoriados, 10 estabeleci-
mentos foram interditados e
multados por promover a

aglomeração de pessoas ou
por falta de alvará ou docu-
mentação necessária para
funcionamento. Onze festas
clandestinas foram encerra-
das neste fim de semana.

Ainda durante a madru-
gada a fiscalização encerrou
outras oito festas clandestinas
que eram realizadas em di-
versos bairros da cidade e
apreendeu sete veículos com
som automotivo e duas caixas
de som mecânico por pertur-
bação do sossego. As caixas fo-
ram apreendidas em uma fes-
ta clandestina realizada na
Chácara São Pedro. “Dois car-
ros apreendidos no Parque
Real causavam perturbação
da vizinhança pelo alto volu-
me das músicas e também
pela permanência de pessoas
nas proximidades”, comen-
tou o sub-coordenador da fis-
calização, Delazaro Gomes.
(Maiara Dal Bosco, Especial
para O Hoje)

Maiara Dal Bosco

O projeto de Lei que cria a
Taxa de Limpeza Pública (LPT)
foi enviado pela Prefeitura de
Goiânia à Câmara Municipal
na última semana. O texto que
tramita na Câmara não escla-
rece qual valor será cobrado do
contribuinte goianiense pela
limpeza pública. Entretanto, o
Prefeito de Goiânia, Rogério
Cruz, avalia a possibilidade de
mudar o cálculo do Imposto
Predial e Territorial Urbano
(IPTU) da Capital, reduzindo o
valor cobrado dos contribuin-
tes, para que os goianienses
não sejam impactados com o
surgimento da nova taxa.

De acordo com o Prefeito de
Goiânia, Rogério Cruz, diante
da obrigatoriedade do cum-
primento da Lei Federal, os
goianienses podem ficar cien-
tes de que a Prefeitura busca-
rá uma forma de buscar re-
compensas pela taxa. “A Lei Fe-
deral tem que existir, é o Novo
Marco da Sustentabilidade, te-
mos que seguir. Se não cum-
prirmos dá improbidade ad-
ministrativa, infelizmente. Mas
os cidadãos goianienses po-
dem ficar tranquilos que quan-
to a isso, eles poderão até pa-
gar a nova taxa de lixo mas nós
estaremos fazendo um estudo,
como já estamos fazendo para
que não venhamos a ter mais
acréscimos em taxas, para que
eles possam ficar mais tran-

quilos e manter a cidade lim-
pa e segura, com todos os
aparatos que nós devemos
dar para a população de Goiâ-
nia”, pontuou.

Rogério Cruz também pon-
tuou sobre o prazo para a
regulamentação da Lei. “Den-
tro do prazo de 90 dias a
questão é regulamentar, en-
quanto regulamentamos [a
lei], estamos estudando como
buscar essa condição de dar
às pessoas uma melhor forma
possível de elas pagarem a
taxa, seja por conta de ener-
gia ou de água, ou no IPTU.”,
finalizou o prefeito.

Ao jornal O Hoje, a verea-
dora Sabrina Garcez, destacou
que, mesmo sendo uma impo-
sição legal, a Prefeitura está
atenta às questões sociais. “A
população ainda está sofrendo
muito por conta da pandemia.
Ainda vivemos um desempre-
go , mas o prefeito está dando
sinais de sua sensibilidade, en-
tão esta questão da taxa não é
algo que a população espera,
mas o prefeito vai realizar o
equilíbrio com relação ao
IPTU”, afirmou.

Projeto de Lei
De acordo com o Projeto de

Lei nº 258, de 14 de Julho de
2021, ficam isentos da Taxa de
Limpeza Pública os imóveis
edificados de uso residencial
cujo valor venal seja inferior
ou igual a 60 mil reais. Além

disso, a Taxa de Limpeza Pú-
blica será lançada anualmen-
te, isoladamente ou em con-
junto com o Imposto Predial e
Territorial Urbano – IPTU, con-
forme valores estabelecidos
por decreto do Chefe do Poder
Executivo.  

Ainda de acordo com o
documento, o contribuinte
da Taxa de Limpeza Pública é
o proprietário, o titular do do-
mínio útil ou o possuidor a
qualquer título, de imóvel
edificado ou não, situado em
via ou logradouro público,
bem como a pessoa física ou
jurídica, ainda que isenta ou
imune de outros tributos, es-
tabelecida em local onde os
serviços sejam prestados ou
postos à disposição.

A falta de recolhimento ou
o recolhimento a menor taxa
prevista na Lei implicará na in-
cidência de 2% de multa mo-
ratória sob o valor do débito
mais 0,33% por dia corrido de
atraso, até o limite de 10%. A
taxa também poderá ser par-
celada nas mesmas condições
que o IPTU, conforme os prazos

estabelecidas no Calendário
Fiscal, publicado pela Secreta-
ria Municipal de Finanças.  

Debate antigo
Sobre esta questão, em

2017, o então prefeito da Ca-
pital, Iris Rezende, tinha como
intenção instituir um valor
mínimo a ser cobrado sobre os
proprietários de imóveis da
Capital. O debate e as mani-
festações contrárias foram
promovidas depois que o Paço
sugeriu que prédios que pro-
duzam mais de 1 mil litros pas-
sassem a pagar para que uma
empresa terceirizada realize o
serviço de coleta. À ocasião,
Iris Rezende assegurou que
seria feito um estudo para
avaliar como se daria a im-
plantação do programa. (Es-
pecial para O Hoje)

Ainda não se sabe qual valor será cobrado
da população; Prefeitura deverá equilibrar
taxa com redução na alíquota do IPTU

Onze festas foram encerradas neste fim de semana

Prefeitura de Goiânia estuda forma de
compensar Taxa de Limpeza Pública

Festas clandestinas
marcam fim de semana

DENÚNCIAS

Prefeitura já aplicou
boa parte dos imunizantes
recebidos na última sexta-
feira (16) e a vacinação
para primeira dose ocorre
hoje somente em três pos-
tos da Capital, incluindo o
drive-thru do shopping
Passeio das Águas. Já para
segunda dose, a demanda
será espontânea em sete
unidades.

Depois de ter aplicado
a maior parte das 17,4 mil
doses recebidas na última
sexta-feira (16), Goiânia
disponibilizará nesta ter-
ça-feira três pontos para
aplicação da primeira dose
contra a Covid-19 em pes-
soas com mais de 39 anos
sem comorbidades, além
do atendimento ao grupo
prioritário.

Os dois postos dispo-
níveis pela Prefeitura de
Goiânia com atendimen-
to por agendamento para
primeira dose serão o
CSF São Francisco e o
CSF Recanto das Minas
Gerais, com horário de
funcionamento das 8h às
17h. Já no drive-thru do
Passeio das Águas, loca-
lizado na Avenida Peri-
metral Norte, a vacina-
ção será por demanda
espontânea e com a dis-
ponibilização de 2 mil
senhas a partir das 8h.

Grupos prioritários
Em atendimento à re-

solução da Comissão In-
tergestores 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 Se-
cretaria Municipal de Saú-
de (SMS) retomou nesta
segunda-feira (19) a vaci-
nação dos trabalhadores
da saúde e dos profissio-
nais da educação. O aten-
dimento é por agenda-
mento para o CSF Leste
Universitário, exceto as
gestantes e puérperas que
continuam sendo atendi-
das no Ciams Dr. Domin-
gos Viggiano – antigo
Ciams Jardim América -,
sem agendamento.

Com poucas vacinas,
Goiânia aplica 1ª dose
em três pontos

VACINAÇÃO  

Já no drive-thru
do Passeio das
Águas, a
vacinação será
por demanda
espontânea e com
a disponibilização
de 2 mil senhas a
partir das 8h

A falta de
recolhimento ou o
recolhimento a
menor taxa prevista
na Lei implicará na
incidência de 2% de
multa moratória sob
o valor do débito
mais 0,33% por dia
corrido de atraso



O ar frio deve se espalhar
pela região Centro Sul de Goiás
nesta terça-feira (20) e seguir
até amanhã, de acordo com
precisão do Centro de Infor-
mações Meteorológicas e Hi-
drológicas de Goiás (Cimeh-
go). Ontem (19), os efeitos fo-
ram mais sentidos em cidades
como Rio Verde e Jataí. 

De acordo com o gerente do
Cimehgo, André Amorim, o
frio, acompanhado da geada,
deve permanecer, principal-
mente, nas cidades que com-
põem a região sudoeste do Es-
tado. Em Goiânia, a previsão é
que as mínimas permaneçam
entre 12ºC e 14ºC.

“Vamos sentir esse declí-
nio nas temperaturas na par-
te centro-sul do estado, prin-
cipalmente, no sudoeste
goiano, onde as temperatu-
ras mínimas estarão bem
mais baixas. E, ao longo da
semana, esse frio se espalha
para toda a região central do
estado”, afirmou.

As previsões apontam que
o frio deve permanecer até
amanhã, momento em que a
massa de ar polar vai perder
a intensidade e fazer com que
as manhãs permaneçam com

temperaturas mais amenas e
esquente ao longo do dia. “Na
quarta-feira, ainda teremos
temperaturas mais amenas.
Já na quinta e sexta-feira, as
máximas irão ficar mais ele-
vadas”, afirmou.

Ele ressalta que a nebulo-
sidade também diminui e os
índices de umidade podem
ficar abaixo de 30% ao longo

do dia. Por este motivo, não
há previsão de chuva e nem
expectativa de melhora ex-
pressiva na umidade relativa
do ar nos próximos dias. “O ar
que é projetado é frio e seco e,
quando esse sistema acaba
de atuar, a umidade relativa
do ar volta a cair novamente.
Nós teremos um ar frio e
seco", disse.

Instabilidade 
André Amorim explica

de que maneira acontece o
encontro de ar seco e quen-
te com úmido e frio. No Es-
tado, predominava ante-
riormente uma massa seca e
temperaturas elevadas.
“Essa outra que chega é
úmida e fria. Esse contato
gera essas áreas de instabi-
lidade, essa nebulosidade
toda”, afirma. Ele também
faz alerta para a população
sobre o consumo consciente
da água. Isto porque os re-
servatórios estão com a ca-
pacidade comprometida em
função do período seco. 

“Nós tivemos muitas chu-
vas torrenciais que não aju-
daram. Não dá tempo de o
solo absorver e só causa es-
tragos. Nas cabeceiras dos
reservatórios, não foi satis-
fatória a chuva. Por isso es-
tamos com reservatórios de
Itumbiara, São Simão, prati-
camente chegando a 10%. Es-
tamos só no começo do pe-
ríodo seco e todos os reser-
vatórios do estado de Goiás
estão com a capacidade bai-
xa”, conclui. (Daniell Alves,
especial para O Hoje)
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Daniell Alves

No primeiro dia após o
fim do embarque prioritário
no transporte coletivo de
Goiânia, foram registradas
aglomerações em diversos
ônibus e terminais, confor-
me apurado pelo O Hoje. Fo-
ram verificadas superlota-
ções nos principais terminais
de Goiânia em horários de
pico, a exemplo do Terminal
Praça A, Terminal Vera Cruz e
do Recanto do Bosque. 

Mesmo anteriormente,
quando vigorava o embarque
prioritário, os terminais ti-
nham aglomerações nas pla-
taformas, já que a frota de ôni-
bus não é suficiente para aten-
der todos os usuários sentados.
O embarque prioritário, ado-
tado por intermédio da Secre-
taria-Geral da Governadoria
(SGG) junto à Rede Metropoli-
tana de Transporte Coletivo
(RMTC), foi uma iniciativa im-
plementada após a constatação
da segunda onda de contágio
do novo Coronavírus, e contri-
buiu para diminuir o fluxo de
pessoas nos horários de pico
nos terminais urbanos.

A RMTC registrou na última
segunda-feira, 12 de julho,
76.743 pessoas usando o siste-
ma no horário de pico da ma-
nhã, já na manhã de ontem
(19), foram 71.106 passagei-
ros. Portanto houve uma re-
dução de 7,3% para o primeiro
dia sem Embarque Prioritário
na RMTC, 5.637 menos valida-

ções. Segundo a pasta, em Goiâ-
nia, o recuo na demanda foi de
5,8% ou 1.383 menos valida-
ções. Aparecida registra uma
redução de 5,9%, ou menos
1.285 validações na hora pico
da manhã. 

Queda no índice 
de contágio 

Conforme explica o secre-
tário-chefe da Governadoria,

Adriano da Rocha Lima, o
acompanhamento periódico
junto aos pesquisadores da
área tem mostrado queda no
índice de contágio pelo novo
coronavírus, o que permite a
adoção de medidas de flexibi-
lização com maior segurança.
“Todo o monitoramento da
pandemia continua sendo fei-
to, mas os relatórios semanais
mostraram que é possível re-
tomar o embarque normal nos
terminais urbanos neste mo-
mento. Nosso foco sempre será
na manutenção da saúde das
pessoas e na tomada de deci-
sões com base na ciência”, ex-
plicou Rocha Lima.

Ele comentou que, à época
da implantação do embarque
prioritário, cujo controle con-
tou com mecanismos tecnoló-
gicos, a iniciativa chamou a
atenção de demais estados e
foi copiada por outros muni-
cípios brasileiros. Dessa forma,
ficam revogados os parágrafos
1º e 2º, do artigo 9º, do Decre-
to n.º 9.848, de 13 de abril de

2021, que dispõe sobre as me-
didas a serem adotadas no Es-
tado de Goiás em razão da
disseminação do novo coro-
navírus (Covid-19).

De acordo com o Estado, a
iniciativa está alinhada ao De-
creto Municipal da Prefeitura de
Goiânia, de 15 de julho, que fle-
xibilizou horário de funciona-
mento do comércio e demais
atividades culturais, permitin-
do a reabertura de cinemas.

100% da frota
Em nota, o RedeMob Con-

sórcio informa que a RMTC
continua operando com 100%
da frota disponível, incluindo
a frota reserva e a extra. “Mes-
mo com toda frota operando
nos horários de pico, cum-
prindo a planilha operacional
da CMTC, com o fluxo concen-
trado de pessoas, característica
peculiar de qualquer modal
de transporte público coletivo,
pode ocorrer pontos de aglo-
meração”, diz a nota. 

A orientação é para que os

usuários a fazerem uso do apli-
cativo oficial da RMTC, o
SimRMTC, onde podem acom-
panhar, em tempo real, o ho-
rário de deslocamento dos ôni-
bus, e, dessa forma minimizar
aglomerações e o tempo de es-
pera pelo veículo. 

Ônibus insuficientes
Estudos técnicos da CMTC

apontam que para que a Me-
trobus possa operar com ape-
nas passageiros sentados na
realidade atual seriam neces-
sários mais 200 ônibus para ro-
dar apenas no Eixo Anhan-
guera para conseguir atender
a demanda no horário de pico.
Hoje são 99 ônibus entre arti-
culados e biarticulados em ope-
ração. Portanto, seriam neces-
sários quase 300 ônibus no to-
tal para atender ao transporte
de apenas passageiros sentados
no eixo. Uma frota duas vezes
maior do que a que a Metrobus
já teve em toda sua história e
na história do Eixo Anhangue-
ra. (Especial para O Hoje)

RedeMob orienta
para que os
usuários façam
uso do aplicativo
SimRMTC e
acompanhem 
os ônibus em
tempo real 

Transporte tem aglomerações
no retorno das atividades

Massa de ar frio se espalha nesta terça 
CLIMA

Foram verificadas
superlotações nos
terminais de
Goiânia Terminal
Praça A, Terminal
Vera Cruz,
Bandeiras e do
Recanto do Bosque

Massa de ar frio
deve acabar
amanhã (21)

Nathan Sampaio 
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Dois navios iranianos
que estiveram no Atlântico,
e levaram a discussões nos
EUA sobre poderem estar
transportando armas à Ve-
nezuela, estiveram no ca-
nal da Mancha, entre o
Reino Unido e a França,
escreve mídia.

O destróier Sahand do
Irã e o navio de apoio Mak-
ran partiram do centro do
oceano Atlântico e atra-
vessaram o canal da Man-
cha, relataram no domingo
(18) o jornal USNI News e
o portal TankerTrac-
kers.com, citando imagens
de satélite e inteligência
de código aberto.

Em maio o Sahand e o
Makran navegaram no
Atlântico, provocando
preocupação nos EUA de
poderem estar transpor-
tando armas à Venezuela,
algo que Hossein Khanza-
di, comandante da Mari-
nha do Irã, disse ser uma
"mensagem especial" de
Teerã para apoiar povos
oprimidos do mundo, e
também para provar a
Washington que o país per-
sa tem tais capacidades.

"É claro, parte dessa
presença é porque os ame-
ricanos disseram que os
iranianos não poderiam
estar presentes no Atlânti-
co [...] Os americanos esta-
beleceram bases ao nosso
redor ao longo dos anos, e
hoje eles estão aterroriza-

dos quando estamos a
5.000 km de distância. Este
medo é porque a presença
do Irã rompe a hegemonia
dos Estados Unidos", suge-
riu o comandante.

Embarcações do Irã
O Sahand é um des-

tróier de classe Moudge
com deslocamento de 2.500
toneladas, tem 95 metros
de comprimento e tem uma
tripulação de 140 oficiais e
marinheiros. O navio é
equipado com radar de lon-
go alcance, sistemas ele-
trônicos de guerra e engo-
do, armas navais, canhões
e metralhadoras, mísseis
terra-ar, mísseis terra-ar,
torpedos antissubmarino, e
um helicóptero.

O navio tem um deslo-
camento de 111.000 tonela-
das, 230 metros de compri-
mento, e pode transportar
dezenas de milhares de to-
neladas de equipamentos,
desde lanchas e veículos
rodoviários móveis até pe-
quenos submersíveis, dro-
nes e helicópteros.

Os sistemas de mísseis
antiaéreos Khordad, como o
que abateram um drone es-
pião furtivo dos EUA em
junho de 2019, podem ser
implantados no convés do
navio, tal como quase todos
os outros sistemas que o
Irã tem em seu grande ar-
senal de equipamentos mi-
litares domésticos.

Após surgirem no Atlântico,
navios do Irã teriam sido
avistadas no canal da Mancha

NAVIOS DE GUERRA

Mergulhadores encon-
traram raros destroços de
um navio militar na antiga
cidade submersa de Thônis-
Heracleion - outrora o maior
porto do Egito no Mediter-
râneo - e um complexo fu-
nerário que ilustra a pre-
sença de mercadores gre-
gos, afirmou o país nesta
segunda-feira (19).

A cidade, que controlava a
entrada ao Egito na foz de um
braço ocidental do Nilo, domi-
nou a região por séculos antes
da fundação de Alexandria por
Alexandre, o Grande, em 331
antes de Cristo.

Destruída e afundada junto
com uma vasta área do delta
do Nilo por vários terremotos
e maremotos, Thônis-Hera-
cleion foi redescoberta em 2001
na baía de Abu Qir, perto de
Alexandria, agora a segunda
maior cidade do Egito.

O navio militar, descoberto
por uma missão egípcia e fran-
cesa liderada pelo Instituto Eu-
ropeu de Arqueologia Sub-
mersa, afundou quando o fa-
moso templo de Amun, ao qual

estava atracado, desabou no se-
gundo século antes de Cristo.

Um estudo preliminar
mostra que o casco do navio
de fundo chato de 25 metros,
com remos e uma grande vela,

foi construído mediante a tra-
dição clássica e também ti-
nha características da cons-
truções do Antigo Egito, afir-
mou o Ministério de Turismo
e Antiguidades do Egito. Em

outra parte da cidade, a mis-
são revelou os destroços de
uma grande área funerária
grega, que data dos primeiros
anos do quarto século antes de
Cristo, disse. (ABr)

Internacional
Egito encontra
antigo navio
militar e covas
gregas em cidade
submersa

Egito encontra antigo navio militar
e covas gregas em cidade submersa

Destruída e afundada junto com uma vasta área do delta do Nilo, Thônis-Heracleion foi redescoberta em 2001 

Um terceiro caso de peste
suína africana (PSA) em ani-
mais de fazendas foi confir-
mado durante o fim de se-
mana no estado de Bran-
demburgo, no leste da Ale-
manha. De acordo com o Mi-
nistério da Saúde de Bran-
demburgo, o caso foi detec-
tado em uma pequena fa-
zenda com quatro porcos, lo-
calizada dentro da área de
restrição onde a doença é co-

mum entre javalis selvagens.
A PSA já havia sido en-

contrada em duas fazen-
das próximas no fim de se-
mana anterior.

A China e uma série de ou-
tros países compradores de
carne suína proibiram impor-
tações da proteína provenien-
te da Alemanha em setembro
de 2020, depois que o primeiro
caso de PSA foi confirmado
em animais selvagens.

A descoberta da doença
em fazendas não deve causar
grande impacto nas exporta-
ções de carne suína da Ale-
manha, já sujeitas a restrições
de diversos importadores de
fora da União Europeia, dis-
seram especialistas.

A doença não afeta huma-
nos, mas é fatal para porcos.
Muitos países impõem proibi-
ções à carne suína de regiões
afetadas pela PSA. (ABr)

Alemanha detecta mais um
caso de peste suína africana

3º CASO

Fontes citadas pela agên-
cia britânica Reuters e a
Agência de Notícias do Iraque
relataram na segunda-feira
(19) uma explosão em um
mercado da cidade de Sadr,
Iraque, a leste do Bagdá.

Uma explosão ocorreu na
cidade iraquiana de Sadr, a
leste da capital Bagdá, indi-

caram fontes policiais e hos-
pitalares citadas na segun-
da-feira (19).

Como explicou a agência
norte-americana Associated
News (AP), o mercado estava
cheio de pessoas, tratando-se
do dia de véspera do feriado
Eid al-Adha, durante o qual
compradores estariam bus-

cando presentes e compras.
Foi lançada uma investiga-
ção sobre o caso, escreve a
Reuters.

De acordo com a Shafaq,
após o ataque o premiê ira-
quiano Mustafa al-Kazemi or-
denou a remoção do diretor
de segurança da área em que
a bomba explodiu.

Explosão em mercado mata
30 pessoas e fere 47 diz mídia

IRAQUE

Doença não afeta humanos, mas é fatal para porcos

Navios de Guerra Sahand e Makran no Atlântico
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Lanna Oliveira

País continental com belezas na-
turais de tirar o fôlego, esse é o Bra-
sil. Apesar de todas as mazelas que os
brasileiros conhecem bem, o Brasil
possuí imensos e diversificados en-
cantos. Com litorais exuberantes,
uma das atrações turísticas fica a car-
go das praias no entorno de Santa Ca-
tarina e Porto alegre. Começou nes-
te mês a temporada das baleias na
costa catarinense e gaúcha, que se es-
tenderá até novembro. Na sexta-fei-
ra (16), pesquisadores avistaram
mais baleias na região do que o má-
ximo de ocorrências registradas em
setembro do ano passado.

Pouco se ouve falar sobre a tem-
porada de baleias Franca no sul do
país, mas é um dos mais lindos acon-
tecimentos que a natureza propor-
ciona aos brasileiros. A espécie está
ameaçada de extinção por ter sido ca-
çada durante quatro séculos. Elas co-
meçaram recentemente a retornar à
costa do Brasil, no início da década de
1980. Em 2018, houve um pico de
ocorrências, com o recorde registra-
do de 273 baleias Franca na costa de
Santa Catarina. Este ano, já foram
contabilizadas 36 baleias, com auxí-
lio de drones, a espécie cresce a uma
taxa de 4,8% ao ano.

De acordo com a diretora do Pro-
jeto ProFranca, Karina Groch, as flu-
tuações estão relacionadas ao ciclo re-
produtivo da espécie, que ocorre a
cada três anos, quando as fêmeas vêm
para o litoral brasileiro para ter os fi-
lhotes. A vinda ao país para o nasci-
mento dos filhotes tem a ver também
com a disponibilidade de alimentos
na Antártida. A principal área re-
produtiva da baleia Franca no Brasil
é o litoral centro-sul de Santa Catari-
na, onde existe uma unidade de con-
servação federal que protege a prin-
cipal área de ocorrência da espécie.

Turismo na região
De junho a novembro, acontece

no litoral sul este fenômeno espeta-
cular. Centenas de baleias da espécie
Franca deixam as águas geladas da
Patagônia e vêm dar à luz e ama-
mentar seus filhotes na costa catari-
nense. A região que vai de Içara até
Florianópolis foi transformada em

uma grande área de proteção am-
biental desses mamíferos, que che-
gam a medir 17 metros de compri-
mento e pesar 5 toneladas. As baleias
costumam ser vistas com mais fre-
quência em Imbituba e Garopaba.

Se você é apaixonado por ani-
mais, principalmente pelos mari-
nhos, o Brasil é considerado um dos
10 melhores para se observar os ce-
táceos. Entre as cidades de Garopa-
ba, Imbituba e Laguna, foi criada a
Rota da Baleia Franca, um destino
que abrange alguns dos melhores

pontos para se observar os animais.
Para se programar para encarar a
aventura a primeira coisa que você
precisa saber é que paciência faz par-
te. Como qualquer animal na natu-
reza, as baleias são imprevisíveis, po-
dem aparecer, ou não.

Para dar suporte aqueles que
pretendem ir de encontro as exube-
rantes baleias, as cidades por onde
elas passam criaram uma equipe
de guias para auxiliar os turistas. Os
guias que já estão acostumados têm
dicas de locais específicos para ob-

serva-las, são as áreas refúgio. Em
Garopaba, os melhores lugares para
avistá-las são a Praia Central, Praia
da Gamboa e Praia do Silveira. E, em
Imbituba, na Praia do Luz, Riban-
ceira, Praia D’Água e Praia da Vila.
Sabendo disso, é só se organizar e
curtir a viagem.

As exuberantes Jubarte
Foi iniciada também neste mês a

13ª temporada de reprodução das
baleias Jubarte no Brasil, com a
reocupação de antigas áreas de re-
produção, com maior concentra-
ção no banco de Abrolhos, no ex-
tremo sul da Bahia e norte do Espí-
rito Santo. Há crescimento, porém,
para outras áreas. Até o ano passa-
do, as baleias se espalhavam de
São Paulo até o Rio Grande do Nor-
te. Este ano, para surpresa dos pes-
quisadores, elas estão expandindo a
rota e aparecendo também em San-
ta Catarina e Rio de Janeiro.

No final da década de 1990, du-
rante a implantação do Parque Ma-
rinho de Abrolhos, os pesquisadores
descobriram uma pequena quanti-
dade de baleias Jubarte remanes-
cente de uma população que quase
foi dizimada pela caça. A população,
que era estimada entre mil a 1,5 mil
espécies, na época, subiu hoje para
20 mil baleias. No ano passado, o
projeto percorreu na região de
Abrolhos cerca de 798,8 milhas
náuticas durante 23 dias. Nesse pe-
ríodo, foram registrados 171 grupos
que somaram 433 baleias, das quais
76 eram filhotes.

Uma ação importante para a
preservação da baleia Jubarte é o
trabalho de turismo de observação
ao longo do litoral da Bahia e do Es-
pírito Santo, com vários parceiros
capacitados e monitorados. Acre-
dita-se que o turismo é uma gran-
de ferramenta para a conserva-
ção, porque agrega valor econô-
mico na baleia. É um gerador de
emprego e renda, de sensibilização.
Isso contrapõe qualquer ameaça
que venha de caça. Prova-se que
vale muito mais baleia viva do que
morta. A temporada de observação
de baleias Jubarte foi aberta agora
em Porto Seguro. (Lanna Oliveira
é estagiária do jornal O Hoje)

Acaba de começar a tem-
porada de observação de
baleias Franca, o que pro-
move o crescimento do
turismo na costa catari-
nense e gaúcha 

Essência

Franca e Jubarte 
rumo ao Brasil

Turistas sobem por um caminho rústico e
íngreme, porém rápido, para observar as
baleias no topo da Praia da Gamboa

Fotos: Viajar Verde
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Malhação - sonhos
bianca e Pedro se alarmam

ao ver Karina falar com Vicki e
João. lucrécia conta para Jeff
sobre sua doença e Jade sen-
te ciúmes. lucrécia decide
contar para seus alunos que
está doente. tomtom encon-
tra a luvinha de alan na praça.
Simplício pede para Rute aju-
dá-lo a se reaproximar de
bete. bete tenta se convencer
de que o ex-marido não mu-
dou. King apressa Simplício a
arrumar um lugar para guar-
dar suas mercadorias. João
beija Vicki. bianca compara
Karina com duca. tomtom
entrega a luvinha para Pedro. 

Gênesis
na noite de núpcias, maa-

late surpreende esáu. beeri se
surpreende ao ver o estado
de Judite. esaú sente remorso.
Yarin se assusta com a atitu-
de ousada de bila. Jacó nota a
diferença entre lia e Raquel.
beno desmascara Raquel. la-
bão se decepciona com Ra-
quel, mas pede segredo à Sal-
ma. Jasper castiga bila. Jacó
diz que fará uma proposta a
labão. lia descobre que Jacó
está sendo ameaçado de mor-
te. Jacó se abre com lia. ma-
laki pede informações sobre
Harã. akia e maalate se bei-
jam às escondidas. 

a Vida da Gente
ana procura manu discu-

tem. Júlia fala para ana que ma-
nuela não irá a seu casamento.
olívia fica enciumada com a
atenção de todos à Sofia. lúcio
aconselha ana a procurar ma-
nuela. lourenço chama Rodri-
go para visitar tiago. alice
questiona Suzana sobre sua
conversa com Renato. olívia
pega o anel que Sofia ganhou
de miguel para ir a uma festa.
lourenço se emociona ao se
despedir de tiago. Sofia des-
cobre que seu anel sumiu, e
marcos e dora ficam choca-
dos. ana procura manuela e as
duas irmãs acabam discutindo.

Coração indomável
maricruz mostra a ales-

sandro uma foto de guadalu-
pe, sua mãe. emocionado,
alessandro a chama de filha e
se abraçam. Soledade está
em trabalho de parto. ales-
sandro passa mal e pede a
maricruz que o leve para o
hospital. Soledade dá a luz um
menino. o médico diz a mari-
cruz que o estado de ales-
sandro é muito delicado. Rai-
za diz a otávio que “maria
alessandra” está muito longe
de seu alcance. alessandro
pede a maricruz que entre em
contato com tobias porque
precisa resolver pendências. 

império
maria Ísis enfrenta maria

marta e entra na sala de José
alfredo. danielle chora ao se
lembrar da conversa com Éri-
ka, sem perceber que é ob-
servada por amanda. Cristina
avisa a José alfredo que a em-
presa pode ter problemas com
a fiscalização. João lucas con-
ta para maria Ísis que se ca-
sará com du. du sofre um
acidente. Jairo ameaça Car-
doso para ficar com seu pe-
daço do diamante cor-de-rosa.
Vicente repreende sua equipe.
antoninho elogia o novo chef
do botequim de manoel.
amanda desconfia de du. 

RESUMO
t

de noVelaS

Crítica social
Clovis e Claudia Leitte lançam single
‘Aprendiz’ tendo como mensagem
central a reflexão sobre a cultura do
cancelamento

Elysia Cardoso

O lançamento do single
‘Aprendiz’, música autoral
do cantor e compositor Clo-
vis, um dos nomes mais co-
nhecidos da música nacio-
nal gospel, promete aquecer
o coração e a alma até dos
ouvintes menos atentos. O
single, que sai pela Som Li-
vre e já está em todas as pla-
taformas digitais chega tam-
bém com um videoclipe no
YouTube, e conta com a par-
ticipação de um dos maiores
nomes da música pop bra-
sileira, a cantora e compo-
sitora Claudia Leitte.

A canção foi gravada no
estúdio KZA, do cantor
Kauan, da dupla com Mat-
heus. ‘Aprendiz’ faz parte do
repertório de canções do
próximo álbum de Clovis,
‘Epifania’, ainda sem data
de lançamento confirma-
da. Segundo ele, tratam-se
de músicas muito especiais,
por terem nascido esponta-
neamente durante a pan-
demia, sob a perspectiva de
um mundo novo que nos
convida a uma nova men-
talidade: mais humana,
mais maleável, mais al-
truísta. "Nesta música, eu
senti muita necessidade de
imprimir palavras específi-
cas e do jeito mais popular
possível”, esclarece o cantor.

Embasado na com-
preensão de que somos to-
dos seres humanos imper-
feitos, ‘Aprendiz’ traz como
mensagem central a rejei-
ção à cultura do cancela-
mento, que se trata de uma
moderna forma de ostra-
cismo social na qual pessoas
ou grupos são ‘cancelados’,
ou seja, afastados discrimi-
nadamente do meio social
ao qual pertencem ou da
participação em atividades
habituais por algum motivo
ou atitudes consideradas
questionáveis.

Assim, a faixa convida
seus ouvintes à consciência
da própria imperfeição e do
seu constante estado de
‘aprendiz’, para que dessa
forma as pessoas possam se
reconhecer nos erros dos

outros e assumirem uma ati-
tude de misericórdia e per-
dão. Pois, "quando você se
considera um aprendiz, você
para de exercer o julgamen-
to e, consequentemente, não
sai por aí cancelando pes-
soas", declara Clovis.

Colaboração 
O compositor relata que

a ideia da colaboração com
a cantora Claudia Leitte é
algo que já estava em seu
coração há bastante tem-
po. Clovis fala da sintonia e
emoção que experimenta-
ram na gravação da música.
"O encontro com a Claudi-
nha ocorreu de uma forma
extremamente prazerosa,
pois ela é uma pessoa mui-
to espontânea, verdadeira e
demasiadamente humana.
Ela já combinava muito
bem com a canção antes
mesmo de aparecer no es-
túdio e concordar em fazer
a collab. E sua atuação foi
maravilhosa, desembara-
çada, desprendida". 

Clovis conta ainda que
ele e Claudia Leitte passaram
a se comunicar com mais
frequência após sua partici-
pação em um evento da can-
tora. Desde essa ocasião co-
meçaram a perceber uma
mútua empatia no trabalho,
o que facilitou a concretiza-
ção do projeto: "Esse foi o
ponto de partida para a rea-
lização do single ‘Aprendiz’,
fazendo com que o projeto se
tornasse muito mais possível
e, certamente, mais praze-
roso de ser feito", diz Clovis.

Claudia Leitte também
não deixou de manifestar a
sua admiração pelo amigo
e cantor, além de expressar
o seu contentamento em
trabalhar ao lado de Clovis.
"Já tinha sido uma expe-
riência incrível cantar ao
lado do Clovis quando ele
participou da apresenta-
ção do meu trio elétrico na
Bahia. E quando recebi o
convite da gravadora para
fazer com ele a colaboração
na participação em ‘Apren-
diz’, fiquei feliz em dobro”,
relata a cantora. (Especial
para O Hoje)

Claudia Leitte e Clovis nos bastidores de ‘Aprendiz’ 

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

NOTA AO LEITOR
t

Jaume Copons nasceu na Espanha e escreve romances, contos, HQ, canções e séries audiovisuais

LIVRARIA
t

Depois de Robert Louis
Stevenson, Lewis Carroll, Ho-
mero, Shakespeare e Agatha
Christie, é a vez de Antoine de
Saint-Exupéry e J.R.R. Tolkien
participarem da coleção es-
panhola Alex e os Monstros.
Publicada no Brasil pela Ca-
rochinha Editora, a série apre-
senta ao jovem leitor clássicos
da literatura mundial para
estimular a leitura por meio
de um personagem que, ini-
cialmente, não gosta de ler.

O escritor Jaume Copons e
a ilustradora Liliana Fortuny
propõem uma novidade no
formato da narrativa. Ao lon-
go de cada volume, mistu-
ram a tradicional prosa com
os divertidos quadrinhos:
tudo para cativar o leitor.
Nesta quarta obra, Alex e os
Monstros: A guerra do bos-
que, o protagonista Alex e os
monstrinhos vão para uma
excursão escolar e lá preci-
sam evitar um novo conflito
entre fadas e duendes.

“Fui dormir pensando se
Antoine de Saint-Exupéry, o
autor de O Pequeno Príncipe,
não era o aviador da história,
porque ele também foi piloto
e também sofreu um aciden-
te com seu avião no deserto
do Saara. Aquela noite so-
nhei com o asteroide B612, o
planeta do pequeno prínci-
pe.”(Alex e os Monstros: A
guerra da bosque, p. 48)

Já no 19º volume na Espa-
nha e com mais de 600 mil lei-
tores ao redor do globo, a sé-
rie deve incentivar o hábito
pela leitura por muitas gera-
ções do público infantojuvenil
brasileiro – o planejamento da
editora é de que sejam publi-
cados em média dois livros da

coleção por ano no Brasil.
Mais de 60 mil exemplares da
série já chegaram até a casa
de pequenos leitores em ter-
ritório nacional, a maior par-
te deles por meio do maior
clube de assinatura de livros
infantis do país.

‘Alex e os Monstros’, seja
para adultos ou pra crianças, é
um registro de que persona-
gens clássicos, como Alice, Pi-
nóquio, Chapeuzinho Verme-
lho, o Patinho Feio e João Fel-
pudo, sempre serão lembran-
ças de preciosos momentos

na companhia dos livros.

Sobre o autor 
Jaume Copons nasceu em

Barcelona, em 1966. Além dos
livros e roteiros, também
compôs músicas, anúncios e
manchetes de programas e sé-
ries de televisão. No final de
2013 conheceu a ilustradora
Liliana Fortuny e iniciou a sé-
rie ‘Agus y los Monstruos’ – tí-
tulo original em espanhol.
Gosta de escutar a mesma
música muitas vezes e ler vá-
rios livros ao mesmo tempo.

Novidade e narrativa
Clássicos da literatura enriquecem quarto volume da série

espanhola ‘Alex e os Monstros’ publicada no Brasil pela Carochinha
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O canal Prime Box Brazil
estreia em sua programação
o ‘Festival Passaporte Prime’,
com várias produções feitas
na China, entre filmes e sé-
ries de grande sucesso e iné-
ditas na televisão brasileira.
O conteúdo chega aos teles-
pectadores de nosso país de-
pois que o Grupo Box Brazil,
maior programadora inde-
pendente da TV por assina-
tura do Brasil, do qual o canal
faz parte, firmou parceria
com o China Media Group
(CMG), maior grupo de co-
municação e mídia chinês.

De agora até o final de ja-
neiro de 2022 será exibida
uma seleção de conteúdos
documentais e ficcionais,

especialmente selecionados
para o Programa de Exibi-
ção de Filmes e Séries Chi-
nesas. Esse é o primeiro pas-
so para a faixa de progra-
mação criada pelo Prime

Box Brazil e destinada a con-
teúdos audiovisuais inter-
nacionais, intitulada ‘Festi-
val Passaporte Prime’.

A exibição inclui os filmes
‘O Início da Grande Renova-

ção’, ‘O Sequestrador’ e ‘Crian-
ças de Wuzhumuqin’; as sé-
ries documentais ‘China Ino-
vadora’, com seis episódios, e
‘Nas margens do Rio Lalin’,
também com seis episódios; e
as séries C-Dramas ‘Tribos e
Impérios’ (uma superprodu-
ção da TV chinesa), com 75
episódios, e ‘Bela Juventude’,
com 36 episódios.

O Festival ‘Passaporte Pri-
me’ está disponível na plata-
forma Box Brazil Play, que pode
ser assinada por meio do site:
(www.boxbrazilplay.com.br) ou
pelo Now, da Claro TV, para ser
assistida em televisão ou em
dispositivos mobile, a partir
dos apps disponíveis para An-
droid e IOs.

Festival Passaporte Prime traz grandes
sucessos da China para o público brasileiro

Centenário de astor Piaz-
zolla

a orquestra Sinfônica
de goiânia e o solista Cár-
melo de los Santos sobem
ao palco do teatro SeSi em
homenagem ao revolucio-
nário astor Piazzolla. o con-
certo que celebra o cente-
nário do bandoneonista e
compositor argentino acon-
tece nesta terça-feira (20) às
20h, pelo canal do teatro
SeSi no Youtube. essa tem-
porada do terça no teatro
é uma realização da lei de
incentivo à Cultura, Secre-
taria especial da Cultura e
ministério do turismo, com
o patrocínio do instituto
Cultural Vale. Quando: ter-
ça-feira (20). onde:
(www.youtube.com/teatro-
sesigo). Horário: 20h.

Bastidores do espetáculo
nesta terça-feira (20), às

18h, ocorre o debate on-line
sobre a encenação ‘gilga-
mesh’, com os convidados:
J.C. Serroni, Raul teixeira e
beth accioly, que falam de
suas experiências sobre o

processo de criação e mon-
tagem, a relação com o dire-
tor antunes filho e os outros
profissionais que trabalha-
ram no espetáculo. a trans-
missão é feita pelo canal do
CPt_SeSC no Youtube, com
tradução em libras. Quan-
do: terça-feira (20). onde:
(youtube.com/cptsesc). Ho-
rário: 18h.

Live tecnológica 
a empresa de soluções

tecnológicas docnix promove
hoje (20), às 19h, a live ‘a Re-
volução da Consciência para

empresas e Pessoas’. o even-
to coloca em pauta uma ten-
dência da economia moder-
na: o capitalismo consciente.
a live conta com mediação de
anderson olimpio, gerente
de negócios da docnix, e par-
ticipação do especialista em
planejamento estratégico Ro-
drigo fagundes e do Ceo do
agronegócio fernando bical-
leto. a transmissão ocorre
pelo linkedin e canal no You-
tube da docnix. Quando: ter-
ça-feira (20). onde: Youtube
(docnix gestão da Qualida-
de). Horário: 19h. 

superforça HQ
o goiânia Shopping traz

para a capital o mais novo
evento da maurício de Sou-
sa Produções para animar
as férias da garotada, sob os
cuidados dos guardiões mô-
nica, Cebolinha, Cascão e
magali. É o espaço interati-
vo Superforça HQ, que fica
na Praça de eventos (Piso 1),
de até 29 de agosto. o even-
to tem quatro circuitos in-
terativos que se conectam e
se complementam. Cada um
deles tem o seu próprio
guardião: monicalor é a mô-
nica, guardiã do elemento
fogo; magaérea é a magali,
guardiã do elemento ar; Cas-
calho é o Cascão, guardião
do elemento terra e Cebolí-
quido é o Cebolinha, guar-
dião do elemento água. a
estrutura do evento foi cui-
dadosamente pensada para
oferecer acessibilidade e
inclusão. Quando: até 29
de agosto. onde: avenida t-
10, n°1.300, Setor bueno -
goiânia. Horário: de se-
gunda a sábado é das 10h
às 22h. aos domingos, das
12h às 20h.

Centenário de Astor Piazzolla é atração do Terça no Teatro DE hoje (20)

Programação conta com várias produções feitas na China
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Bruna Marquezine reage à
defesa de fãs por nota so-
bre relação com neymar

uma nota do ‘Jornal do
dia’, de aracaju, viralizou nas
redes sociais na última sema-
na. a nota é da coluna de so-
ciedade e comentava os rela-
cionamentos de bruna mar-
quezine, sugerindo que a
‘competição’ entre enzo Celu-
lari, com quem a atriz termi-
nou relacionamento recente-
mente e neymar, seu ex-na-
morado, era "muito difícil". o
jornalista e conteúdo da nota
foram duramente criticados
pela web e bruna reagiu. mais
ativa no twitter, bruna curtiu
os comentários de fãs indi-
cando misoginia e falta de
profissionalismo no posicio-
namento da coluna. "após o
namoro com enzo Celulari es-
friar, bruna marquezine en-
contra neymar.", inicia a co-
luna, referindo-se ao encontro
da atriz com o jogador em fes-
ta recente de um amigo em
comum. "na verdade, não que
diretamente ela precise, mas
é difícil não se encantar com o
poder infinito de comprar o
que desejar de neymar.", con-
tinuou a nota e prosseguiu no
mesmo tom, insinuando "nor-
malidade" e "menos riqueza"
de enzo como motivos para os
acontecimentos. (Raphaela
fernandes, Purepeople)

andressa suita justifica
sumiço de redes sociais:
“Me conectar mais à mi-

nha família”
andressa Suita está mais

ausente das redes sociais.
Com novos projetos à vista, a
goiana explicou que tem dado
um tempo das redes sociais
para se conectar consigo mes-
ma e com a família, em vídeo
postado nesta segunda-feira
(19). "bom dia! gente, eu ando
meio sumidinha daqui, por

uma escolha mesmo. o ins-
tagram virou uma grande fer-
ramenta de trabalho para
mim, então eu passo muito
tempo por aqui.", iniciou ela.
"acaba que quando eu des-
conecto daqui eu consigo me
conectar mais à mim, mais à
minha família", continuou a
modelo, que acaba de renovar
visto americano com os filhos

e gusttavo lima. "e eu estou
fazendo sempre assim: eu
tento tirar três vezes na se-
mana para ficar um pouco
longe disso tudo para ficar
mais com meus filhos, mais
comigo, cuidar mais de mim",
completou. (Raphaela fer-
nandes, Purepeople)

Camilla de Lucas vai es-
trear como apresentado-
ra no 'The Masked sin-
ger Brasil'

Camilla de lucas já tem
seu futuro definido na globo:
a influencer será a apresen-
tadora dos bastidores do ‘the
masked Singer brasil’, que
estreia no próximo dia 10
com apresentação de ivete
Sangalo. a vice-campeã do
‘bbb 21’ chegou a ser dispu-
tada entre a emissora cario-
ca e a netflix antes de aceitar
a proposta do canal aberto. a
informação foi confirmada
pela assessoria de imprensa
da globo nesta segunda-fei-
ra (19). "estou muito feliz
com o convite para ser apre-
sentadora do 'the masked
Singer brasil'. esse formato já
é bem conhecido em vários
países e fiquei muito anima-
da com a oportunidade. É
um desafio profissional que
estou muito empolgada para
encarar! todo o time por trás
do programa é incrível e te-
nho certeza que vocês vão
adorar e se divertir muito!",
vibrou Camilla. (guilherme
guidorizzi, Purepeople)

CELEBRIDADES

Ana Maria Braga se re-
cuperou da Covid-19 e vol-
tou a apresentar o ‘Mais
Você’ após duas semanas
afastada do matinal, nes-
ta segunda-feira (19). A
apresentadora se emo-
cionou ao comentar a re-
cuperação após se infectar
com o novo Coronavírus
depois de ter tomado as
duas doses da vacina. E
afirmou que só tem saído
de casa rumo aos estú-
dios da Globo em São Pau-
lo. “É um susto, um susto
grande. Você pensa que
tomou todos os cuidados,
mas devia ter tomado
mais. Eu não tenho ideia
de como peguei, não saio
de casa, venho aqui (na
Globo) em um ambiente
totalmente controlado",

assegurou. "Mas, em al-
gum momento, encontrei
alguém que estava assin-
tomático e não lavei as
mãos como deveria", pros-
seguiu Ana Maria, que
desconfiou dos sintomas
ao perder o olfato. “Graças
à vacina tive a forma
branda da doença. Mas,
mesmo assim, foram dias
de apreensão pois o vírus
é traiçoeiro”, afirmou.
(Guilherme Guidorizzi,
Purepeople)

Ana Maria Braga 
volta à TV após vitória 

contra Covid e se emociona

ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

Hoje o dia traz necessidade
de manter o foco e evitar disper-
sões a todo custo. o dia pode tra-
zer a necessidade de tomar uma
decisão importante. É necessário
ser empático e ajudar as pessoas
que pedem sua orientação.

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

Hoje você pode ter que lidar
com problemas inesperados. Pode
ser necessário lidar com dívidas
antigas ou alguns prejuízos a par-
tir de terceiros, além de falta de
atenção. tome cuidado no dia de
hoje com os seus pertences.

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

Hoje o desafio será lidar com
as possíveis fofocas ou interfe-
rências nas suas ações ou rela-
cionamentos. tome cuidado com
as dúvidas, porque as pessoas
podem se aproveitar da sua inse-
gurança. busque o equilíbrio e
saiba posicionar suas ideias.

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

Hoje o dia pede organização e
cuidado extra nas tarefas do tra-
balho. tome cuidado para não se
indispor com chefes e colegas de
trabalho. É importante ser flexível
para achar soluções em conjunto
com os outros.

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

Hoje o dia pede organização e
cuidado extra nas tarefas do tra-
balho. tome cuidado para não se
indispor com chefes e colegas de
trabalho. É importante ser flexível
para achar soluções em conjunto
com os outros.

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

o dia te coloca à frente de si-
tuações desafiadoras para que
assuma a liderança. Pode ser ne-
cessário tomar alguma decisão
em nome de todos da família, e
isso pode ser responsabilidade
demais. aja com sabedoria. tome
cuidado com brigas.

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

Hoje o dia traz necessidade de
decisões e, ainda que seja difícil,
encontrar um novo rumo será ne-
cessário. Você poderá contar com
a ajuda de alguma pessoa para
conseguir se decidir. as relações
podem ter uma melhora se hou-
ver uma conversa sincera.

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

Hoje o dia traz uma necessi-
dade de organizar melhor as suas
finanças, colocar os pés na reali-
dade e reequilibrar o orçamento.
o trabalho também pode apre-
sentar melhora, ou seja, você
pode receber uma nova proposta
que traz melhora financeira.

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

Hoje o dia traz uma necessi-
dade de se harmonizar nas suas
relações, então não vale a pena
se desequilibrar por pouca coisa.
evite dramas emocionais, prin-
cipalmente ao insistir no que
você deseja sem considerar a
vontade dos outros.

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

Hoje o dia traz a necessidade
de literalmente fazer escolhas
com o coração, não se deixando le-
var pela verdade dos outros. Pode
ser difícil, mas é importante ouvir
suas próprias necessidades hoje.
o dia traz a importância de se re-
cuperar e descansar.

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

É dia de tentar se orientar em
meio a muitas vozes, muitas opi-
niões e muitos conselhos. É im-
portante perceber quais ideias
você está assimilando indiscri-
minadamente. É um dia em que
o senso crítico precisa reinar
para que você não se deixe levar
pela multidão.

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

dia em que você pode preci-
sar tomar uma decisão difícil no
trabalho. as dúvidas podem ser
um problema. tome cuidado com
a falta de cuidado ou atenção,
porque você poderá cometer al-
gum erro por causa disso. É im-
portante não desanimar.
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Elysia Cardoso

Em 2019, a empresa de tec-
nologia Royal Philips fez um
levantamento com diferentes
países para avaliar a qualida-
de do sono dessas regiões. No
Brasil, 36% dos entrevistados
relataram ter problemas re-
correntes de insônia. Passados
dois anos, um estudo divulga-
do pela Persono, da Cotemi-
nas, intitulado ‘Acorda, Brasil!’,
concluiu que 65% dos brasi-
leiros sofrem distúrbios do
sono atualmente.

De acordo com Renata Gui-
rau, nutricionista do Oba Hor-
tifruti, a alimentação pode ser
uma das responsáveis por in-
terferir no sono, de forma po-
sitiva ou negativa. Alimentos
que proporcionam uma sen-
sação de calmante, por exem-
plo, trazem resultados benéfi-
cos na hora de dormir. Em
contrapartida, estimulantes,
como a cafeína, devem ser evi-
tados no final do dia.

“Uma análise de revisão sis-
temática, do ano passado, mos-
trou que dietas pobres em car-
boidratos, triptofano e com-
postos bioativos (encontrados
nos vegetais) podem favorecer
uma piora na qualidade do
sono. Portanto, é essencial ser
consciente no momento das
refeições, visto que os alimen-
tos que ingerimos podem nos
fornecer nutrientes que favo-
recem o sono ou que nos atra-
palham a dormir”, explica a
profissional.

Segundo Renata, alimen-
tos de difícil digestão, sobre-
tudo consumidos à noite,
como carnes com alto teor de

gordura e alguns vegetais crus,
podem favorecer desconfortos
gástricos, gerando insônias e
dificuldades para manter a
qualidade do sono. Açúcar e
cafeína de diferentes tipos do
café, dos chás escuros e dos re-
frigerantes de cola, também
podem prejudicar esse mo-
mento de descanso.

“Por outro lado, alguns ali-
mentos vão nos ajudar. É o
caso da cereja e do kiwi, que
nos fornecem uma pequena
quantidade de melatonina,
mas que traz um efeito bené-
fico na regulação do sono. Lác-
teos também entram como
uma boa opção, assim como os
chás calmantes de camomila,
melissa, cidreira e mulungu.
Quem deseja melhorar a qua-
lidade do sono deve apostar
nesses consumos de forma ro-
tineira”, aconselha.

Renata reforça que acres-
centar esses alimentos de
modo fracionado, ou sem
uma constância, pode não
gerar o efeito desejado. Por-

tanto, é indicado transfor-
mar os hábitos alimentares
para que o sono seja regular,
tranquilo e sem interrupções
ao longo da noite.

Hábitos saudáveis 
Outros hábitos importan-

tes que devem ser levados em
consideração, principalmente
no que diz respeito à saudabi-
lidade do corpo, envolvem a in-
gestão constante de água ao
longo do dia, evitando o seu ex-
cesso perto do período noturno
para evitar os momentos de le-
vantar, no meio da noite, para
ir ao banheiro.

A busca por alimentos mais
leves, evitando frituras no jan-
tar, para facilitar a digestão,
também deve ser primordial,
especialmente para quem so-
fre com problemas de sono.
Além disso, a nutricionista
destaca os cuidados com a ali-
mentação perto do horário de
dormir. O ideal é que haja um
intervalo neste processo para
que o corpo possa iniciar o seu

período de descanso.
“Os seres humanos são

diurnos e as nossas refeições
devem ser feitas o mais cedo
possível. O nosso trato diges-
tório precisa de repouso, por
isso, não é aconselhado comer
entre 23h ou 00h, por exem-
plo. Todavia, não há uma re-
gra rígida quanto ao horário
da última refeição. Muitas
pessoas podem se beneficiar
ao tentar fazer um intervalo
de pelo menos duas horas
para o horário de dormir. Isso
vale especialmente para as
pessoas com problemas gás-
tricos, como gastrite e doença
do refluxo”, contextualiza.

Recomenda-se também que
o padrão de alimentação de
cada indivíduo seja equilibra-
do, contendo todos os grupos
de alimentos. Isso possibilitará
a redução do estresse oxidati-
vo e diminuirá a fome excessi-
va no final do dia, o que tam-
bém pode ajudar bastante na
melhoria da qualidade do sono.
(Especial para O Hoje) 

Renata Guirau,
nutricionista do
Oba Hortifruti,
indica os
alimentos que
podem minimizar
os distúrbios
causados pela
insônia

Qualidade do sono 
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Space Jam: Um Novo Legado
(Space Jam: a new legacy,
2021, eua). duração: 1h55min.
direção: Space Jam: a new le-
gacy. elenco: lebron James,
don Cheadle, Sonequa martin-
green. gênero: animação, co-
média, família. em Space Jam:
um novo legado, a inteligên-
cia artificial, al g (dom Chea-
dle) sequestra o filho de lebron
James e envia o lendário joga-
dor dos los angeles lakers
para uma realidade paralela,
onde vivem apenas os perso-
nagens de desenho animado
da Warner bros. Para resgatar
o seu filho, ele precisará vencer
uma partida épica de basque-
te contra superversões digi-
tais das maiores estrelas da
história da nba e da Wnba.
Para essa dura missão, King Ja-
mes terá a ajuda de Pernalon-
ga, Patolino, lola bunny, den-
tre outros personagens. Cine-
flix aparecida: 13h45, 15h40,
18h05, 20h30.

Em Um Lugar Silencioso - Par-
te 2 (a Quiet Place Part ii, 2021,
eua). duração: 1h37min. dire-
ção: John Krasinski. elenco: emi-
ly blunt, John Krasinski, Cillian
murphy. gênero: Suspense, fan-
tasia, terror. em um lugar Si-
lencioso - Parte 2, logo após os
acontecimentos mortais do pri-
meiro filme, a família abbott
(emily blunt, millicent Sim-

monds e noah Jupe) precisa
agora encarar o terror mundo
afora, continuando a lutar para
sobreviver em silêncio. obri-
gados a se aventurar pelo des-
conhecido, eles rapidamente
percebem que as criaturas que
caçam pelo som não são as úni-
cas ameaças 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 Stu-
dios, ‘Viúva negra’, natasha Ro-
manoff (Scarlett Johansson) pre-
cisa confrontar partes de sua
história quando surge uma
conspiração perigosa ligada ao
seu passado. Perseguida por
uma força que não irá parar até
derrotá-la, natasha terá que li-
dar com sua antiga vida de es-
piã, e também reencontrar
membros de sua família que
deixou para trás antes de se tor-
nar parte dos Vingadores. diri-

gido por Cate Shortland e pro-
duzido por Kevin feige, ‘Viúva
negra’, é o primeiro filme da
fase quatro do universo Cine-
matográfico marvel. Cineflix
aparecida: 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,
aventura, família, comédia. em
Croods 2: uma nova era, em
busca de um habitat mais se-

guro, os Croods descobrem
um paraíso que atende todas
as suas necessidades. entre-
tanto, outras pessoas já mo-
ram neste lugar: os better-
mans, uma família que se con-
sidera 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. Ci-
neflix aparecida: 15h, 17h.

Velozes & Furiosos 9 (f9 the
fast Saga, 2021, eua). duração:
2h23min. direção: Justin lin.
elenco: Vin diesel, michelle Ro-
driguez, Jordana brewster. gê-
nero: ação. em Velozes & fu-
riosos 9, dominic toretto (Vin
diesel) e letty (michelle Ro-
driguez) vivem uma vida pa-
cata ao lado de seu filho brian.
mas eles logo são ameaçados
pelo passado de dom: seu ir-
mão desaparecido Jakob (John
Cena). trata-se de um assassi-
no habilidoso e motorista ex-
celente, que está trabalhando
ao lado de Cipher (Charlize
theron), vilã de Velozes & fu-
riosos 8. Para enfrentá-los, to-
retto vai precisar reunir sua
equipe novamente, inclusive
Han (Sung Kang), que todos
acreditavam estar morto. Ci-
neflix aparecida: 15h45, 18h40,
19h, 21h35, 21h55.

Em 'Croods 2: Uma Nova Era’, os Croods descobrem um paraíso que atende todas as suas necessidades 
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Alimentos como o
kiwi fornecem uma
quantidade de
melatonina, que traz
benefícios na
regulação do sono



nathan Sampaio 

Na última semana, foi rea-
lizada na sede do SESCOOP
Goiás uma reunião para dis-
cutir o projeto Incubacoop
Goiás e definir como será de-
senvolvida a parceria entre o
Sistema OCB/GO, a Prefeitura
de Goiânia e a iniciativa pri-
vada, com o apoio do Sistema
S: SESCOOP, Sebrae e Senai. O
projeto, que dará estímulo e
suporte à criação de coope-
rativas de profissionais da
área da moda em Goiânia,
tem como foco os profissio-
nais que atuam na informali-
dade, de forma incipiente ou
precária, na produção de pe-
ças do vestuário no setor da
moda em Goiânia.

O Incubacoop Goiás é uma
iniciativa do Sistema OCB/GO
para a incubação, aceleração
e desenvolvimento de novas
cooperativas como forma de
gerar emprego e renda, en-
frentar a crise provocada ela
pandemia de Covid-19 e ofe-
recer novas perspectivas para
segmentos mais vulneráveis
da sociedade. O encontro de
sexta-feira reuniu a esfera
pública municipal, represen-
tada por secretários munici-
pais de diversas pastas, a do
consumidor, representada
pelo presidente do Shopping
Mega Moda, e a do produtor,
representada pelo Sistema
OCB/GO e Sistema S.

O presidente da OCB/GO,
Luís Alberto Pereira, explica
que foram constituídos dois
subgrupos para trabalharem
de forma paralela e, ao final,
convergirem para uma ação
unificada. “Concluímos que
precisamos atuar em duas
frentes, em uma delas requa-
lificando o espaço físico e tra-
balhando com fiscalização e co-
municação a questão do con-
sumo e completando o elo pro-
dutivo com a formalização,
preparação e treinamento da
mão de obra que irá se dedicar
à confecção”, ele esclarece.

Com a definição das re-
giões que passarão a ser o
foco das ações, a mobiliza-
ção do público se dará, pri-
meiramente, com a capacita-

ção dos trabalhadores e, em
seguida, com o esforço de
sensibilização para que haja a
formalização da atividade,
momento em que serão apre-
sentadas as vantagens do mo-
delo de negócio cooperativis-
ta. As regiões escolhidas de-
pendem de um diagnóstico
que será realizado em con-
junto com a Prefeitura de
Goiânia. Uma forte candidata
é a região Noroeste de Goiâ-
nia, uma das mais populosas
da cidade e que apresenta
um dos mais baixos IDHs do
município.

A secretária Institucional
da Prefeitura de Goiânia, Va-
léria Pettersen, acredita que a
formação dos grupos de tra-

balho é o passo inicial para in-
centivar o desenvolvimento
do setor da moda em Goiânia
a partir da criação de novas
cooperativas por meio do pro-
jeto Incubacoop Goiás. “Va-
mos estabelecer uma qualifi-
cação correta, e uma estrutu-
ração de cooperativas com a
assessoria do Sebrae, que é o
que todo mundo sonha, ver o
seu negócio dar certo. Esta-
mos construindo uma base
sólida, onde o poder público,
a iniciativa privada, o Sistema
S e o Sistema OCB/GO se unem
de forma planejada e organi-
zada”, ressalta.

Valéria Pettersen destacou
que cada uma das diversas se-
cretarias municipais envolvidas

no Incubacoop Goiás está en-
carregada de criar a sua coo-
perativa, conforme o público a
que estão relacionadas. “São
públicos-alvo distintos, e va-
mos trabalhar em diferentes re-
giões da cidade. Queremos
aproveitar esse potencial que já
existe na Região da 44, um polo
de moda que já existe em Goiâ-
nia”. Ela acredita que as ações
de capacitação serão essenciais
para mobilizar os diversos pú-
blicos que têm o potencial para
se organizarem em cooperati-
vas. “Temos certeza de que o
melhor desenho passa pela
qualificação, precisamos atrair
o público certo para as coope-
rativas”, defende.

O diretor-superintendente

do Sebrae Goiás, Antônio Carlos
de Souza, considerou o encon-
tro do grupo uma oportunida-
de para fortalecer o cooperati-
vismo no Estado de Goiás e dis-
seminar o modelo de negócio
no polo da moda em Goiânia.
“Todo o direcionamento foi
dado nesse primeiro encontro.
Daqui para frente, certamente
trabalharemos muito para que
possamos alavancar essas ini-
ciativas e fortalecer a economia
do nosso município, do nosso
Estado e, acima de tudo, pro-
mover ainda mais o cooperati-
vismo em Goiás”, disse.

Carlos Luciano, presidente
do Shopping Mega Moda e di-
retor da Associação Empresarial
da região da 44 (AER44), disse
que está entusiasmado com as
propostas discutidas e aprova-
das nessa primeira reunião do
grupo de trabalho dedicado a in-
cubar e apoiar a criação de no-
vas cooperativas no setor pro-
dutivo da moda. “A oportuni-
dade é enorme e Goiânia pode
ser, de fato, a capital da moda do
Brasil, tanto para distribuir
quanto para produzir moda.
Dentro dessa cadeia produtiva
há espaço para o desenvolvi-
mento de facções, confecções,
treinamento e qualificação para
que a moda goiana seja proje-
tada. Prefeitura de Goiânia, Se-
brae, Senai e o Sistema OCB/GO,
que tem um grande projeto, po-
dem contribuir muito, junto
com a Região da 44, para bus-
carmos esse objetivo”, afirma.
(Especial para O Hoje)
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Negócios

Ação vai aprovei-
tar o amplo po-
tencial de cresci-
mento do polo
produtivo já con-
solidado na cidade 

Projeto irá fomentar 
setor da moda em Goiânia

Sistema OCB/GO,
Prefeitura de
Goiânia, Sistema S e
iniciativa privada
vão atuar juntos
para, a partir da
formação de novas
cooperativas na
área da moda em
Goiânia








