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Elevação dos juros
enxuga orçamento
básico das famílias
endividadas
Além do desemprego, inflação e
perda de rendimentos, o trabalhador brasileiro, em especial
aqueles que estão endividados,
terão que carregar um fardo
mais pesado, a redução de despesas consideradas básicas,

como alimentação e moradia.
Ainda não é possível prever o
impacto da elevação da taxa Selic na decisão das famílias, mas
o cenário histórico de endividamento tende a repetir esse caminho de enxugamento. Economia 4
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Alego aprova
pacote social
em definitivo

Oito projetos encaminhados
pela governadoria foram apreciados e aprovados pela Assembleia Legislativa. Programa de
distribuição de renda, Pro
Goiás Rural e Bolsa Qualificação estavam na pauta. Política 5

Vítor Silva / Botafogo

Goiás vence Botafogo e
retorna ao G-4 da Série B
Goiás recebe
200 mil doses
de vacinas

Com Gláuber Ramos no comando antes da chegada de Marcelo Cabo, Goiás venceu
com tranquilidade o Botafogo por 2 a 0 e volta a zona de classificação para a Série
A. Rezende e Alef Manga fizeram os gols da partida. Esportes 8

Tebet na disputa
fortalece aliança
do MDB e Dem

Essência

Pessoas dos grupos prioritários
que ainda não se vacinaram poderão receber o imunizante indepente da idade. São 156 mil
unidades da AstraZeneca e 43
mil da Pfizer. As vacinas serão
utilizadas tanto para a primeira,
quanto para a segunda dose.

A entrada da senadora Simone
Tebet na disputa pela presidência
devolve protagonismo ao MDB e
fortalece alianças em Goiás.
Política 6

Leia nas CoLunas

▼

Cidades 12

Xadrez: ProGoiás tem adesão

Mortes no
trânsito já
superam 2020
O número de mortes provocados
por acidentes de trânsito nos
sete primeiros meses deste ano
já é maior que em 2020. 111
pessoas foram vítimas fatais da
violência no trânsito da Capital,
enquanto em 2020 foram 101
pessoas que vieram a óbito.

de 174 empresas com ferramenta que simula melhor projeto.
Política 2

Inspirado em Emicida, rapper vence
batalha de MC´s promovida pela Red Bull
Essência 13

Política 6

Obra literária retrata a
jornada do amor em sua
essência e simplicidade

Essência 14

Cidades 9
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Esplanada: Governador que
se revelou gay não cresceu nas
pesquisas para presidência.

Museu do Divino, em
Pirenópolis, é reaberto
ao público presencial

Essência 15

Livraria: Obra literária retrata
a jornada do amor em sua essência e simplicidade.
Essência 14
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ProGoiás tem adesão
de 174 empresas
Aprovação do fundo ocorreu de forma ilegal, apontam

Parlamentares
acionam o STF
para barrar

fundão eleitoral
Um grupo de parlamentares encabeçado pelo senador
Alessandro Vieira (Cidadania-SE) anunciou, nesta segunda-feira (19), que entrou com um mandado de segurança
no Supremo Tribunal Federal (STF) contra o aumento do
Fundo Especial de Financiamento de Campanhas. O chamado "fundão eleitoral" — incluído no texto do projeto
de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022 (PLN 3/2021),
aprovado no Congresso Nacional na quinta-feira (15) —
aumenta de R$ 2 bilhões para R$ 5,7 bilhões os recursos
públicos para financiar campanhas eleitorais em 2022.
De iniciativa do movimento político Livres, o mandado
de segurança pede que o presidente do Senado, Rodrigo
Pacheco, e o da Câmara, Arthur Lira, cumpram a liminar.
A ação, que será relatada pelo ministro Kassio Nunes
Marques, também pede a intimação do Ministério Público.
O texto também foi assinado pelos deputados federais
Adriana Ventura (Novo-SP), Daniel Coelho (CidadaniaPE), Felipe Rigoni (PSB-ES), Tabata Amaral (PDT-SP),
Tiago Mitraud (Novo-MG) e Vinicius Poit (Novo-SP). Alessandro Vieira foi o único senador a assinar a peça.
Para os parlamentares, a aprovação do novo fundo
ocorreu de forma irregular, pois não houve, segundo eles,
tempo razoável para deliberar sobre uma mudança tão
significativa. Nas redes sociais, Alessandro Vieira considerou
o aumento inaceitável, principalmente pelo fato de o país
estar enfrentando uma epidemia de coronavírus.
“São R$ 5,7 bilhões que poderiam ser investidos em programas como o auxílio emergencial, e agora serão desperdiçados com campanhas eleitorais. Vergonha”, escreveu.

174 empresas já migraram dos programas Fomentar e Produzir para o ProGoiás. José Vitti ressaltou que há reuniões com o setor produtivo e
que ainda há ferramentas que foram destacadas
no site da Secretaria de Industria e Comércio que
o empresário pode fazer uma simulação sobre o
melhor tipo de programa. “Hoje 174 já migraram,
muitas estão em fase de migração,
nós temos uma grande empresa goiana que é referência
a nível nacional, recebi uma
ligação do seu diretor ontem
e que havia tido o projeto
aprovado. As empresas que
são referências e âncoras fazem com que tenham mais
segurança na sua migração”, afirmou o secretário.
Segundo Vitti o programa
é mais simples, o que
pode facilitar a adesão,
já que é baseada na concessão do crédito outorgado.

Parceria

O vice-governador Lincoln Tejota (Cidadania)
se reuniu na tarde desta terça-feira com o prefeito
de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos). Em pauta
estava a possibilidade de uma parceria para instalação de um ponto da Junta Comercial de Goiás (Juceg) no Paço Municipal.

Migração

O presidente do partido Unidade Popular (UP)
em Goiás migra para o PT para fortalecer candidatura do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva
no estado. Fábio foi candidato a prefeito de Goiânia
em 2020, pela UP e ficou à frente de nomes que tinham mandato.

Convite

O convite de filiação ao PT foi feito pela deputada
estadual Adriana Accorsi. Adriana também foi candidata à prefeita na eleição passada na capital. A filiação de Fábio Júnior está programada para a próxima quinta-feira (22).

Clonado

O prefeito de Aparecida de Goiânia,
Gustavo Mendanha (MDB), teve o perfil
no WhatsApp clonado. Mendanha pediu que as pessoas desconsiderassem
qualquer mensagem que pudesse chegar, pois poderia ser golpe. O prefeito
relatou por meio do Twitter que ainda
não tinha recuperado a conta.

Golpe

Nos últimos dias diversos políticos
foram vítimas de golpe na internet.
Na última semana, foram os deputados federais Adriano do Baldy e Célio
Silveira, e o presidente da Assembleia
Legislativa de Goiás, Lissauer Vieira.
No caso dos deputados federais, foram
distribuídos links de cadastro para
um jantar.

Fim dos trabalhos

Pacote de projetos enviado pela governadoria foi votado pela Assembleia
Legislativa de Goiás. Entre as matérias
aprovadas está o Mães de Goiás que
visa a concessão de um auxílio de R$
250 a famílias em situação de vulnerabilidade social. Os trabalhos legislativos
serão retomados em 3 de agosto.

Taxa do Lixo

Trindade iniciou discussões sobre
a implantação da Taxa do Lixo. Assim
como em Goiânia, o tema será analisado
pelos vereadores após o recesso parlamentar. De acordo com a prefeitura
deverá ser acrescido alguns centavos
por mês para o munícipe.

CURTAS
2

t

O senador Luiz do Carmo
(MDB) recebeu nesta terça-feira visita do Advogado Geral da União,
André Mendonça.
2 O advogado foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para ocupar
vaga no Supremo Tribunal Federal.

Governo de Goiás paga
sétima parcela do Pró-Atleta
Paratletas goianos que recebem a bolsa
disputão as Paralimpíadas de Tóquio.
São 600 modalidades atendidas
Com investimento recorde
de R$ 3 milhões e pagamento
em dia, programa traz segurança para o planejamento
esportivo de alto rendimento.
Seis bolsistas vão representar
o Estado nas Paralimpíadas
de Tóquio. “Goiás agora mantém o Pró-atleta mensalmente
pago em dia, isso é a maior
demonstração de respeito ao
esporte”, afirma o governador Ronaldo Caiado
O Governo de Goiás efetuou
nesta segunda-feira (19/07) o
pagamento da sétima parcela
do Pró-Atleta 2021. O programa
de fomento ao esporte de alto
rendimento, gerido pela Secretaria de Estado Esporte e
Lazer, contempla 600 desportistas de diversas modalidades,
com um investimento recorde
de R$ 3 milhões e fará, pela
primeira vez, pagamentos referentes aos 12 meses do ano.
Desde março, quando o calendário do programa foi aberto e as três primeiras parcelas
foram depositadas em conjunto, os bolsistas do Pró-Atleta
puderam sempre contar com
os recursos, atendendo a determinação do governador Ronaldo Caiado. “Goiás agora
mantém o pró-atleta mensalmente pago em dia, isso é a

maior demonstração de respeito ao esporte”, pontuou.
Para o secretário de Estado
de Esporte e Lazer, Henderson
Rodrigues, o ano de 2021 pode
ser considerado como um marco para o programa. “O PróAtleta sempre foi fundamental
para a continuidade do esporte
de alto rendimento do nosso
Estado, mas no passado era
difícil estipular quantas parcelas seriam pagas, com isso
os atletas sempre ficavam com
um clima de insegurança. Agora a história é outra, estamos
com o programa estruturado,
os bolsistas sabem que vão receber o recurso das bolsas em
todos os meses, e podem fazer
o seu planejamento esportivo
baseado nesse cronograma”,
destacou o titular da pasta.

Bolsistas olímpicos

Dentre os 600 bolsistas do
Pró-Atleta, seis vão representar
o Estado de Goiás nas Paralimpíadas de Tóquio. No tiro
com arco, Hélcio Luiz Jaime
vai disputar os seus primeiros
Jogos Paralímpicos, aos 52
anos. “Disputar Paralimpíadas
ou Olimpíadas é o ponto alto
de qualquer atleta no mundo.
É um sonho antigo que vou
poder realizar agora. Trabalhei

Seis bolsistas vão representar Goiás nas Paralimpíadas de Tóquio
muito nesse ciclo paralímpico
para conseguir atingir esse objetivo, agora é intensificar o
ritmo de treinamento para chegar ao Japão bem preparado”,
analisou Hélcio, que foi convocado para representar o Brasil na categoria W1.
Depois de ter migrado do
tiro esportivo para o tiro com
arco em 2015, Hélcio participou
de várias competições. Em pouco mais de cinco anos na modalidade, já se sagrou campeão
estadual e brasileiro, além de
ter conquistado duas medalhas

de bronze nos Torneios de Ranking Mundial de 2018 e 2019,
nos Emirados Árabes e Estados
Unidos, respectivamente, e
duas pratas nos Parapan-Americanos de 2018 e 2021, na Colômbia e México.
Na trajetória deste ciclo paralímpico, o atleta goiano contou com o auxílio do Pró-Atleta
para custear despesas com
treinamentos e competições.
“O tiro com arco é uma modalidade com equipamentos
caros. Então para conseguir
me manter em um nível alto

de competição e treinamento
nesses últimos anos, o apoio
do Governo de Goiás foi fundamental”, detalha.
Além de Hélcio, outros cinco representantes goianos nas
Paralimpíadas de Tóquio contam com o apoio do Pró-Atleta:
Milena França, no tênis de
mesa, e ainda quatro jogadoras
da seleção brasileira de vôlei
sentado: Ádria Jesus, Pâmela
Pereira, Nurya Almeida e Jani
Freitas. Os Jogos Paralímpicos
acontecem entre os dias 24 de
agosto e 5 de setembro.

ohoje.com
GOIÂNIA, QUARTA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2021

Reforma Tributária
e o mercado ﬁnanceiro
Isabela Scelzi
No dia 25/06/2021, a Câmara dos Deputados
deu início à análise do Projeto de Lei 2337/2021,
que versa sobre o Imposto de Renda Pessoa para
Física, para Empresas e Investimentos. Trata-se
da segunda fase da reforma tributária que está
sendo proposta pelo governo, cuja ideia do ministro
da Economia, Paulo Guedes, é desmembrá-la em
quatro etapas, uma para cada grande tema.
A nova proposição que, a princípio, continha
três pontos de grande impacto: simplificação das
alíquotas, fim da isenção dos rendimentos em
fundos imobiliários para pessoa física e tributação
de lucros e dividendos das empresas, impactou
profundamente o mercado financeiro. Após inúmeras críticas, o relator do Projeto, deputado
Celso Sabino (PSDB-PA), apresentou o primeiro
parecer aos líderes partidários sugerindo algumas
mudanças primordiais quanto a
estes pontos.
A maior preocupação do mercado financeiro é com a tributação
de lucros e dividendos, atualmente
isentos, que, caso o projeto seja
aprovado, passarão a ser tributados
em 20% na fonte. O texto da reforma traz consigo isenção apenas
para as micro ou pequenas empresas, no valor de até R$ 20.000,00
(vinte e mil reais) mensais de rendimentos.
Outro ponto da proposta que
ocasionou grande surpresa entre
os investidores foi o fim da isenção de tributação dos rendimentos distribuídos a pessoa física
no caso de Fundos Imobiliários
com quotas negociadas na bolsa
de valores. O projeto de lei propunha que os rendimentos distribuídos a cotistas de FIIs fossem taxados em
15% a partir de 2022, por outro lado, o Imposto
de Renda incidente sobre o ganho de capital
obtido com a venda das cotas do FII, quando o
valor de venda for superior ao valor de compra,
que atualmente é tributado no importe de 20%
sobre o lucro da operação, tanto para o investidor
pessoa física como para pessoa jurídica, passa a
ser tributado no importe de 15%.
Diante ferrenhas censuras, o relator refez a
proposta, mantendo a isenção existente hoje
em dia, como ocorre com CRIs, CRAs, LCIs e
LCAs. Contudo, com relação ao ganho de capital,
o texto parcial também prevê a manutenção da
regra atual, isto é, de alíquota de 20% na venda
das cotas de FIIs, acima dos 15% originalmente
propostos na reforma tributária.
Outro ponto a ser alterado com a reforma é à
tributação sobre os investimentos de renda fixa,
cujas alíquotas hoje variam de forma regressiva

de 15% a 22,5% de acordo com o prazo da aplicação – quanto mais tempo o dinheiro ficar aplicado, menor será sua tributação. O mesmo também ocorre com os fundos de investimentos,
com o imposto descontado sobre o lucro alcançado (se houver) quando os investidores vendem
suas cotas. Todas essas faixas deixam de existir
e todos pagarão 15%, a menor delas, independentemente da data em que façam o resgate.
Na prática, a proposta acaba com o atual escalonamento na cobrança de tributos em função
da duração da aplicação, como as feitas em
títulos do Tesouro Direto e CDB: 22,5%: até 180
dias; 20%: de 181 a 360 dias; 17,5%: de 360 a
720 dias; 15%: acima de 720 dias.
Em que pese, o Mercado Financeiro ter recebido este ponto com bons olhos, a tabela regressiva do Imposto de Renda foi uma das
formas encontradas pelo Governo Federal para
incentivar o investidor a manter
seu dinheiro aplicado pelo maior
tempo possível, fomentando o crédito a longo prazo. Esta estratégia
visa incentivar os cidadãos brasileiros a poupar pensando no futuro. E, como consequência, o Governo se beneficia ao alongar o
prazo médio da dívida pública,
pois cobrava mais impostos nos
investimentos de curto prazo, e
menos nos de longo.
Assim, a título de exemplo: o
Governo emite títulos da Dívida
Pública, o investidor por meio do
intermediador (Banco) compra
este título. Quando mais tempo o
investidor manter seu dinheiro
naquele investimento, maior será
a rentabilidade do Governo e menor seu impacto na dívida pública.
O que desestimularia o investidor
em retirar aquele dinheiro quando bem entendesse? A alíquota mais alta de Imposto de Renda.
Logo, sem este limitador a retirada do dinheiro
se dará de forma mais fácil, o que poderia afetar
um maior endividamento do país.
Como qualquer reforma, o transtorno até o
final de suas etapas serão diversos. A fim de minimizar estes impactos, todas essas medidas têm
que ser analisadas na prática e não apenas na
teoria. Por fim, sugiro
o acompanhamento
das próximas emendas pelos investidores,
já que houve oscilação
por parte do mercado
após a apresentação
inicial da proposta, o
que impactou diretaIsabela Scelzi Amaral é
mente na rentabilidaadvogada
tributarista
de da carteira.

Preocupação
do mercado
ﬁnanceiro é
com a
tributação
de lucros e
dividendos

O ciclo opressor
Aroldo Veiga
A história da opressão em nossa sociedade
vem sendo perpetuada de geração em geração,
uma consciência possessiva de mundo transmitida
ao longo dos séculos. Na época em que vivemos,
tudo é transformado em mercadoria, inclusive as pessoas, cujo
valor é aquilatado de acordo com
a sua capacidade de trabalho.
O processo opressor está diretamente associado à má distribuição da autoestima, às estruturas
sociais e emocionais responsáveis
por uma distribuição desigual de
privilégios, uma realidade tangível,
que vitimiza boa parte da humanidade – a famigerada luta de classes que, ora evidente, ora latente,
está sempre presente no campo
de batalha que é a nossa sociedade.
Os meios de produção são a
principal fonte desta tensão. Quem
os detém, determina a exploração
e a pobreza daqueles que possuem
para sobreviver apenas a força de
trabalho. A cultura religiosa, por sua vez, também
tem um papel relevante neste processo de submissão. Sua influência contribui para criar um universo
mítico, capaz de aprisionar a consciência do oprimido e vincular o seu destino à vontade de Deus.
Uma significativa parcela de culpa também recai
sobre o Estado. Através da aparelhagem governamental – forças policiais, mecanismos de burocratização e de políticas públicas –, a população, em
especial os grupos minoritários e as classes menos
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CARTA DO LEITOR

Fome
Meu maior medo é ver gente passando fome
com o fim do auxílio emergencial. Graças a Deus
aqui em casa a gente não precisou, mas conheço
várias pessoas que conseguiram e essa foi a única
renda que elas tiveram por meses. Um tempo
atrás, o auxílio foi cortado pela metade e já criou
problemas, imagina agora que não vai ter nada?
Tomara que as pessoas consigam um trabalho ou
coisa do tipo, porque se depender do governo, as
pessoas vão esperar sentadas.
Pedro Adriano
Goiânia

Filmes
O que mais tem sido feito pelas pessoas
nessa quarentena, ao menos com meu grupo
de amigos e amigas, é assistir filmes. Gostaria
de ver no jornal uma lista de recomendações
da editoria de cultura, de filmes, séries, documentários que possam ajudar nas decisões e
também para que possamos “passar o tempo”
com um bom conteúdo. Aproveito para iniciar
a lista com o filme “Resgate” da Netflix, que
teve um excelente roteiro apesar de simples e
que muito provavelmente vai ter a continuação, já que renovaram com o diretor do primeiro filme. Poderia separar um dia da semana
para cada gênero. Acredito que muita gente
também iria gostar, e até facilitaria pois muitas
pessoas gastam muito tempo apenas para escolher um filme ou uma série.
Karina Stefany
Aparecida de Goiânia

CONTA PONTO

{

Atuamos fortemente
para dar
infraestrutura,
condições de energizar
essas áreas que
estavam desassistidas.
O maquinário faz parte
do programa Mecaniza
Campo, que visa
melhoria na
infraestrutura
dos municípios
O governador Ronaldo Caiado entregou caminhões basculantes,
com valor total de R$ 4.715.247,20,
para 17 municípios goianos, nesta
terça-feira (20/07), durante a abertura da Semana da Agricultura Familiar em Goiás.

INTERAJA CONOSCO
abastadas, é mantida sob constante estado de submissão psicológica ou, quando não, de dependência
econômica, indiscutivelmente o principal fator que
leva a este estado de sufocação e angústia.
Outro instrumento de opressão é a autodesvalia. Sejam através de palavras claras, ou de
gestos dissimulados, as crenças
do opressor, acerca das limitações
do oprimido, acabam se introjetando no inconsciente coletivo,
como aquela mentira que, de tão
repetida, acaba se tornando uma
verdade inquestionável. Tal situação também gera um fenômeno
curioso em que, muitas vezes, o
próprio oprimido acaba buscando
para si um modelo de vida idêntico
ao do opressor, encerrando-se em
um ciclo vicioso que o impede de
lutar pela própria libertação.
A opressão, conquanto, não é
um tipo de violência capaz de
afetar a integridade física das
pessoas, como a repressão. Seu
dano é de caráter, sobretudo, subjetivo, no plano das ideias, projetos e significados de
vida. A chave para se
libertar de tudo isso
perpassa, necessariamente, por uma educação libertadora,
formadora de indivíduos críticos e capaAroldo Veiga é professor e
zes de romper com
escritor
este ciclo vicioso.

Processo
está
associado
as péssimas
estruturas
sociais

Gean Alaesse
Cordeiro

OPInIãO

L

@jornalohoje
“Caiado tem revolucionado a administração do Estado. É muito comum que prefeitos apoiadores possam se aproximar”,
comentou a internauta sobre a aliança com
prefeitos que o governador de goiás Ronaldo Caiado tem conquistado ao longo do
seu mandato. São 80 prefeitos que apoiam
o atual governador.
Eva Maria

M

@ohoje
“Não dá para entender tanta gente
idiota nesse país.”, comentou o internauta sobre a repercussão do caso de
agressão do Dj Ivis.
Rogério Bernardes

N

@jornalohoje
Uma pesquisa do Datafolha mostra que a
adesão à vacina já atinge 94% da população. Entre os entrevistados, 56% responderam que já foram vacinados e outros 38%
disseram que desejam tomar o imunizante
contra a Covid-19.
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ultrapassar 800 caracteres e o endereço para envio
é o mesmo dos artigos. Mais informações podem
ser obtidas pelo (62) 3095-8742.

Redação: (62) 3095-8737 editor@hojenoticia.com.br | o Hoje.com: (62) 3095-8700 / 42 WhatsApp (62) 99968-8702
Comercial: (62) 3095-8722 / 29 (62) 99224-7064 comercial1@ohoje.com.br | Circulação: Capital (62) 3095-8727 e Interior
(62) 3095-8772 admin.financeiro@ohoje.com.br | endereço: Rua 132-A nº 124, Setor Sul, CEP 74093-220 - Goiânia/GO

4

n

ohoje.com
GOIÂNIA, QUARTA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2021

ECONOMIA

Econômica
Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

O estrago esperado da alta dos
juros sobre a dívida das famílias
BNDES estima que a nova etapa do Salvando Vidas dure 12 meses

BNDES quer mais
R$ 100 milhões
para ﬁnanciar
combate
à covid-19
A diretoria do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) quer conseguir mais R$
100 milhões para o matchfunding [tipo de financiamento
coletivo] Salvando Vidas. A ação é coordenada pela
instituição com o apoio da Sitawi Finanças do Bem,
Confederação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos
(CBM), Bionexo do Brasil e Ernst&Young (EY). A iniciativa
capta recursos de entidades públicas e privadas para
ações de combate à covid-19. Em cada real doado, mais
um é acrescentado pelo BNDES. Para isso, o banco reservou R$ 50 milhões do Fundo Socioambiental.
O Salvando Vidas já doou mais de R$ 110 milhões
em recursos que apoiaram o combate à pandemia. O
dinheiro será revertido para a compra de equipamentos
e insumos necessários à atuação de hospitais públicos
e filantrópicos que atendem, pelo menos, 50% de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).
O BNDES estima que a nova etapa do Salvando
Vidas dure 12 meses, com o encerramento em junho
de 2022, e que nesta nova fase o financiamento coletivo
possa favorecer a campanha de vacinação contra a covid-19, “especialmente por meio da destinação de câmaras de conservação de vacinas e outros equipamentos
a instituições públicas”. Segundo o banco, já foram adquiridos dez refrigeradores para vacinas.
Na apresentação da nova fase, em transmissão pelo
YouTube ontem (19), o presidente do BNDES, Gustavo
Montezano, disse que o sucesso do financiamento coletivo mostra que é possível juntar os setores público e
privado e a sociedade civil. “Este é um exemplo muito
claro do potencial do que a gente pode transformar e
criar de valor para a
sociedade quando trabalha em parceria: o
setor público, o setor Em cada real doado,
privado e a sociedade mais um é
civil”, disse.
O Salvando Vidas foi acrescentado pelo
lançado em abril de banco. Projeto foi
2020 e se tornou o
maior financiamento lançado em 2020
coletivo do Brasil. No e se tornou o maior
período, já recebeu
mais de 1.700 doações ﬁnanciamento
de pessoas físicas e de coletivo do país
66 empresas. Somado
aos recursos do BNDES,
ajudou 779 instituições
de saúde, tanto filantrópicas quanto públicas, em 698 municípios, o que representa mais de 12%
do total de cidades existentes no país.
Os recursos permitiram a compra de quase 60
milhões de Equipamentos de Proteção Individual, entre
máscaras, luvas, toucas, aventais e álcool em gel, para
profissionais de saúde e pacientes. Com a crise de oxigênio em diversas regiões do Brasil, desde janeiro o
projeto direcionou esforços também para a aquisição
de cilindros e usinas. “Até o momento, foram entregues
10 respiradores, 130 cilindros de oxigênio para hospitais
públicos da Região Amazônica e uma usina de oxigênio
para Roraima. Outras 14 usinas, destinadas a diferentes
regiões do país, estão contratadas”, informou o BNDES.

Doações

O Salvando Vidas teve reforço de mais R$ 2,4 milhões,
com novas doações de R$ 500 mil realizadas pelas empresas do grupo B3, R$ 710 mil da Vicunha e de R$ 1,22
milhão da Sinop Energia. Com o cumprimento das
regras do matchfunding, o BNDES dobrará o valor recebido. O resultado é que as novas doações vão alcançar
R$ 4,8 milhões em recursos para a compra de insumos
e equipamentos.
O BNDES informou, ainda, que parte do valor será
utilizada na compra de uma usina de oxigênio com capacidade de 15 m³ para o Hospital Municipal Raimundo
Célio Rodrigues, na cidade de Pacatuba, no Ceará.
Quem quiser doar recursos deve manifestar o interesse
diretamente à Sitawi Finanças do Bem, por meio deste
endereço eletrônico. Agora, na nova etapa, o Salvando
Vidas receberá doações a partir de R$ 100 mil. (ABr)

O aumento recente na dívida das famílias,
contratada num período de juros em baixa
histórica, tende a se tornar um fardo mais pesado na fase atual de elevação dos juros
básicos, levando a decisões de redução dos
níveis de gastos e de corte nos níveis de endividamento diante de um estrangulamento
maior dos orçamentos familiares imposto
pela situação atual de endividamento, alta da
inflação, desemprego e perda de rendimentos
para os trabalhadores. Neste momento, “não
é possível antecipar exatamente qual será o
impacto do recém-iniciado ciclo de elevação
da taxa Selic (os juros básicos na economia)
sobre as decisões de consumo das famílias
brasileiras, mas dada a situação patrimonial
atual dessas, caracterizada pelo endividamento
elevado para os padrões históricos, é de se esperar que a opção por reduzir o nível de
gastos e de dívidas torne-se mais comum”,
observa o economista Ailton Braga, atual consultor legislativo do Senado, em artigo publico
no Blog do Ibre (o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas).
Mestre em economia pela Universidade
de Brasília (UnB) e analista do Banco Central
(BC) entre 1998 e 2005, Braga trabalha com
dados do BC relacionados às operações de
crédito contratadas pelas famílias no mercado
financeiro, envolvendo o financiamento de
imóveis, compras financiadas de bens de consumo, empréstimos pessoais, crédito consignado, cheque especial e dívidas assumidas
por meio do cartão de crédito. O economista
destaca que o “longo ciclo de redução da taxa
Selic”, que cortou os juros básicos de 14,25%
em setembro de 2016 para 2,0% ao ano, taxa

que vigorou até fevereiro deste ano, veio
acompanhado igualmente de uma diminuição
significativa das taxas de juros médias nas
operações de crédito ao consumidor.
Neste caso, os juros cobrados por bancos
e financeiras passaram de 42,0% ao ano
para algo próximo a 23,0%. Esse movimento
foi seguido de um avanço do endividamento
das famílias de 25,0% para 30,0% do Produto
Interno Bruto (PIB). Essa evolução foi mais
expressiva quando comparada à renda anual
das famílias, com o endividamento saindo
de 44,3% em abril de 2017 para 58,0% em
março deste ano, destaca Braga. O comprometimento da renda mensal pelo pagamento
de juros e correção sobre a dívida contraída
pelas famílias avançou de 26,6% em janeiro
de 2018 para 34,0% em março deste ano.

Limites

Conforme o economista, o aumento do
endividamento ocorreu em maior escala do
que o incremento registrado para o comprometimento da renda com o serviço da
dívida familiar exatamente em função da
redução dos juros no crédito para pessoas
físicas e também porque registrou-se um
alongamento nos prazos de pagamento dos
empréstimos, “principalmente por causa do
crescimento do crédito imobiliário”. Essa
expansão, no entanto, “tem limites, que dependem, principalmente, do nível de comprometimento da renda mensal com o pagamento de dívidas. O comprometimento
atual, de aproximadamente, 30% da renda,
máxima histórica, pode estar próximo deste
limite”, adverte.

BALANÇO
t

2 A alta recente nos juros
básicos, que já avançaram
de 2,0% para 4,2% desde fevereiro e tendem a atingir
qualquer coisa entre 6,5% e
7,5% ao ano até o fim de
2021, segundo espera o mercado, embora continuem sendo taxas historicamente muito baixas para os padrões
brasileiros, certamente “irá
resultar em aumento das taxas de juros ao consumidor,
em momento de elevado endividamento das famílias”,
antecipa Braga.
2 Os dados do BC mostram
que o cenário de restrições
à frente, gerado pela elevação
do custo do crédito na esteira
da alta dos juros básicos,
pode trazer danos mais severos sobre o orçamento das
famílias e, portanto, sobre
sua propensão para consumir. Quando se analisa o
comportamento do crédito
ampliado contratado pelas
famílias em contraposição
ao desempenho da massa salarial ampliada disponível,
no conceito desenvolvido
pelo BC, o endividamento
avançou ainda mais pesadamente do que aquele considerado a partir de dados do
sistema financeiro nacional.
2 Nesta série estatística, o
BC não divulga o tamanho
do serviço gerado pelo cha-

mado crédito ampliado, mas
os dados permitem estimar
a evolução do endividamento. Em setembro de 2016, o
crédito ampliado concedido
às famílias chegou a R$ 1,713
trilhão, correspondendo a
27,7% do PIB estimado pelo
BC para o período de 12 meses encerrado naquele mês.
Essa dívida mais ampla, por
sua vez, representava
60,15% da massa salarial
ampliada disponível.
2 Nessa categoria, o BC inclui os rendimentos do trabalho, aposentadorias e pensões, benefícios de prestação
continuada, Bolsa Família e
a renda mensal vitalícia, descontando o Imposto de Renda
retido na fonte para pessoas
físicas e as contribuições à
Previdência. A massa de rendimentos na época havia alcançado praticamente R$
2,849 trilhões também no
acumulado em 12 meses.
2 Entre setembro de 2016 e
março de 2021, sempre em
valores acumulados nos 12
meses encerrados no mês considerado, a dívida saltou
46,62% em termos nominais,
chegando a R$ 2,512 trilhões,
algo como 32,83% do PIB. Mas
a massa de renda ampliada
registrou variação de apenas
15,1% no mesmo intervalo,
passando a somar R$ 3,279

trilhões. Essa discrepância elevou a taxa de endividamento
para 76,6%. Nitidamente, sob
esse critério de avaliação, o
encarecimento do crédito causará estragos bem mais amplos, impondo restrições maiores à propensão e à capacidade
das famílias de consumir e
ainda de contratar novos créditos. Há o risco ainda de essa
evolução começar a gerar impactos inclusive sobre a capacidade das famílias de honrar as dívidas já contraídas. A
conferir mais adiante.
2 No País, retoma Braga,
as grandes diferenças entre
os juros cobrados pelos bancos dos tomadores de crédito
e as taxas suportadas pelo
setor financeiro ao captar recursos no mercado sempre
geraram desconfianças em
relação ao “impacto da política monetária, mais especificamente da taxa de juros
Selic, controlada pelo BC, sobre as taxas de juros pagas
por famílias e empresas e,
consequentemente, sobre o
mercado de crédito e a demanda agregada”. Ainda assim, destaca o economista,
“a evolução recente (últimos
cinco anos) do mercado de
crédito ao consumidor mostra que a política monetária
tem impacto relevante sobre
esse mercado”.

SERASA

Vendas no comércio crescem
10,1% no 1º semestre
No entanto, segundo Luiz
Rabi, economista da Serasa Experian, essa alta observada é
uma recuperação apenas parcial, “pois não compensa a queda expressiva relacionada a
pandemia em 2020”.
A alta foi puxada pelo setor
de móveis, eletrodomésticos,
eletroeletrônicos e informática, que cresceram 13,6% no

período. Já a retração ocorreu
principalmente nos setores
de tecidos, vestuário, calçados
e acessórios, com queda de
6,5% no período.
No mês de junho, o Indicador de Atividade do Comércio da Serasa Experian teve
alta de 1,1% frente ao mês
anterior. O segmento de tecidos, vestuários, calçados e

acessórios teve um crescimento expressivo de 30,9%, o que
impulsionou o cenário positivo do índice.
“A alta expressiva do setor
de tecidos, vestuários, calçados e acessórios pode estar
ligada ao período de frio iniciado em junho, que reforçou
a demanda por esses itens”,
disse Rabi. (ABr)
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“Estamos voltando a atenção aos
mais vulneráveis”, diz Caiado
O tesouro estadual
deve investir mais
de R$ 219 milhões
na execução da
proposta
A Assembleia Legislativa
de Goiás (Alego) aprovou em
definitivo a criação do Programa Mães de Goiás que concederá benefício mensal de R$
250 às mães vulneráveis com
filhos de até seis anos de idade.
Meta é alcançar cerca de 95
mil famílias goianas. O tesouro
estadual deve investir mais
de R$ 219 milhões na execução
da proposta, via Fundo de Proteção Social do Estado de
Goiás, o Protege Goiás.
De autoria do Governo do
Estado, o projeto de Lei garante assistência social e financeira às mulheres que tenham filhos com até seis anos
de idade e que vivem em situação de extrema pobreza.
“Estamos voltando a atenção
para as crianças e os jovens,
principalmente os mais necessitados”, comentou o governador Ronaldo Caiado em
vídeo nas suas redes sociais.
O programa concederá
uma transferência de renda
mensal no valor de R$ 250
às mães que se encaixarem
nos pré-requisitos. A expectativa é atender cerca de 95
mil famílias.
“Sempre teremos a mão
forte do Estado em cada lugar
que for necessário para não
admitirmos as desigualdades
regionais e darmos a todo cidadão que mora em Goiás a
condição de dignidade”, salientou Caiado.
Todas as famílias contempladas com o programa de
transferência de renda terão
direito ao novo benefício por
meio de um calendário progressivo de inclusão a partir

Pacote social foi
aprovado em
deﬁnitivo pela
Asembleia
Legislativa

do mês de setembro.
O Mães de Goiás nasceu
dos estudos e debates do Governo de Goiás, por meio do
Gabinete de Políticas Sociais
(GPS), com as prefeituras e integra os trabalhos do Programa
Goiás Social, ação de governo
criada pelo governador Ronaldo Caiado para o enfrentamento às desproteções sociais
nos municípios goianos.
A presidente de honra da
Organização das Voluntárias
de Goiás (OVG) e coordenadora do Gabinete de Políticas
Sociais, primeira-dama Gracinha Caiado, destacou que a
iniciativa aprovada, nesta terça-feira, marca o início de
uma nova fase da recuperação
e proteção social do Estado.
“Essa iniciativa será fundamental na nossa estratégia

de proteção e desenvolvimento social. O Mãe de Goiás
é um programa de transferência de renda, mas não vai
ser apenas mais um programa compensatório. Ele será
protetivo e focalizado na primeira infância, articulando
de imediato com a educação,
qualificação e com estratégias que já estão funcionando”, explica a primeira-dama.
O benefício será concedido
às mães em situação de vulnerabilidade social, desde que
os filhos com idade escolar estejam matriculados em alguma
rede de ensino e com a carteira
de vacinação atualizada.
Para garantir a permanência, as mulheres devem
aderir aos cursos de capacitação profissional oferecidos, participar de reuniões

socioeducativas, quando solicitado, e, se estiver gestante, realizar todos os exames
relativos ao pré-natal.
As estratégias para adesão
ao Mães de Goiás garantem
a segurança alimentar da família, a partir do benefício
financeiro, e ainda condicionam a manutenção do cadastro a fatores que favorecem
o acesso ao ensino infantil e
à saúde. A identificação das
mulheres aptas ao programa
será realizada com apoio do
banco de dados do Cadastro
Único, do governo federal.
O período de permanência
no Mães de Goiás será de 12
meses. O prazo poderá ser
prorrogado por até 36 meses,
desde que cumpridos os compromissos assumidos pelos beneficiários no ato de adesão.

Governo cria três benefícios para auxílio à população
Auxílio-Alimentação, bolsas
Qualificação e Alfabetizador
somam mais de R$ 15 milhões
em investimentos. Estudantes
de cursos profissionalizantes,
educadores e menores aprendizes são beneficiados. “Buscamos fazer um governo para
dar apoio àqueles que mais
precisam de nós”, afirma governador Ronaldo Caiado
A população de Goiás passa
a contar com três novos benefícios para auxiliar grupos impactados economicamente pela
pandemia de Covid-19. O projeto de lei do Governo do Estado que cria simultaneamente
Bolsa Qualificação, Bolsa Alfabetizador e Auxílio Alimentação foi aprovado em segunda
votação, nesta terça-feira
(20/07), pela Assembleia Legislativa de Goiás. Agora, a pro-

posição nº 6305/21 segue para
a sanção do governador Ronaldo Caiado e para execução
em cada pasta.
Os benefícios têm como objetivo mitigar o impacto gerado
pela pandemia no mercado de
trabalho e também ajudar na
qualificação e capacitação de
jovens trabalhadores e produtores familiares, preparandoos para a retomada do emprego e do crescimento econômico. “Buscamos fazer um governo para dar apoio àqueles
que mais precisam de nós”,
resume Caiado.
A prioridade dos benefícios
é para quem não está empregado; profissionais de pedagogia ou de cursos de graduação na modalidade de licenciatura na área da educação,
além de jovens que estejam

no programa de aprendizagem
presente em todos os municípios goianos.
As três iniciativas buscam
estabelecer mecanismos e parcerias entre segmentos empregadores, públicos e privados, e
sistemas de ensino para promover a compatibilização da
jornada de trabalho e desenvolver programas e ações de
alfabetização e de Educação de
Jovens e Adultos em todo o Estado. O impacto financeiro e orçamentário das bolsas para o
período de um ano será de mais
de R$ 15 milhões, sendo R$ 5
milhões para a Bolsa Qualificação, R$ 1,6 milhão para a Bolsa
Alfabetizador e R$ 9 milhões
para o Auxílio-Alimentação.

Bolsa Qualificação

Com a gestão da Secretaria

da Retomada, é destinada às
pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica que
participam de cursos profissionalizantes ofertados pelos Colégios Tecnológicos do Estado.
O valor será de R$ 250, conforme a carga horária do curso,
limitado a 3 parcelas e a uma
bolsa por aluno. A previsão é
de disponibilizar dez mil bolsas
pelo período de 12 meses.

Bolsa Alfabetizador

Criada pela Secretaria de
Educação (Seduc), busca a redução do analfabetismo ao
ofertar bolsas para quem atua
na alfabetização de jovens e
adultos em situação de vulnerabilidade socioeconômica. O
auxílio será de R$ 4.800, em 4
parcelas mensais de R$
1.200,00. Cada alfabetizador

poderá ter, no máximo, duas
bolsas concomitantes, correspondentes a duas turmas em
turnos diferentes. Serão contemplados 340 alfabetizadores
em todo o Estado.

Auxílio-Alimentação

Administrado pela Secretaria de Desenvolvimento Social
(Seds), objetiva combater a insegurança alimentar de jovens
que participam do programa
estadual de contratação de menor aprendiz pela administração direta e indireta do Estado
de Goiás. Na forma de um cartão-alimentação, ele terá o valor de R$ 150. Serão 5 mil vagas
destinadas a adolescentes de
14 a 18 anos que se enquadrem
nos critérios sociais. (Secretaria de Comunicação – Governo de Goiás)

Conceito
Freemium
Distribuição dirigida com alto conteúdo editorial
O mesmo adotado pelos grandes jornais neste conceito em todo o mundo
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Nem tanto
Simone Tebet amplia protagonismo do MDB ao entra na disputa

Tebet na corrida

presidencial

fortalece aliança

Caiado e Daniel

Wilson Silvestre
A entrada em cena da senadora Simone Tebet na corrida eleitoral para o Palácio do Planalto, esquenta o debate sobre
candidatura de centro e coloca o MDB novamente como protagonista. Essa é a percepção de líderes ouvidos pelo jornal O Hoje
que torcem para que esse debate contribua para a ampliação de
suas bancadas nos estados, principalmente da Câmara Federal.
Agora são dois nomes dentro do partido: Simone Tebet e o
ex-presidente Michel Temer que entra na história como peça
aglutinadora, dado seu capital político e moral dentro do
partido. A cúpula e seus líderes estimulam o debate de olho
nos moderados que não pertencem a ala nordestina, mais afinada com o lulopetismo. Para eles, o partido tem uma história
progressista desde a redemocratização e o bom desempenho
de Simone na CPI da Saúde, será mais uma força para quebrar
a polarização Lula/Bolsonaro.
Esse movimento do MDB não é só para chamar a atenção
para a legenda, mas evitar uma debandada regional e prejudicar
a eleição de uma grande bancada no Congresso. Se continuasse
passando ao largo do debate, certamente o nordeste aglutinaria
ao projeto do PT e as régios sudeste e sul se dividiriam entre
outras legendas, incluindo o bolsonarismo.
A retomada das conversas sobre candidaturas ainda é
um ensaio, mas pode ser concretizada em apoios políticos
no próximo ano. No caso de Goiás, essa estratégia do MDB
favorece a negociação dos emedebistas com o governador
Ronaldo Caiado (Democratas) e Daniel Vilela. Dificilmente
os prefeitos vão diminuir a pressão sobre Daniel para
bater o martelo selando a aliança. (Especial para O Hoje)

A revelação do governador gaúcho Eduardo Leite (PSDB) de que é homossexual não
rendeu, ainda, uma repercussão positiva
eleitoral para sua pré-candidatura a presidente da República. Nova rodada nacional
da Paraná Pesquisas / Coluna Esplanada indica que esse marketing político, se foi o
caso, pode render apoio entre eleitores
LGBTQ, mas não converte simpatia em votos.
A Paraná perguntou: “O fato de um candidato
a Presidente ser gay aumenta, diminui ou
não altera sua vontade de votar nele?”. Apenas 5,8% dos entrevistados disseram que
‘aumenta’, e para a grande maioria (75,9%)
o fato ‘não altera’ a intenção de voto; 13,7%
informaram que ‘diminui’. Outros 4,6% não
souberam responder. A pesquisa ouviu 2.033
habitantes de 192 cidades de todos os Estados
e DF, de 15 a 19 de julho, em entrevistas pessoais telefônicas não robotizadas.

Eles & elas

No recorte por gênero, os índices são semelhantes ao cenário nacional: Entre homens,
4,6% disseram que ‘aumenta’ a intenção de
voto; 76,2% responderam ‘não altera’, e 15,8%
informaram ‘diminui’. Entre as mulheres,
os índices ficaram em 6,9%, 75,6% e 11,8%,
respectivamente.

Conservadores

Outro ponto de destaque da pesquisa é
que a vontade de votar em candidato gay
cai gradativamente à medida que aumenta
a faixa etária dos entrevistados.

Rejeição

No recorte por regiões do País, verificase que a rejeição a um candidato gay é alta –
acima dos 12 pontos percentuais – em todas
elas. Lei detalhes no site da Coluna.

Panorama

O Sudeste, com 7,5% , e o Sul – terra de
Eduardo Leite – com 6,3% são as regiões
onde um candidato gay mais teria aprovação.
E, curiosamente, é o Sul quem lidera a maior
rejeição entre as regiões, em 15,9%.

Injeção

Embora os índices sejam bem distantes,
os 5,8% que indicam apoio a um candidato
gay podem ser uma mola propulsora para
o PSDB preparar a exposição de Leite e seu
programa de Governo.

What?!

Famosa por perseguir na zona rural
(sem sucesso) um chupa-cabras extraterrestre no início dos anos 2000, a pequena
cidade de Nova York, no Estado do Maranhão, agora pode ganhar uma estátua da
Liberdade, de tamanho similar à original
da cidade norte-americana. A ideia é do
senador Roberto Rocha.

‘Arquiteto’

Rocha apelou ao empresário Luciano
Hang, dono das lojas de departamentos
Havan, para um possível patrocínio. Como
notório, as mais de 100 lojas do Véio da
Havan têm uma réplica da estátua (em tamanho menor) na frente das unidades.

Efeito Fundão

Menos um: o deputado Marcelo Ramos
saiu do grupo de whatsapp de líderes da
Base do Governo e sinaliza fazer oposição
ao presidente Bolsonaro. A próximos, considera ter sido usado na aprovação, em
plenário, do reajuste bilionário do fundo
eleitoral.

Voto e recibo

Atento, o deputado e ex-ministro Marcelo
Álvaro distribuiu print de carta enviada à
Mesa Diretora avisando que votou contra
o aumento bilionário do fundo eleitoral.

Saladão digital

Os supperapps, espécie de ecossistema
que concentra várias ações em um só aplicativo, devem crescer 32% no Brasil. A tendência, que começou com o WeChat, na
China, tem se estendido aqui. Hoje, empresas
do varejo têm adotado essa linha e oferecem
ao consumidor variadas atividades e produtos dentro do mesmo ambiente digital.

Caiado entrega caminhões em
17 cidades com total de R$ 4,7 mi
Benefícios fazem parte do programa
Mecaniza Campo, que visa melhorar a
infraestrutura dos municípios
Maquinário faz parte do
programa Mecaniza Campo,
voltado para melhoria na infraestrutura dos municípios,
com recuperação da malha
viária. Até março de 2022, previsão é disponibilizar mais 163
máquinas e equipamentos.
O governador Ronaldo
Caiado entregou caminhões
basculantes, com valor total
de R$ 4.715.247,20, para 17
municípios goianos, nesta terça-feira (20), durante a abertura da Semana da Agricultura
Familiar em Goiás. “Atuamos
fortemente para dar infraestrutura, condições de energizar
essas áreas que estavam desassistidas”, salientou. O maquinário faz parte do programa Mecaniza Campo, que visa
melhoria na infraestrutura dos
municípios, com a recuperação
da malha viária, especialmente
em estradas vicinais.
Na solenidade, o governador lançou o Comitê de
Prevenção e Combate a Focos de Incêndio na Zona Rural do Estado. Ele também
anunciou a entrega, na próxima sexta-feira (23/07), da
nova sede da Agência Goiana
de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa
Agropecuária (Emater).
Até março do ano que vem,
a previsão é entregar mais

163 máquinas e equipamentos, como retroescavadeira,
caminhão pipa, pá carregadeira e caminhão de lixo. No
caso desse maquinário, serão
investidos R$ 46.273.530,00.
De março de 2019 a fevereiro
de 2020, o Governo de Goiás
já fez a entrega de 545 máquinas e implementos, no valor total de R$ 113 milhões,
adquiridos por meio de emendas parlamentares.
O evento na Seapa também
marcou o lançamento da Semana da Agricultura Familiar,
que em Goiás ocorre até o dia
23 de julho, com programação
virtual, das 14 às 16h15, no
canal da Emater no YouTube
(Youtube.com/EmaterGoias).
São palestras, com conteúdo
técnico e informativo para
auxiliar o agricultor familiar
no dia a dia no campo. Para
o governador, “o foco principal é dar dignidade e renda
àquele que mora no campo e
é produtor rural”.
De acordo com Tiago Mendonça, a agricultura familiar
representa 62,9% dos estabelecimentos rurais no Estado.
“São famílias, pais, mães e filhos, que trabalham em seu
negócio, responsáveis por encher as mesas dos goianos e
movimentar a economia enorme do meio rural”, salientou.

Governador lançou o Comitê de Prevenção e Combate a Focos de Incênios na Zona Rural
Ainda conforme o titular
da Seapa, o setor expandiu e
essas famílias também estão
empregando e desenvolvendo
muito o Estado. A semana,
complementa, é muito importante “para levar cursos, informação, a fim de desenvolver
ainda mais suas propriedades”.
A realização é da Seapa e Emater, com parceria da Agrodefesa, Ceasa Goiás, GoiásFomento, Senar Goiás, Sebrae Goiás
e Federação Goiana de Municípios (FGM). A programação
completa está disponível nos
sites da Seapa (www.agricultura.go.gov.br) e da Emater

(www.emater.go.gov.br.)
“Os prefeitos estão aqui para
receber o que é fundamental
para melhorar as estradas vicinais e também ajudar no dia
a dia, na coleta de lixo e prevenção e combate aos lixões,
que hoje são uma luta muito
grande”, afirmou o governador.
Entre os municípios beneficiados com os caminhões basculantes estão Água Fria de
Goiás, Alexânia, Alto Paraíso
de Goiás, Alvorada do Norte,
Araguapaz, Bom Jardim de
Goiás, Cavalcante, Cristianópolis, Davinópolis, Edéia, Santo
Antônio do Descoberto, Simo-

lândia, Novo Gama, São Miguel
do Passa Quatro, Teresina de
Goiás, Turvelândia e Itajá.
Sobre a nova sede da Emater, Caiado disse que “vamos
inaugurar a maior estrutura
de apoio à agricultura familiar do país”. “Nosso governador também entregará uma
agroindústria, um espaço
para realização de capacitações, totalmente dedicado a
um setor que precisa cada
vez mais de políticas públicas
de apoio e é tão importante
para a economia de Goiás”,
salientou o presidente da
agência, Pedro Leonardo.
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PElo fim do jejum no OBA
Douglas Monteiro/Vila Nova FC

Tigre recebe o
Brusque e tenta
quebrar sequência
sem vitórias
em sua casa
Breno Modesto
Depois da primeira derrota sob o comando do técnico
interino Higo Magalhães, o
Vila Nova vira a chave e tenta,
novamente, conquistar seu
primeiro triunfo na Série B
atuando no Estádio Onésio
Brasileiro Alvarenga. Desta
vez, o adversário do Tigre
será o Brusque, que vem de
vitória, de virada, diante do
Botafogo, na última rodada.
Com pouco tempo entre
uma partida e outra, o comandante vilanovense revela que
o foco de sua preparação para
encarar os catarinenses foi
recuperar fisicamente seus jogadores, que têm sofrido com
a logística da Segundona.
“Começamos a melhorar,
principalmente na parte ofensiva. Saímos de um jogo onde
pecamos em momentos cruciais e tomamos dois gols. Mas
a equipe foi corajosa. Ainda
foi um pouco aquém do que
imagino e espero. Mas é importante frisar que estamos
no caminho certo, apesar da
derrota, que está doendo muito. Mas faz parte. Viramos a
chave. Agora, é um jogo em
casa. Tivemos só um dia de
trabalho, que foi mais para

Com pouco tempo de preparação, Higo Magalhães focou em recuperar seus atletas
recuperar os atletas. Essa logística, infelizmente, é difícil”,
disse Higo Magalhães.
Higo contou ainda que trabalhou bastante a parte psicológica dos atletas, para que
não fiquem tão abalados
emocionalmente após o primeiro revés da atual comissão técnica.
“Vamos jogar em casa e
temos tudo para tentar dar
sequência ao nosso volume
de finalização e criação que
estamos tendo durante a competição. Esse jogo é uma oportunidade nova. Estamos trabalhando muito, principalmente a parte psicológica dos
nossos atletas, porque já imaginávamos que, uma hora ou
outra, aconteceria uma derrota. Mas aconteceu. Viramos
a chave e, com muita humildade, vamos tentar fazer um

grande jogo e vencer”, completou Higo.

deve começar como opção no
banco de reservas.

Brusque

Histórico

Para encarar o Tigre, o técnico Jerson Testoni terá problemas em seu elenco. Isso
porque, na última rodada, o
zagueiro Ianson e o atacante
Gabriel Taliari saíram lesionados. Enquanto isso, os
meias Marco Antônio e Jonh
Cley, e o lateral-direito Edilson
seguem entregues ao departamento médico. Quem também está no DM é o volante
Juliano, que se recupera de
uma pubeíte.
Em contrapartida, o Testoni contará com o retorno
do lateral-direito Alex Ruan,
que estava realizando transição e foi liberado pelos médicos do clube para atuar
diante do Colorado. O jogador

da Série C, onde o Tigre acabou
sendo o campeão. Apesar do
título, o Colorado não conseguiu
derrotar o adversário em nenhuma oportunidade. Os goianos perderam em casa e empataram em Santa Catarina.
(Especial para O Hoje)

Este será o terceiro confronto na história entre Vila Nova
e Brusque. Os dois anteriores
aconteceram na última edição

FICHA
TÉCNICA
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Vila Nova

x

Brusque

Data: 21 de julho de 2021. Horário: 16h. Local: Estádio Onésio
Brasileiro Alvarenga, em goiânia (gO). Árbitro: Vinicius Furlan
(SP). Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP) e gustavo Rodrigues de Oliveira (SP)
Vila Nova: georgemy; Danilo Belão, Renato, Rafael
Donato e Willian Formiga;
Dudu, Arthur Rezende e
Renan Mota; Alesson, Clayton e Kelvin
Técnico: Higo Magalhães

Brusque: Zé Carlos (Ruan Carneiro); João Carlos, Claudinho,
Alemão e Airton; Zé Mateus,
Rodolfo Potiguar e garcez;
Bruno Alves, Thiago Alagoano
e Edu
Técnico: Jerson Testoni

SÉRIE A

Atlético-GO visita o Cuiabá e reencontra Jorginho
Originalmente marcado
para o dia 14 de junho, o duelo
entre Cuiabá e Atlético Goianiense vai acontecer na noite
de hoje. Adiado por conta da
utilização da Arena Pantanal
na Copa América, o jogo será
realizado às 19h (horário de
Brasília), válido pela terceira
rodada do Brasileirão da Série
A. Os donos da casa, com 9
pontos, estão dentro da zona
do rebaixamento e uma vitória
os tirariam do Z4, enquanto o
rubro-negro vai reencontrar
o antigo treinador Jorginho e
um triunfo pode colocar os
goianos na sétima posição.
Para essa partida, o treinador do Atlético Goianiense,
Eduardo Barroca vai ter três
desfalques. O comandante não
vai contar ainda com Natanael,
que sofreu uma contratura
muscular e a comissão técnica
espera ter ele à disposição para
o duelo contra o Santos, no
domingo. O meio-campista
João Paulo segue entregue ao
departamento médico e não
viajou, além do atacante Zé
Roberto, que recebeu o terceiro
amarelo na última rodada e

Bruno Corsino/ACG

Sem Natanael, Igor Cariús permanece como titular no time de Barroca

FICHA
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Cuiabá

x

Atlético-GO

Data: 21 de julho, 2021; Horário: 19h (de Brasília); Local:
Arena Pantanal, em Cuiabá-MT; Árbitro: Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES); Assistentes: Fabiano da Silva Ramires (ES) e Vanderson Antonio Zanotti (ES); VAR: Péricles
Bassols Pegado Cortez (SP)
Cuiabá: João Carlos; João
Lucas, Marllon, Paulão,
Uendel; Uillian Corrêa,
Pepê, Felipe Marques;
Clayton, Danilo gomes, Jenison (Elton)
Técnico: Jorginho

Atlético-GO: Fernando Miguel; Dudu, Oliveira, Éder e
Igor Cariús; Willian Maranhão, Marlon Freitas e Arthur
gomes; Janderson, André
Luis e Lucão
Técnico: Eduardo Barroca

está suspenso.
Com isso, o treinador deve
repetir a escalação que foi derrotada pelo Palmeiras. Sem
Natanael, Igor Cariús segue
como lateral esquerdo e no
ataque, Arthur Gomes segue
como camisa 10, com André
Luis e Janderson, que ganharam duas concorrências no
elenco nesta última semana.
O atacante Toró, que foi emprestado pelo São Paulo, estreou diante do time paulista
e o jovem Ronald, que se recuperou de uma lesão muscular e deve ficar como opção
no banco de reservas.
Este será o primeiro de três
jogos consecutivos longe de
Goiânia. Após enfrentar o Cuiabá, em Mato Grosso, o Atlético
Goianiense vai para São Paulo,
onde enfrenta o Santos, no domingo, na Vila Belmiro. Na última temporada, o rubro-negro
venceu pela primeira vez em
sua história no famoso estádio
da Baixada Santista, e então
encerra a jornada de 10 dias
fora da capital goiana no jogo
de ida das oitavas de final da
Copa do Brasil, diante do Ath-

letico Paranaense, na Arena
da Baixada.

Cuiabá

Anunciado no início deste
mês como novo treinador, Jorginho vai reencontrar o Atlético Goianiense. O comandante
que pediu demissão do rubronegro, agora luta contra o rebaixamento com a equipe do
Mato Grosso e conseguiu uma
importante vitória na última
rodada, quando bateu a Chapecoense, na Arena Condá,
por 3 a 2. O time segue da
zona do rebaixamento, com
9 pontos somados em 10 partidas realizadas.
Para a partida na Arena
Pantanal, Jorginho conta com
o retorno de Pepê ao time titular. Suspenso contra a Chapecoense, o meio-campista
deve atuar ao lado de Uillian
Correia. Rafael Gava se recuperou da indisposição intestinal e volta a ficar à disposição.
A dúvida fica no ataque, entre
Jenison e Elton, os dois atacantes que marcaram na vitória da última rodada. (Felipe
André, especial para O Hoje)

ATLÉTICO-GO

Após estrear, Toró segue aprimorando a parte física
Um dos últimos reforços
do Atlético Goianiense para
a temporada, o atacante Toró
rapidamente fez sua estreia
pelo rubro-negro. Com poucas opções e constantes lesões
no setor ofensivo, Eduardo
Barroca recorreu ao jogador
que chegou por empréstimo,
junto ao São Paulo, por pouco
mais de 20 minutos na partida contra o Palmeiras, mas
não foi o suficiente para evitar a derrota, no estádio An-

tônio Accioly, por 3 a 0.
Relacionado para o duelo
contra o Cuiabá, em partida
adiada da terceira rodada, que
acontece na noite de hoje, às
19h (horário de Brasília, na
Arena Pantanal, o jogador segue aprimorando fisicamente.
O atleta, que perdeu espaço
no Sport, onde começou sua
temporada, ficou pouco menos
de dois meses sem disputar
uma partida oficial e ainda
busca o ritmo de jogo ideal.

“Eu estou me adaptando
bem desde quando cheguei
aqui no Atlético Goianiense,
estou treinando forte e trabalhando para quando aparecer
a oportunidade, eu estar no
meu melhor momento. Espero
estar apto o mais rápido possível, só que tem a ganhar com
isso é o Atlético Goianiense”,
disse Toró.
Natural de Belém do São
Francisco, no Pernambuco,
Toró foi revelado nas catego-

rias de base do São Paulo. E
justamente quando ainda era
um “júnior”, que conheceu o
treinador Eduardo Barroca, no
sub-20 da Seleção Brasileira.
“Eu tive uma passagem no
São Paulo, não pude jogar porque me machuquei. Tive lesões
na posterior da coxa e não tive
grandes oportunidades. Trabalhei com o Barroca na base
da seleção brasileira. É um
cara excepcional, e aqui estou
tendo uma nova oportunidade.

Espero corresponder à confiança que ele e a torcida têm
em mim. Quero dar meu melhor para ajudar o AtléticoGO”, completou o atacante.

Sub-20

Com apenas um ponto conquistado em seis jogos no Campeonato Brasileiro Sub-20, o
Atlético Goianiense demitiu o
treinador da categoria, Raphael
Miranda. (Felipe André, especial para O Hoje)
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Goiás de volta ao G-4
Vítor Silva / Botafogo

Sob os olhares do
novo treinador,
equipe
esmeraldina vence
Botafogo por 2 a 0
e retorna a zona de
classificação da
Série B
Victor Pimenta
O Goiás venceu o Botafogo
e retornou ao G-4 da Série B.
A equipe esmeraldina superou
o time alvinegro na noite desta
terça-feira (20) ao ganhar de 2
a 0 e voltou a zona de classificação para a Série A. Os gols
foram marcados pelo volante
Rezende e o atacante Alef Manga, ainda no primeiro tempo.

Primeiro Tempo

O Goiás mostrou sua superioridade desde o início da
partida e o resultado foi construído ainda na primeira etapa
do jogo. O time comandado
por Gláuber Ramos encontrou
uma enorme facilidade para
entrar na defesa alvinegra e
Alef Manga teve a chance de
abrir o placar, parando em
Diego Loureiro. No rebote, Rezende chutou próximo ao gol.
O Botafogo não se encontrava
no jogo e quando ficava próximo ao gol, parava em Tadeu.
A melhor chance veio em uma
tabela de Chay e Pedro Castro,
mas o volante que ficou caraa-cara com o goleiro esmeraldino perdeu. Aos vinte e quatro
minutos, cobrança de falta pela
direita, a bola sobrou na área
e Rezende agora acertou o gol

Volante Rezende (esquerda), foi o autor do primeiro gol esmeraldino na vitória na noite desta terça
e fez seu primeiro com a camisa esmeraldina. O time carioca mesmo com mais posso
de bola e finalizando mais no
gol, em um contra-ataque do
Goiás, Alef Manga finalizou e
contou com morrinho artilheiro para tirar de Diego Loureiro
e balançar as redes, o último
lance antes do intervalo.

Segundo Tempo

Diferentemente da primeira etapa, o confronto caiu de
rendimento e os goleiros pouco trabalharam. O jogador
que mais buscou jogo para o
lado do Botafogo foi o meiocampo Chay, que até tentou
executar boas jogadas, mas
que quando não paravam na
defesa esmeraldina, esbarra-

SÉRIE B

vam nas defesas tranquilas
do goleiro Tadeu. O Goiás teve
seus lances de perigo, principalmente nas bolas de Élvis.
Em uma delas, Diego Loureiro
espalmou para fora, na outra,
jogada ensaiada do camisa
10 com Manga e o atacante
de fora da área emendou,
passando próximo do gol alvinegro. As equipes mudaram
seus atletas, mas ainda assim
a qualidade do confronto não
melhorou e o jogo seguiu arrastado até o último minuto,
acabando assim 2 a 0 para o
Goiás, que retorna ao G-4.

Próxima partida

O time esmeraldino já retorna aos gramados na próxima sexta-feira (23), quando se-

Rafael Ribeiro

Treinador estava por último no Vasco da Gama, onde foi despedido no último domingo

Goiás anuncia Marcelo Cabo

como seu mais novo treinador
Antes mesmo da partida
diante do Botafogo, a diretoria
esmeraldina confirmou seu
mais novo comandante para
a sequência da Série B. Tratase de Marcelo Cabo, que foi
recentemente demitido do
Vasco da Gama. O treinador
treinará sua equipe terceira
goiana na carreira.
Após a demissão de Pintado no último domingo, porém somente oficializado pela
diretoria esmeraldina nesta
segunda-feira (19), vários nomes foram especulados para
assumir o comando do time.
Entre eles nome como Rogério Ceni, Vanderley Luxemburgo e até mesmo o retorno
de Thiago Larghi foram ventilados, mas os nomes mais
próximos foram de Lisca,

Marcelo Chamusca e Marcelo
Cabo, este último então fechado como mais novo técnico do Goiás para a sequência da temporada.
Marcelo Cabo assumiu o
Vasco em março, logo após o
rebaixamento à Série B do Brasileiro. O treinador comandou
a equipe em vinte e nove jogos,
sendo treze vitórias, dez empates e seis derrotas. Em nota
oficial, o clube cruzmaltino
agradeceu ao treinador pela
dedicação e participação na
montagem do elenco, mas que
os resultados não foram o esperado pela diretoria.
Segundo o repórter André
Rodrigues, da Sagres 730, o
treinador esteve presente
acompanhando a vitória do
Goiás por 2 a 0, diante do Bo-

tafogo nesta terça-feira, no
Engenhão e já comanda a
equipe na próxima sexta-feira
(23) diante da Ponte Preta, no
Moisés Lucarelli.
Será a quarta passagem
de Marcelo Cabo ao futebol
goiano, porém, dirigindo sua
terceira equipe. Em 2016, ele
foi responsável por treinar
o Atlético Goianiense na campanha do título da Série B,
onde permaneceu também
em 2017. Dois anos depois,
treinou o Vila Nova, na disputa da segunda divisão. Mais
recentemente, voltou a treinar o rival rubro-negro, dessa
vez na reta final da Série A
de 2020. Estava no Vasco da
Gama desde o início da temporada. (Victor Pimenta, especial para O Hoje)

gue viagem para Campinas,
onde enfrentará a Ponte Preta,
no Moisés Lucarelli. A equipe

já estará sendo comandada
pelo novo treinador Marcelo
Cabo. (Especial para O Hoje)
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Botafogo 0x2 Goiás
Data: 20 de julho de 2021. Horário e local: 19 horas, estádio
Nilton Santos, Rio de Janeiro. Arbitragem: Igor JunioBenevenuto
de Oliveira (Mg); assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (Mg)
e Leonardo Henrique Pereira (Mg); quarto árbitro: Daniel Victor
Costa Silva (RJ). Gols: Rezende 24’1T e Alef Manga 44’1T (goiás)
Botafogo: Diego Loureiro; Daniel Borges (Warley), Kanu, gilvan, Hugo; Barreto (Matheus
Frizzo), Pedro Castro, Chay,
Marco Antônio (Matheus Nascimento), Diego gonçalves
(Ênio); Rafael Navarro.
Técnico: Ricardo Resende.

Goiás: Tadeu; Diego, David
Duarte, Reynaldo, Artur; Rezende, Breno, Caio Vinícius,
Élvis (Albano); Nicolas (Bruno
Mezenga), Alef Manga (Dadá
Belmonte).
Técnico: gláuberRamos.

FUTEBOL FEMININO

Seleção estreia
hoje nas Olimpíadas
Nesta quarta (21), dois
dias antes da abertura oficial da competição, a seleção feminina de futebol faz
sua estreia nas Olimpíadas.
Às 5h (de Brasília), na cidade de Miyagi, o time comandado pela sueca Pia
Sundhage encara a China.
Presente em todas as
edições dos Jogos Olímpicos
que contaram com o futebol
feminino, o Brasil segue em
busca da primeira medalha
de ouro. Até hoje, o melhor
resultado foi uma prata,
conquistada nas edições de
2004 e 2008.
Às vésperas do confronto
contra as chinesas, Pia e Marta falaram com a imprensa.
A comandante não deu pistas
sobre qual escalação mandará a campo, mas confirmou que sua equipe está
pronta e que tem como objetivo principal alcançar as
quartas de finais.
“O primeiro jogo nas
Olimpíadas é sempre especial. Será um jogo difícil. Tenho certeza sobre isso. Também tenho certeza que vocês
verão um time brasileiro
que faz seu melhor. Ajudar
no ataque e defesa. Ouro?
Eu gostaria. Nosso objetivo

é chegar às quartas de final.
Estou nesse jogo por tanto
tempo. Sei que, se você chega
às quartas de final, qualquer
um dos times pode jogar a
final”, disse Pia.
Já a camisa 10 falou a
respeito de disputar mais
uma Olimpíada. Segundo
ela, é uma competição que
todo atleta de alto nível sonha em participar e, portanto, lhe faltam palavras
para expressar suas emoções pelo momento.
“Uma atleta de alto nível
sempre vai pensar em jogar
as grandes competições. Trabalhamos constantemente
para estarmos preparadas
quando as oportunidades
chegarem. Por isso, faltam
palavras, até mesmo pelo
momento que vivemos. Era
para termos jogado as Olimpíadas no ano passado e estamos jogando esse ano. Mais
um motivo para você se sentir privilegiada por estar aqui,
tendo essa grande oportunidade de jogar uma competição que qualquer atleta
de alto nível gostaria de participar. É difícil explicar com
palavras”, comentou Marta.
(Breno Modesto, especial
para O Hoje)
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China x Brasil
Data: 21 de julho de 2021. Horário: 5h (de Brasília).
Local: Miyagi Stadium, em Miyagi ( JAP).
China: Shimeng; Haiyan,
guiping, Yuping e Xiaoxue;
Shuang, Xin, Yan e Lina;
Shanshan e Man.
Técnico: Jia Xiuquan

Brasil: Bárbara; Tamires, Rafaelle, Erika e Benites; Duda,
Júlia Bianchi e Formiga; Marta,
Debinha e Beatriz Zaneratto.
Técnica: Pia Sundhage
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Delegada chama atenção para o aumento de mortes posteriores aos acidentes

Mortes no trânsito em 2021 já
supera todo ano de 2020 em Goiânia
Foram 111 mortes registradas até a última segunda-feira (19) ante 101 óbitos registrados no ano passado

Joao Paulo Alexandre
A violência no trânsito de
Goiânia não para de surpreender. Dados da Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (Dict) mostram que os números de mortes em acidentes
na Capital registrados nos seis
primeiros meses de 2021 já
superam todo o valor de 2020.
Já são 111 mortes registradas
de janeiro até a última segunda
(19), enquanto 101 foram notificadas no ano passado.
A titular da pasta, Maíra
Barcellos, destaca que as principais causas de acidente são
a falta de atenção, excesso de
velocidade e embriaguez ao
volante. Um caso recente que
foi atendido foi o acidente que
ocorreu no KM 6 da GO-070,
no último domingo (18). Na
ocasião, Cláudio Rosa da Silva,
de 48 anos, morreu após um
carro bater na traseira de outro, perder o controle e invadir
o lote em que ele, a esposa e
mais três pessoas estavam.
Apesar de ter sido levado ao
hospital e não poder ser submetido ao teste do bafômetro,
populares relataram à Dict
que o motorista estava visivelmente embriagado.
Além disso, a delegada destaca que chama atenção o número de mortes posteriores.
“Antes, as pessoas lesionadas
iam para o hospital, recebiam
alta e se recuperavam. Hoje,
o número de pessoas que estão
morrendo após o acidente é
muito grande. A gente não
sabe se é a violência do impacto e a gravidade das lesões
ou o acúmulo de serviço nos
órgãos públicos de saúde.
Maira destaca que o número de motociclistas mortos
é bem acentuado. “A gente
acredita que isso tem a ver
com o aumento do número
de trabalhadores que estão
utilizando as motos para ganhar o seu dia a dia e isso aumenta a quantidade de pessoas

Acidente na GO-070 ocasionou a morte de Cláudio Rosa da Silva
nesta situação que são vítimas
da violência no trânsito.”

Excesso de velocidade

Recentemente, a Prefeitura de Goiânia divulgou um
relatório com as 10 infrações
de trânsito mais cometidas
em 2021. De acordo com o
balanço, o excesso de velocidade lidera o número com
folga: 251.805 somente no
primeiro semestre. O dado é
mais do que o dobro de 2020,
onde foram registradas
120.835 infrações da mesma
natureza. As vias onde mais
foram registradas excessos
de velocidade ficam no Setor
Central, sendo elas a Avenida
Tocantins (21.109), Avenida
Araguaia (21.534) e Avenida
Paranaíba (18.701). A Rua
132, no Setor Sul, ocupa o
quarto lugar e em seguida
vem a Marginal Botafogo, ambas com 11.465 e 11.215 infrações, respectivamente.
Além da infração por excesso de velocidade, também
aparecem entre as infrações
de trânsito mais cometidas na
Capital avançar o sinal ver-

melho do semáforo, com
31.810 ocorrências e transitar
em faixa exclusiva do transporte público, com 30.546 ocorrências. Na sequência, aparecem no ranking estacionar em
local/horário de estacionamento e parada proibidos pela sinalização, com 10.894 registros, parar sobre a faixa de
pedestre na mudança de sinal,
com 7.160 infrações e, ainda,
estacionar ao lado ou sobre o
canteiro central, com 6.589
multas aplicadas.
Fecham a lista das infrações de trânsito mais cometidas em Goiânia estacionar no
passeio/calçada, com 5.242
ocorrências, estacionar em local/horário proibido especificamente pela sinalização, com
5.073 registros, dirigir segurando ou manuseando aparelho celular, com 4.798 registros e executar operação
de conversão em local proibido, com 2.115 ocorrências.
O secretário municipal de
Mobilidade, Horário Mello,
afirma que todas as infrações
foram cometidas em vias sinalizadas. “Essas multas são

somente em vias sinalizadas.
Não há autuações em ruas
sem sinalização. O trânsito
mata e a única vacina é a
mudança de comportamento”, alerta o titular da SMM
sobre os cuidados no trânsito.
Horácio revela ainda que a
previsão é que esse número
chegue a meio milhão no final de 2021.
Uma coisa que ainda chama atenção é que o número
de mortes no trânsito de Goiânia já tinha aumentado no ano
passado se comparado a 2019.
O levantamento realizado pelo
Projeto Vida no Trânsito traz
que Goiânia registrou o aumento de 7% no número de
mortes. Em 2020, foram 180
pessoas que perderam a vida
na Capital, ante 168 óbitos registrados em 2019. O levantamento mostrou ainda que os
motociclistas são as maiores
vítimas (101). Em seguida vem
os pedestres (36), ciclistas (17),
condutor de veículo leve (11),
passageiro de veículo (10), condutor ou passageiro de veículo
pesado (3) e motorista ou passageiro de ônibus (1).

O estudo ainda revela que
os homens são a maioria das
vítimas fatais, representando
84% dos casos. O número aumentou em relaçao a 2019,
quando 73% das mortes eram
do sexo masculino. O sexo feminino compôs 16% das mortes no trânsito de Goiânia. Os
meses de junho e setembro
do ano passado foram os mais
violentos nas ruas da Capital,
representando 11% do total
de mortes levantadas na pesquisa em cada mês. Quase empatado vem os meses de janeiro e agosto, onde ocorreu
10% dos óbitos em cada um.
O levantamento traz que
59% das vítimas passaram, em
média, três dias nos hospitais,
mas não resistiram aos ferimentos e faleceram. Os principais fatores de risco levantados pelo estudo foram o abuso da velocidade (45%), a ingestão de álcool, que esteve
presente em 33% dos casos, e
a falta de estrutura, que resultou em 8% das mortes.
O secretário de Saúde, Durval Peixoto, diz que o levantamento traz os reflexos que a
violência no trânsito traz aos
hospitais. A violência no trânsito impacta diretamente em
três áreas: crescimento da ocupação de leitos, aumento na
realização de cirurgias de alto
custo e sequelas. Importante
destacar também que a perigosa associação de velocidade
e álcool continua ceifando vidas
em nossa cidade", pontuou.
O estudo também apresentou as vias mais violentas de
Goiânia. A Avenida Perimetral Norte é o local onde ocorreu a maioria das mortes. Na
sequência temos as avenidas
Castelo Branco, dos Alpes,
Paulo Alves da Costa e Sergipe.
O levantamento também destacou os trechos urbanos de
rodovias que passam pela Capital e têm mais mortes: BR060, BR-153, GO-060, GO-070,
GO-040 e GO-462.

Mortes de ciclista quase dobram durante a pandemia
O levantamento ainda
mostrou que as mortes de ciclistas quase dobraram em
2020 na Capital. De acordo
com os dados divulgados pela
Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o ano passado registrou 17 mortes de pessoas
que transitavam nesse veículo. Em 2019, o número de vítimas fatais eram nove. De
acordo com a pesquisa, em
todos os casos, os ciclistas

não estavam em ciclovias, ciclofaixa ou ciclorrotas.
O fato é que o trânsito não
é um lugar seguro para os
mais vulneráveis. Quem diz
e passou por isso foi a publicitária Amanda Ferreira. Ela
fez da magrela o seu meio de
locomoção entre o trabalho
e a residência, que é de cerca
de sete quilômetros. Porém,
no final da tarde de um dia
no mês de setembro do ano

passado, ela acabou sendo vítima dessa loucura que é o
trânsito de Goiânia. Principalmente no limite com Aparecida de Goiânia
“Era por volta das 16h30 e
estava na Avenida Rio Verde.
Eu sempre fui acostumada a
andar na faixa oposta dos veículos exatamente para ter uma
visão melhor do trânsito, mas,
nesse dia, eu acabei tendo que
seguir pela faixa do fluxo de-

vido ao fato da pista contrária
passar por manutenção asfáltica. Segui o meu trajeto tranquilo. O acidente aconteceu
próximo ao Banco Bradesco.
Eu freei a minha bicicleta e o
carro fez com o que ia parar
pois o sinal estava amarelo.
Eu fui passar, mas ele acelerou
e me acertou”, conta.
Com o impacto, Amanda
bateu a cabeça, o ombro e torceu o tornozelo, que acabou

trincando. A bicicleta acabou
quebrando o pedal e ficou embaixo da roda do carro.Segundo ela, o homem prestou assistência durante o acidente,
pois acabou a levando para a
Unidade Pronto Atendimento
(UPA) do Buriti Sereno, mas
não arcou com remédios e o
conserto da bicicleta. A publicitária utilizou uma tala e ficou
30 dias usando bota ortopédica. (Especial para O Hoje)
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136 toneladas de drogas
foram apreendidas em Goiás
Maiara Dal Bosco
Em dois anos e meio, mais
de 136 toneladas de drogas
foram apreendidas pelas forças de segurança pública em
Goiás, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública
do Estado de Goiás (SSP-GO).
Nos seis primeiros meses de
2021, saíram de circulação
mais de 25 toneladas de entorpecentes. Neste período,
houve, ainda, aumento de
94% nas apreensões de cocaí-

na no Estado, na comparação
com produtividade do mesmo
período do ano passado.
Uma das principais apreensões foi realizada por equipes
do Comando de Operações de
Divisas (COD), da Polícia Militar (PMGO), em fevereiro deste
ano. À ocasião, os militares
interceptaram um carregamento com aproximadamente
2,4 toneladas de maconha, na
zona rural da cidade de Guapó. A droga era levada em
uma camionete de Ponta Porã,

no Mato Grosso do Sul, até
Brasília (DF). O veículo usado
na ação criminosa, que possuía registro de roubo, também foi apreendido.
Outro destaque foi a
apreensão de três toneladas
de maconha, por equipes do
15º Batalhão da PMGO, em Jataí, no Sudoeste Goiano. A droga estava em uma caminhonete, escondida em uma região
de mata, próximo à GO-050.
Os militares descobriram o
carregamento após o recebi-

mento de denúncia anônima.
Um homem, que seria o responsável pelos entorpecentes,
foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia
Civil do município.
Durante a Operação Narco
Brasil, realizada em junho
deste ano, as forças policiais
apreenderam em Goiás cerca
de 1,6 tonelada de entorpecentes, além de 13 mil unidades de drogas sintéticas (ecstasy e LSD). Foram cumpridos
diversos mandados de busca

e apreensão que culminaram
na prisão de 198 pessoas, além
da apreensão de armas e munições. A operação foi coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e
realizada de forma simultânea em todo o País.
Também em junho de 2021,
policiais militares do Batalhão
Rural e do Comando de Missões
Especiais (CME) apreenderam
aproximadamente 1,5 tonelada
de maconha, em Anápolis. (Especial para O Hoje)
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Goiás recebe cerca de
200 mil doses contra Covid
Os grupos
prioritários que
ainda não se
vacinaram terão
prioridade
independentemente
da idade
Daniell Alves
Cerca de 200 mil doses de
imunizantes contra a Covid19 devem chegar a Goiás até
hoje (21). O primeiro lote previsto para chegar no Aeroporto Internacional de Goiânia
contou com 156.250 unidades
da AstraZeneca, produzidas
pela Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz). Depois, na madrugada, aterrissaram em solo
goiano mais 43.290 imunizantes Comirnaty, fabricados pelo
laboratório Pfizer.
De acordo com a Secretaria
de Saúde do Estado (SES-GO),
tanto as vacinas do laboratório
Pfizer, quanto as da AstraZeneca serão usadas para a primeira dose e aplicação do reforço. Assim que passarem
pelo processo de conferência
na Central Estadual de Rede
de Frio, na Capital, os imunizantes serão preparados para
envio aos municípios. Ronaldo
Caiado ressaltou que o ritmo
da campanha está avançando.
O chefe do Executivo estadual
voltou a destacar que, até setembro deste ano, a vacina
vai chegar a todos os goianos
com mais de 18 anos.

A meta é imunizar
toda a população
com mais de 18 anos
até setembro

Coronavac

Ainda na madrugada de
ontem (20), mais 99,8 mil doses de vacinas contra a Covid-19 desembarcaram em
território goiano. A nova remessa conta com 62.400 doses
da CoronaVac, do Instituto
Butantan, e 37.400 da AstraZeneca, enviadas por meio do

consórcio Covax Facility. A
carga vai ampliar a cobertura
vacinal em todo o Estado.
As vacinas da AstraZeneca
serão destinadas para aplicação de primeira dose. Já as
unidades da CoronaVac serão
divididas em dois momentos,
sendo metade para a primeira
aplicação e a outra para a segunda dose. Assim que passarem pelo processo de conferência na Central Estadual
de Rede de Frio, na Capital,
os imunobiológicos serão enviados pelo Governo de Goiás
aos municípios.
A Saúde alerta para a importância de todos os goianos
se vacinarem e ficarem atentos para a data de aplicação
da segunda dose. Somente assim é possível conter a curva
de contaminação e salvar vidas. “Vemos o quanto a vacinação melhorou o quadro da
pandemia em relação ao agravamento das pessoas acometidas pela Covid-19. Mesmo
aqueles que tiveram a doença,
tiveram uma forma mais leve.
Entre os vacinados há menos
internações e óbitos”, ressaltou

o governador Ronaldo Caiado.
Conforme Resolução da Comissão Intergestores Bipartite
(CIB) de Goiás, as doses recebidas poderão ser utilizadas,
na sua totalidade, para vacinação por faixa etária, em ordem decrescente de idade. Os
grupos prioritários, como idosos, trabalhadores da saúde,
educação ou pessoas com comorbidades, que ainda não
se vacinaram, por algum motivo, terão prioridade independentemente da idade que
estiver sendo atendida naquele município no momento.

Doses aplicadas

Do total de imunizantes recebidos, até às 15h de terçafeira (20), Goiás aplicou
2.738.697 primeiras doses das
vacinas contra a Covid-19 em
todo o Estado. Com o esquema
vacinal completo, seja pelo reforço ou pela aplicação de vacina em dose única, foram
imunizadas 951.394 pessoas.
Com o novo carregamento,
Goiás atinge a marca de
4.850.890 vacinas recebidas
desde o início da campanha,

ocorrido em janeiro deste ano.

3ª dose da AstraZeneca

A Anvisa autorizou, nesta
semana, a realização de um
estudo clínico para avaliar a
segurança, a eficácia e a imunogenicidade de uma terceira
dose da vacina da AstraZeneca
em participantes do estudo inicial que já haviam recebido
as duas doses do imunizante,
com um intervalo de quatro
semanas entre as aplicações.
A terceira dose da vacina
da AstraZeneca será aplicada
entre 11 e 13 meses após a segunda dose. Trata-se de um
estudo de fase III, controlado,
randomizado, simples-cego,
ou seja, em que só o voluntário
não saberá o que tomou: se
uma dose da vacina ou de placebo. “Serão incluídos voluntários com idade entre 18 e 55
anos, que estejam altamente
expostos à infecção com o
novo coronavírus, como profissionais de saúde. Não serão
incluídas gestantes ou pessoas
com comorbidades”, diz o comunicado da Anvisa. (Especial
para O Hoje)

FEMINICÍDIO

Jovem que matou ex é condenado a 17 anos
Após júri popular, o jovem
Wallifer Xavier, 20 anos, foi
condenado a 17 anos de prisão
depois de matar a facadas a
ex-namorada, Adriana dos
Santos, de 32. O caso aconteceu em junho do último ano,
no Jardim Curitiba, na Região
Noroeste de Goiânia. O caso
ganhou notoriedade após a
mulher, no momento em que
era esfaqueada, dizer que
“amava demais” o condenado.
Durante o julgamento, os jurados reconheceram os adjetivos apresentados pelo Ministério Público de Goiás (MPGO): feminicídio, motivo fútil
e uso de meio cruel.
De acordo com a denúncia,
o assassinato foi praticado em
uma rua do Jardim Curitiba,na
região Noroeste, por motivo
fútil, com emprego de meio
cruel e por razões da condição
de sexo feminino da vítima,
em menosprezo à condição de
mulher (circunstância que caracteriza o feminicídio). Segundo o MP, o relacionamento
do casal durou um ano e meio
e possuía histórico de agressões
físicas por parte de Wallifer
Pereira, em razão de seu comportamento violento. Os dois
haviam rompido o namoro,

Vítima recebeu diversos golpes na boca, tronco e braço superior esquerdo
mas estavam tentando se reconciliar, tendo passado o Dia
dos Namorados juntos.
Na denúncia, o promotor
de Justiça Maurício Gonçalves
narra que Wallifer Pereira, em
interrogatório prestado à Polícia Civil, contou que, na noite
do crime, ele estava em casa
quando a vítima chegou, conduzindo uma motocicleta, para

pegar uma porção de droga e
ir a uma festa. O réu afirmou
ter ficado com raiva e pegou a
chave do veículo, na tentativa
de impedir que Adriana dos
Santos deixasse o local. Iniciou-se, então, uma discussão
que resultou no crime.

Meio cruel

“Deste modo, se o denun-

ciado matou a vítima porque
não queria que ela fosse para
a festa com a droga que ele
lhe tinha fornecido, restou
demonstrada a futilidade da
motivação”, explicou Maurício Gonçalves de Camargos.
Segundo ele, o laudo cadavérico apontou inúmeros golpes
de faca em várias regiões do
corpo da vítima, principal-

mente boca, tronco e braço
superior esquerdo, o que lhe
infligiu “intenso sofrimento
físico e mental, inclusive ignorando suas súplicas, motivo
pelo qual, assim agindo, ele
usou de meio cruel”.
O promotor de Justiça ressaltou que o inquérito policial
apontou que o homicídio foi
praticado contra mulher por
razões da condição do sexo
feminino, no contexto de menosprezo à condição feminina,
já que os dois mantinham relação íntima de afeto. Wallifer
Pereira foi denunciado com
base no artigo 121, parágrafo
2º, incisos II, III e VI, combinado com o parágrafo 2º - A,
inciso II, do Código Penal.
Ao receber a denúncia, o
juiz Jesseir Coelho de Alcântara afirmou que “a inicial
acusatória reveste-se de um
substrato probatório mínimo
apto a autorizar a deflagração
da ação penal. Vale dizer: está
embasada em dados empíricos, narrando acontecimentos
que se amoldam, em tese, às
coordenadas da figura típica
insculpida no artigo 121 do
Código Penal”, afirmou o magistrado. (Daniell Alves, especial para O Hoje)
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Com apenas 18
anos, o mais
jovem
participante
retorna a
Salvador com o
título nacional
do ‘Red Bull
FrancaMente’

Intimidade com as palavras
Inspirado em Emicida, rapper arremata título nacional e vence uma das principais batalhas de rima do Brasil
Elysia Cardoso
Quando era criança,
Ian Lisboa, 18 anos, sentia
que ‘a batida’ dos Racionais
MCs “falava com ele”. Aos
nove anos, depois de tanto
ouvir, ele começou a fazer as
próprias rimas, e, aos 11, ficou
impactado ao ver uma batalha
de rap de Emicida. Na noite
do último domingo (19), Bl4ck,
como é conhecido na cena
musical, saiu campeão do ‘Red
Bull Francamente’, o maior
evento de rap do mundo.
No Brasil, o rap apareceu
no final da década de 1970.
Mas, a sua grande fase aconteceu entre 1990 e início dos
anos 2000. Esse estilo musical
ganhava força na periferia
com as suas letras que retratavam a realidade e as dificuldades do dia a dia da favela. Alguns grupos e artistas
que surgiram naquela época
são referências até hoje, como
os Racionais, Rzo, Sabotage,
entre outros. E dando seguimento a cultura, eventos como
o ‘Red Bull Francamente’ são
portas de entrada para vozes
ainda pouco conhecidas.
"O primeiro passo para se
sentir um vencedor é ressignificar o conceito de vitória
na vida. Somos muito apegados
a ideia do sucesso ser relacionado apenas a um título na
mão ou uma medalha, mas eu
acho que já somos vencedores.
Estou me sentindo bem, e pretendo aproveitar essa conquista para abraçar as oportunidades que surgirão a partir do
presente, e construir algo que
seja sólido.", conta o campeão.
Figura presente na cena
de batalhas, aos treze anos
foi o mais novo da história a
participar do Duelo Nacional

d e
MCs e,
desde então, acredita
que o rap serve
como forma de
protesto e expressão
de revolta, mas também utiliza a modalidade
para recitar a vida poeticamente, de forma que transmute todas as dores e pensamentos obscuros em poesia.
A batalha de rimas ocorreu num estúdio em São Paulo e foi transmitido online.
Bl4ck disputou a final com
outro baiano, Yoga MC. Os
dois disputaram em três
rounds o primeiro lugar da
competição, mas os três jurados - Clara Lima, Max B.O.
e Slim - sagraramm Bl4ck
campeão por unanimidade.
Baiano, Bl4ck também reforça a representatividade de
seu Estado. "A Bahia na final
é um vitória como todo, não
é vitória individual. Estar com
o Yoga no final era como já
ser o vencedor. Foi mais uma
representatividade para a Bahia", falou, depois da vitória
no evento, que durou três horas e meia. Outro baiano, Ruto
MC, também participou do
evento, mas foi parado nas
oitavas de final por Kaemynem, única MC mulher que
participou do evento.

Legado da competição

Para Bl4ck, toda arte começa como um desabafo. E
o desabafo dele sempre apareceu forma de palavras so-

brepostas
a beats.
"Desejo impactar
nos
próximos anos libertando: pretendo
libertar pessoas através da arte e sensibilizar
a humanidade, a gente precisa sensibilizar".
Slim Rimografia, um dos
jurados do evento ressalta
que a competição foi incrível
e contou com batalhas de
muito alto nível. “Houve artistas que ficaram nervosos
e não conseguiram entregar
o que esperavam, e outros
que estavam nervosos, mas
na hora conseguiram se manter calmos e desenvolver suas
ideias. Isso é batalha: estar
preparado e conseguir entregar o melhor. O que vimos
hoje foi maravilhoso, estou
muito feliz de fazer parte e
conseguir ajudar a selecionar
um MC deste nível que tivemos hoje como campeão".
A primeira e única edição
brasileira do ‘FrancaMente’ havia acontecido em 2018, mas o
evento já existe na América La-

tina
há 15
anos, denominado
Batalla. A competição, que já reuniu um público de
mais de 14 mil pessoas,
foi adaptada a um formato
digital, sem público presente.
Segundo Rimografia: “A
mudança de formato, para
algo mais digitalizado e sem
público, também trouxe técnicas diferentes para os MCs,
e até favoreceu alguns”. Em
sua segunda edição no Brasil
e em parceria com a TuneCore, distribuidora oficial de
músicas do torneio, o evento
conectou mais de 300 MCs de
todo o País e reuniu repre-

sentantes do
Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Curitiba, Belo Horizonte,
Fortaleza e Salvador
na final nacional. (Especial para O Hoje)
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Por trás das
portas do estúdio
O duo eletrônico Cat
Dealers apresenta o projeto
‘Cat Dealers Experience’
Lanna Oliveira
A música eletrônica ganhou espaço nos últimos
anos no Brasil, apesar dos
DJs nacionais já terem ganhado o mundo. Cat Dealers
é a prova de que o gênero
tem bons representantes no
Brasil. A dupla tem mais de
nove anos de produção musical, sendo cinco deles à
frente das picapes. Para dar
continuidade a carreira que
sofreu uma pausa durante
a pandemia, eles prepararam um evento online e
gratuito para os fãs, é o ‘Cat
Dealers Experience’. O evento que começou ontem, segue hoje (21) e amanhã (22)
pelo YouTube.
Listados entre os melhores DJs do mundo, os
imãos Pedrão e Lugui convidam milhares de pessoas
para seu estúdio por meio
do projeto ‘Cat Dealers Experience’. Eles abrem as
portas do reduto onde trabalham para compartilhar
as principais etapas de uma
produção musical para os
milhares de inscritos neste
treinamento. O intuito dos
cariocas é dividir alguns
dos ensinamentos mais importantes de sua carreira
com aqueles que querem
começar a produzir ou que
pretendem potencializar
suas produções.
São três dias intensos de
conteúdos sobre produção
musical para tratar de assuntos, como: Introdução
básica, sessões da música,
compasso musical, grid,
criação de linha de bass,
arranjo, timbres, baterias,
percussão, loops, harmonia,
melodia, drop, mixagem e
masterização de músicas.
Além disso, pode ser vista
a construção de um remix
desde seu início até sua finalização ao vivo, feito pelo
Cat Dealers. O que para
quem pretende ingressar
na carreira de produção
musical, tem grande valia.
Desse modo, a dupla pretende demonstrar o passo
a passo de uma produção
musical, repassando algumas das dicas mais valiosas
que adquiriram durante es-

ses nove anos desde que
começaram a produzir. Este
projeto nasceu, segundo Lugui e Pedrão, como forma
de retribuir para a comunidade de produtores e de
DJs todo o conhecimento
que eles adquiriram ao longo da carreira, para que
mais pessoas tenham acesso
a conteúdos gratuitos e de
qualidades sobre os conceitos da produção musical.
No momento, Cat Dealers está em turnê pelos
Estados Unidos e, uma vez
por semana, promove as
lives de aquecimento para
o ‘Cat Dealers Experience’.
As lives contam com a participação de grandes nomes
da cena eletrônica, como
Dubdogz, Felguk, Liu e
FTampa, e abordam diversos temas dentro da produção musical. Apesar de
ser gratuito, é necessário
fazer a inscrição pelo site
catdealersexperience.com.
Eles se dizem prontos para
revelar os segredos valiosos
da carreira para encurtar
o seu caminho até os resultados expressivos no
mundo da música.

Os cariocas pelo mundo

O Cat Dealers é uma dupla de DJs e produtores de
música eletrônica formada
pelos irmãos cariocas Luiz
Guilherme e Pedro Henrique em 2016. O projeto até
então novo, teve sua primeira atenção no Soundcloud com o remix da música ‘Oração’, da Banda
Mais Bonita da Cidade. Porém, com o lançamento de
um sample da faixa ‘You
Body’, música lançada por
Tom Novy, o duo teve sua
projeção nacional. Chegou
a produzir um remix oficial
para ZHU, juntamente com
Kiko Franco. Hoje eles estão na lista dos melhores
DJs do mundo.
São mais de nove anos
de produção musical, sendo
cinco deles no Cat Dealers,
projeto com mais de 66 músicas lançadas e que juntas
somam mais de 1 bilhão de
streams nas plataformas digitais. (Lanna Oliveira é estagiária do jornal O Hoje)

LIVRARIA
t

Montanha-russa de emoções
Obra de estreia do escritor e jornalista
Rafael Calixto, 'Amazing Grace', retrata
a jornada do amor como ele realmente é
Primeiro romance do escritor e jornalista Rafael
Calixto, ‘Amazing Grace’
traz enredo ficcional romântico com a história de
Jack e Grace, um casal que
mesmo em meio às adversidades encontra possibilidades para o amor.
A obra distribuída pela
editora Chiado Books na versão impressa e digital apresenta o autor brasileiro de
escrita densa, aprofundada
e bem construída ao mercado literário nacional. Rafael, que possui especializações e grande bagagem no
estudo e produção de técnicas de storytelling acredita
no potencial de textos modernos e que fogem do padrão usual para conquistar
a atenção dos leitores.
Apesar de entregar tudo
o que se espera de um romance, ‘Amazing Grace’ também explora contextos paralelos que complementam de
forma significativa a construção das personagens e da
história como um todo. Ao
longo da narrativa, Jack e
Grace vivenciam problemas
que divergem com o amor
romântico, dando a ele uma
perspectiva verosímil. Depressão, abuso de drogas e
perdas são algumas das temáticas que aparecem
ao longo da história.
“O livro possui
um enredo que não
se assemelha muito
aos recentes romances
lançados na categoria e
acredito que o resultado
final tenha expressado
muita personalidade, em
um modelo de escrita contemporâneo e que vai prender o leitor. Além disso,
acredito no potencial do livro para retratar o amor
como ele realmente é, com
foco na jornada e não nos
finais repletos de clichês”,
afirma Calixto.
O autor, que é jornalista
especializado em roteiro de
cinema e TV, já passou por
diversas redações, tem experiência multimídia e aptidão
nata para contar histórias.
Atualmente, investe em sua
primeira obra autoral com o
livro que está disponível nacionalmente. “Quero levar o
livro como oportunidade de
leitura para quem gosta de
romances românticos, mas
deixar claro que ele tem uma
pegada de 'vida', de experiência, de tragédia e de redenção. É uma experiência,
uma montanha-russa de
emoções”, adianta Calixto.

Rafael Calixto já
se aventurou
por textos
diversos, de
stand up
comedy a
palestras,
cursos e até
quadro
ao vivo
na TV

O autor

Rafael
Calixto Tauil nasceu em 1986,
em São Paulo. Aprendeu a
ler e a escrever manuseando
histórias, e elas fazem parte
de sua própria história desde
então. Jornalista e roteirista
por formação, trabalhou nas
redações de alguns dos maiores veículos do Brasil, de jornal e de televisão. Especializou-se em mídias sociais,
onde um post dura alguns

dias e se perde na irrelevância do tempo, antes de
lançar-se na literatura, com
este livro de estreia.
Já se arriscou em modelos
de comunicação e de criação
artísticas diversos, de stand
up comedy a palestras, cursos
e até quadro ao vivo na TV.
Sua ideia é seguir contando
histórias e se expressando,
em todas as plataformas possíveis, dedicando sua vida ao
que mais gosta desde pequeno: histórias.

NOTA AO LEITOR
A dupla ganhou destaque mundial tocando música eletrônica

t

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

RESUMO DE NOVELAS
t
Malhação – sonhos
Vicki se emociona com a
poesia que João recita. René
beija Dandara novamente. Vicki vê Pedro e TomTom escondidos e se irrita. João conta
para Vicki que Pedro recebeu
dinheiro para ficar com Karina.
Dandara e René consolam o
filho. TomTom aconselha Pedro a contar a verdade para
Karina. René sugere que João
se candidate para o papel de
Romeu na montagem da Ribalta. Dandara e Nando cantam juntos.

Gênesis
Malaki pede informações
sobre Harã. Akia e Maalate
se beijam às escondidas. Malaki e seus homens chegam
em Harã.Labão descobre que
Lia ama Jacó. Malaki ordena
o início de um ataque. Ele
leva Bila.Jasper castiga Bila.
Jacó diz que fará uma proposta a Labão. Lia descobre
que Jacó está sendo ameaçado de morte. Yarin se assusta com a atitude ousada
de Bila. Jacó nota a diferença
entre Lia e Raquel.

a Vida da Gente
Nanda conversa com Manuela. Eva se preocupa com
a demora de Ana em voltar
para casa. Suzana avisa a Renato que tentará salvar seu
casamento com Cícero. Nanda
conta para Rodrigo sobre a
discussão entre Manuela e
Ana. Renato pede para falar
com Alice e ela não consegue
perdoá-lo pelo interesse em
Suzana. Cris almoça com Matias na cozinha. Olívia conta
para Dora que pegou o anel
de Sofia e o perdeu.

Coração indomável
Maricruz mostra a Alessandro uma foto de guadalupe,
sua mãe. Alessandro a chama
de filha e se abraçam. Soledade está em trabalho de parto. Alessandro passa mal e
pede a Maricruz que o leve
para o hospital. Depois de um
parto complicado, Soledade
dá a luz um menino. O médico
diz a Maricruz que o estado
de Alessandro é muito delicado. Raiza diz a Otávio que
“Maria Alessandra” está muito
longe de seu alcance.

império
Maria Ísis enfrenta Maria
Marta e entra na sala de José
Alfredo. Danielle chora ao se
lembrar da conversa com Érika, sem perceber que é observada por Amanda. Cristina
avisa a José Alfredo que a empresa pode ter problemas com
a fiscalização. João Lucas conta
para Maria Ísis que se casará
com Du. Du sofre um acidente. Jairo ameaça Cardoso para
ficar com seu pedaço do diamante cor-de-rosa. Vicente repreende sua equipe.
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AGENDA CULTURAL
t
Quarta de testes
Quarta é dia de entrada
gratuita no guardians Comedy Club. Hoje (21) é dia do
‘Quimera Testes de Piadas’
na casa de comédia, onde o
palco é aberto para que os
comediantes testem piadas
novas. Com ambiente agradável, bons drinks e petiscos,
a casa oferece para o público
goiano entretenimento pouco visto na capital goiana.
Com um repertório de artistas conhecidos nacionalmente, o espaço apresenta shows
de quarta a domingo. Lembrando que o guardians segue os protocolos de segurança e higiene além de cumprir todas as exigências de
funcionamento do mais recente decreto da prefeitura
de goiânia. Quando: Quarta-feira (21). Onde: Av. T-15,
QD 621, LT 07, Setor Nova
Suíça - goiânia. Horário: 20h.
Roda de leitura
Estreia nesta quarta-feira
(21) a ‘Roda de Leitura’, programação quinzenal do Itaú
Cultural de incentivo à leitura
dedicada a adultos leitores.
Neste primeiro encontro,
que ocorre ao vivo no YouTube do IC, as consultoras
Ana Estaregui e Renata Pimentel falam sobre a dinâ-

Consumo consciente
A jornalista Paula Varejão
estreia no canal Sabor & Arte
no comando do programa
‘De Onde Vem’ nesta quarta-feira (21), às 20h30. A apresentadora, que está grávida
de oito meses do primeiro
filho, vai buscar as histórias

por trás dos pratos, os ingredientes utilizados nas cozinhas, mas com um olhar
diferente: valorizando os produtores e a origem dos alimentos. A proposta do programa é justamente mostrar
o consumo consciente. Todos
os chefs convidados para
participar da atração têm
uma relação próxima com
seus produtores e valorizam
a qualidade e a rastreabilidade dos alimentos. Quando:
Quarta-feira (21). Onde: Sabor & Arte. Horário: 20h30.
Mentoria artística
Encerra nesta quarta-feira (21), o prazo para inscrições no 3º Edital CoMciência,
promovido pelo MM gerdau.
Esta é a primeira vez que o
museu abre seu acervo para
criação de obras que promovam reflexões sobre a
relação entre arte, ciência

e tecnologia. São ao todo
10 selecionados, em 3 categorias. Os trabalhos são
concebidos a partir de uma
residência artística, que conta com a mentoria de artistas, cientistas e pesquisadores em arte, ciência e tecnologia, residentes no Brasil
e no exterior. Contamos com
seu apoio na divulgação. Estou à disposição para auxiliar no que for necessário.
Bolsa formação
Segue até o dia 30 de julho as inscrições para o programa ‘Novos Caminhos’,
parceria do governo de
goiás, via Secretaria de Desenvolvimento e Inovação
(Sedi), com o programa Bolsa Formação, do Ministério
da Educação e Cultura (MEC).
São ofertadas 300 vagas de
cursos de formação profissional a distância. Sendo 125
vagas para o curso de ‘Assistente Administrativo’
(160h); 125 vagas para o curso de ‘Assistente de Recursos
Humanos’ (160h) e 50 vagas
para o curso de ‘Assistente
de Logística’ (160h). As aulas,
via internet, têm início no
próximo dia 30 de agosto e
se encerram no dia 29 de
outubro. Quando: Até 30 de
julho. Onde: desenvolvimento.go.gov.br.

A grandiosidade da história goiana
Após reformulação da ambientação e do acervo, o Museu do Divino, em Pirenópolis, reabriu para visitação do
público neste mês de julho.
Localizado em uma das edificações históricas mais importantes da cidade, na Casa
de Câmara e Cadeia, o museu
funciona de segunda-feira a
sábado, das 9h às 17h, e aos
domingos, das 9h às 14h. A
reformulação do museu teve
como principal intuito aumentar a acessibilidade ao
público, além de incluir novas peças ao acervo.
O Museu do Divino agora
também conta com três salas
organizadas por temática: a
sala do Império, a dos Mascarados e a Geral, que traz
detalhes das diversas manifestações culturais dos pirenopolinos, tais como as Pastorinhas e as Congadas. “Antes, o museu ficava na parte
superior do prédio, o que limitava muito o acesso de
pessoas de mais idade e cadeirantes. Então, reformulamos o museu por causa disso,

Alexandre Aires

O acervo do Museu é efeito da contribuição de moradores
para proporcionar mais acessibilidade a todas as pessoas”,
informa Lara Lopes, assessora cultural da Secretaria
de Cultura de Pirenópolis.
Além do acervo, o prédio
em si é uma atração à parte.
“É a segunda Casa de Câmara e Cadeia da cidade,
construída em 1919 às margens do Rio das Almas, próxima à ponte de madeira”,
informou Wesley Salles, chefe de gabinete da Secretaria
de Cultura.

O que mantém o museu

Desde sua inauguração, o
Museu do Divino vem melhorando o acervo com peças
da tradicional Festa do Divino
Espírito Santo, muitas delas
foram adquiridas por meio
de parcerias com os moradores da cidade sensibilizados em manter a cultura. As
pessoas fazem parte dessa
manifestação cultural, e nada
melhor que ser parte também
do lugar onde esse evento é
representado de forma tão

natural aos visitantes. Toda
doação feita ao museu, recebe uma etiqueta, informando
a pessoa que a fez.
O museu conta com a colaboração de pessoas que se
preocupam em preservar a
cultura e manterem vivas as
tradições. Muitas peças foram
doadas pelo Eduardo Tadeu
do Nascimento (Sacristão), o
Adelmo Carvalho (Iphan)
também foi responsável por
várias doações para o museu
desde sua inauguração. O Colégio Estadual Senhor do Bonfim, doou duas maquetes de
Igrejas do município.
O museu também recebeu
das mãos do Paulo Augusto
Curado uma roupa completa
de cavaleiro mouro infantil,
utilizada pelo seu filho em
uma apresentação escolar.
Para completar esse objeto
que poderá ser visto pelos
visitantes, Myrian Rakeline
Bauer doou um manequim
infantil. Basta se interessar
pela cultura local e ir de encontro com grandes histórias
disponíveis no museu.

CELEBRIDADES
Grávida pela 2ª vez, Biah
Rodrigues aprova maternidade aos 24 anos: 'Momento certinho'
A modelo Biah Rodrigues,
grávida pela segunda vez do
marido, Sorocaba, interagiu
com fãs e se afirmou satisfeita
com a maternidade depois
que um seguidor questionou
se a jovem deveria ter tido filhos mais tarde. "gosta de
ser mãe aos 24 ou queria ter
esperado mais?", perguntou.
"Se eu soubesse que era tão
maravilhoso e extraordinário
o amor, com certeza teria tido
antes", indicou. (Marilise gomes, Purepeople)
Viúva de MC Kevin passa
por harmonização facial.
Veja o antes e depois
Deolane Bezerra, viúva de
MC Kevin, decidiu se render
à harmonização facial. A advogada criminalista resolveu
dar uma repaginada no visual.
Recentemente, Deolane esteve na clínica JK Estética Avan-

çada, em São Paulo, que atende famosas para fazer um
pouco de preenchimento labial, rinomodelação e remodelação do queixo.Além disso,
ela se submeteu ao procedimento Full Face com aplicação
de ácido hialurônico e toxina
botulínica e preencheu o bigode chinês e olheiras. (Andréia Takano, Ofuxico)
Luciano szafir não tem despesas médicas pagas por
Xuxa, diz assessoria
Luciano Szafir está internado no Hospital Copa Star,
no Rio de Janeiro, por complicações após diagnóstico de
Covid-19 e não tem suas despesas médicas pagas pela exmulher, Xuxa Meneghel. A revista ‘Isto É gente’ havia indicado que a mãe de Sasha era
a responsável por bancar a
internação do ator e apresentar, mas a assessoria de imprensa dele se manifestou sobre a especulação e negou.
(Marilise gomes, Purepeople)
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Quarta é dia de entrada gratuita no Guardians Comedy Club
mica da programação, que
a cada encontro aborda um
texto curto de prosa ou poesia. A intenção é fazer com
que seja criada uma rotina
com os encontros virtuais,
para compartilhar olhares e
trocar experiências, saberes
e curiosidades. O ponto de
partida é o acervo da Biblioteca Itaú Cultural, de onde
são escolhidos textos curtos,
entre prosa e poesia, para
serem trabalhados. Quando:
Quarta-feira (21). Onde: youtube.com/itaucultural. Horário: 17h.

n

Ex-'BBB 21' Sarah Andrade
revela ter enfrentado
depressão após reality
A ex-BBB Sarah Andrade se
emocionou em
um relato de quase 13 minutos sobre sua saúde
mental após o reality show. A brasiliense contou ter
sofrido com depressão profunda
no passado e, depois da atração
percebeu que as
críticas a abalaram de modo semelhante. "Depois
que eu saí do programa, quando vi as coisas que o
povo estava falando, eu vi que estava fácil de sem
querer eu cair nesse mundo de novo. E foi aí que eu,
graças a Deus, com a ajuda de amigos, família e a
minha própria ajuda, consegui sair dessa depressão",
indicou. (Marilise Gomes, Purepeople)

1

ÁRIES
(21/3 - 20/4)
O dia favorece a organização
do ambiente e não apenas se organize, mas busque levar amor
ao seu ambiente de trabalho, redecorando e colocando beleza.
Pode ser um bom momento de
pôr um vaso de flores em cima
da sua mesa de trabalho É importante se colocar à disposição.

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
O dia favorece o amor para
os taurinos. Novas relações podem surgir, mas é importante
não criar expectativas quanto ao
romance. Bom momento para se
colocar em um novo aprendizado,
principalmente se for um que te
ajude na sua expressão pessoal.

3

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
Vênus em Virgem vai favorecer
a conexão com a família, ao lar e
a organização de afazeres domésticos. Hoje o dia pode ser
pautado pela necessidade de estar
no mundo e querer ficar em casa,
cuidando do que te faz bem. Manter o equilíbrio é fundamental.

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
Vênus em Virgem, a partir de
hoje, ativa sua capacidade de socializar e instiga sua curiosidade
de se lançar a novos caminhos.
Portanto novidade vem em sua
direção. As paqueras estão ativadas, assim como sua vontade de
se declarar a alguém especial.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
Vênus em Virgem ativa o seu
potencial de ganhos extras. Podem surgir novidades de trabalho
que expandem seus lucros. Aposte
alto, porque poderá ganhar muito
se acreditar no seu potencial. Hoje
o dia favorece o autocuidado. É
momento de se embelezar.

6

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
Vênus entrou no seu signo e
está dada a largada de expansão
do seu magnetismo pessoal, trazendo favorecimentos das pessoas
a você. Você contará com a ajuda
das pessoas com mais facilidade.
Aprenda a receber, porque terá
muito a ganhar se abrir o coração.

7

LIBRA
(23/9 - 22/10)
Vênus em Virgem ativa um
momento especial de conexão
com as suas emoções. Você poderá ter muitos insights, além de
ter a oportunidade de fazer o
bem na prática, de praticar suas
virtudes, o que pode trazer um
grande bem-estar. É um dia que
favorece a sua criatividade.

8

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
Vênus em Virgem ativa sua
capacidade de materializar os projetos que estavam apenas na sua
mente. A partir de agora você poderá começar a ver tudo tomando
forma para uma realização. Os
amigos podem ajudar. Amizades
especiais podem ser formadas.

9

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
Vênus em Virgem ativa muito
sua expansão de carreira, sua popularidade e capacidade de criar
soluções para a sua vida. Você
vai perceber o seu verdadeiro valor e começará a deixar isso muito
claro. Portanto o dia favorece um
belo pedido de aumento.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
Vênus em Virgem ativa suas
novas perspectivas. Sua visão de
mundo mudou e agora você está
numa nova fase. Você sentirá,
como se esse novo estado começasse a se tornar realidade. Isso
pode trazer literalmente uma vontade de mostrar esse novo momento às pessoas.

;

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
Vênus em Virgem ativa sua
capacidade de transformar sua
realidade e abre novos caminhos.
Você poderá se ver muito mais
aberto a relações novas do que
antes. Novos trabalhos também
podem aparecer. Se você estiver
em uma transição de carreira.
Abra-se ao novo.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
Vênus em Virgem ativa suas
relações. Você poderá estar muito
mais interessado em estar com
as pessoas do que antes. É um
momento bem especial para se
conectar ao seu par, estar receptivo às necessidades dele e abraçar
o amor em sua totalidade. Parcerias podem surgir.
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Arte contemporânea

Pela primeira vez, a
Casa Museu Ema
Klabin abre um
edital público para
artistas expor no
‘Programa Jardim
Imaginário’
Ding Musa

Lanna Oliveira
A Casa Museu Ema Klabin,
um dos museus de mais expressão no Brasil, abre um
diálogo com novos artistas
por meio do ‘Programa Jardim
Imaginário’. O projeto, desde
de 2013 promove intervenções
artísticas no jardim da casa
museu, mas esta é a primeira
vez que o artista que irá criar
e exibir sua obra será escolhido por edital público. Sempre com a curadoria de Gilberto Mariotti, já deixaram as
suas marcas artistas como
João Loureiro, Paulo Climachauska, Marcius Galan, Gisela
Motta e Leandro Lima.
Com o propósito de promover a cultura e apoiar artistas nacionais, a Casa Museu
Ema Klabin reformulou o projeto ‘Programa Jardim Imaginário’. Este ano, por meio de
um edital que abrange qualquer pessoa, a instituição dá
oportunidade a novos artistas
que poderão expor suas obras
no Jardim projetado por Burle
Marx. Podem participar artistas, coletivos, grupos e interessados em geral, de qualquer
lugar do Brasil, maiores de 18
anos. O projeto de intervenção
artística apresentado deverá
ser exclusivo para o Programa
Jardim Imaginário.
A organização também enfatiza que só serão aceitas
instalações artísticas e não
projetos em vídeo ou performances. O edital ficará aberto
para inscrições gratuitas até
20 de agosto no site emaklabin.org.br. A seleção será realizada por uma comissão composta por um membro da Casa
Museu Ema Klabin e dois
membros externos convidados. A curadoria do Programa

A execução do projeto não poderá exceder o valor de R$ 30 mil reais e o selecionado receberá cachê artístico de R$ 15 mil
Jardim Imaginário será de Gilberto Mariotti. Esta ação integra o projeto ‘Fundação Ema
Klabin 2021: casa e museu’,
patrocinado pela Klabin S.A.

Abertura do diálogo

O Programa Jardim Imaginário tem como objetivo
criar um diálogo entre a arte
contemporânea, a arquitetura
e o acervo da Casa Museu
Ema Klabin, por meio de trabalhos inéditos cujo ponto de
partida, tanto físico quanto
simbólico, seja o jardim projetado por Roberto Burle
Marx, na década de 50. A produção e montagem da obra
deverá ocorrer até 3 de novembro de 2021 e a previsão
é que a exposição ocorra de
6 de novembro a 20 de dezembro de 2021. A divulgação
do contemplado será realizada no dia 6 de setembro de

2021 no site da casa museu.
Na quinta-feira, dia 22 de
julho, das 19h às 20h, a Casa
Museu Ema Klabin promove
uma conversa aberta para a
apresentação do edital. Participam da live os curadores
Paulo de Freitas Costa (Casa
Museu Ema Klabin), Gilberto
Mariotti (da série Jardim Imaginário) e Thaís Rivitti que
irão apresentar a proposta
do novo formato de seleção
do ‘Programa Jardim Imaginário’, assim como alguns parâmetros de realização dos
trabalhos. A live terá transmissão pelo YouTube da Casa
www.youtube.com/CasaMuseuEmaKlabin.

Casa Museu Ema Klabin

Oficialmente registrada
em 1978, a Fundação Cultural
Ema Gordon Klabin é uma
instituição sem fins lucrativos,

declarada de utilidade pública
federal, que tem por objetivos
a promoção e divulgação de
atividades de caráter cultural,
artístico e científico, além da
transformação da residência
de Ema Gordon Klabin em
museu aberto à visitação pública. Os trabalhos de catalogação do acervo foram iniciados em 1997, três anos
após o falecimento de Ema
Klabin, e possibilitaram uma
compreensão profunda das
peças e sua história.
O imóvel sede da Fundação
localiza-se à rua Portugal em
São Paulo. O terreno, de quase
4.000 m2, faz parte do Jardim
Europa, loteamento de alto
padrão projetado pelo engenheiro-arquiteto Hipólito Pujol
Jr. no final da década de 1920,
nos mesmos moldes das cidades-jardim britânicas do contíguo Jardim América, projeto

do urbanista inglês Barry Parker. Em sua proximidade estão
outras duas instituições culturais: O MUBE – Museu Brasileiro da Escultura e o MIS,
Museu da Imagem e do Som.
A construção, com cerca
de 900 m², foi cuidadosamente projetada e construída pelo
engenheiro-arquiteto Alfredo
Ernesto Becker, em meados
dos anos 50, para abrigar a
coleção reunida por Ema Klabin. A casa não possui um
estilo definido, como era comum nas outras residências
da época, unindo elementos
clássicos, como os arcos plenos nas portas e janelas externas, com elementos modernos, notadamente nos materiais de acabamento utilizados. A decoração ficou a
cargo de Terri Della Stuffa.
(Lanna Oliveira é estagiária
do jornal O Hoje)

CINEMA
t
esTReias
Space Jam: Um Novo Legado
(Space Jam: A New Legacy,
2021, EUA). Duração: 1h55min.
Direção: Space Jam: A New Legacy. Elenco: LeBron James,
Don Cheadle, Sonequa Martin-green. gênero: Animação,
comédia, família. Em Space
Jam: Um Novo Legado, a inteligência artificial, Al g (Dom
Cheadle) sequestra o filho de
Lebron James e envia o lendário jogador dos Los Angeles
Lakers para uma realidade paralela, onde vivem apenas os
personagens de desenho animado da Warner Bros. Para
resgatar o seu filho, ele precisará vencer uma partida épica
de basquete contra superversões digitais das maiores estrelas da história da NBA e da
WNBA. Para essa dura missão,
King James terá a ajuda de
Pernalonga, Patolino, Lola
Bunny, dentre outros personagens. Cineflix Aparecida:
13h45, 15h40, 18h05, 20h30.
Em Um Lugar Silencioso - Parte 2 (A Quiet Place Part II, 2021,
EUA). Duração: 1h37min. Direção: John Krasinski. Elenco: Emily Blunt, John Krasinski, Cillian
Murphy. gênero: Suspense, fantasia, terror. Em Um Lugar Silencioso - Parte 2, logo após
os acontecimentos mortais do
primeiro filme, a família Abbott
(Emily Blunt, Millicent Simmonds e Noah Jupe) precisa
agora encarar o terror mundo
afora, continuando a lutar para
sobreviver em silêncio. Obrigados a se aventurar pelo des-

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

Nono ﬁlme da série
‘Velozes & Furiosos’
se tornou a maior
estreia desde a
reabertura dos
cinemas

conhecido, eles rapidamente
percebem que as criaturas que
caçam pelo som não são as
únicas 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
Studios, ‘Viúva Negra’, Natasha
Romanoff (Scarlett Johansson)
precisa confrontar partes de
sua história quando surge
uma conspiração perigosa li-

gada ao seu passado. Perseguida por uma força que não
irá parar até derrotá-la, Natasha terá que lidar com sua
antiga vida de espiã, e também reencontrar membros de
sua família que deixou para
trás antes de se tornar parte
dos Vingadores. Dirigido por
Cate Shortland e produzido
por Kevin Feige, ‘Viúva Negra’,
é o primeiro filme da fase
quatro do Universo Cinematográfico Marvel. Cineflix Aparecida: 15h20, 16h10, 18h55,
19h05, 21h40, 21h50.
Croods 2: Uma Nova Era (The
Croods: A New Age, 2021, EUA).
Duração: 1h36min. Direção:
Joel Crawford. Elenco: Nicolas

Velozes & Furiosos 9 (F9 The
Fast Saga, 2021, EUA). Duração: 2h23min. Direção: Justin
Lin. Elenco: Vin Diesel, Michelle
Rodriguez, Jordana Brewster.
gênero: Ação. Em Velozes &
Furiosos 9, Dominic Toretto
(Vin Diesel) e Letty (Michelle
Rodriguez) vivem uma vida
pacata ao lado de seu filho
Brian. Mas eles logo são ameaçados pelo passado de Dom:
seu irmão desaparecido Jakob
(John Cena). Trata-se de um
assassino habilidoso e motorista excelente, que está trabalhando ao lado de Cipher
(Charlize Theron), vilã de Velozes & Furiosos 8. Para enfrentá-los, Toretto vai precisar
reunir sua equipe novamente,
inclusive Han (Sung Kang), que
todos acreditavam estar morto. Cineflix Aparecida: 15h45,
18h40, 19h, 21h35, 21h55.
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Negócios
Revisão de gastos
não tem sido
suficientes para o
controle financeiro
das famílias
brasileiras que se
encontram cada vez
mais endividadas

Finanças são motivo de estresse
para maioria dos brasileiros
Para a educadora
financeira Louize
Oliveira, manter a
calma e revisar os
gastos é importante para fugir do
estresse
Luan Monteiro
As finanças causam estresse e refletem na vida familiar
de 58,4% dos brasileiros, segundo o Índice de Saúde Financeira do Brasileiro. O indicador, lançado na última
segunda-feira (19/07), faz parte de uma iniciativa da Federação Brasileira de Bancos
(Febraban) em parceria com
o Banco Central para fornecer
à população ferramentas de
educação financeira.
O índice foi construído
para avaliar a capacidade de
cada pessoa em cumprir as
obrigações financeiras; tomar
boas decisões do ponto de
vista das finanças pessoais;
ter disciplina e autocontrole;
sentir segurança em relação
ao futuro; ter a liberdade de
fazer escolhas que permitam
aproveitar a vida.
O questionário do indicador foi aplicado por meio de
5 mil entrevistas em uma
amostra representativa das
regiões do país, faixas de renda, idade e sexo. O questionário também fica disponível
na página dedicada ao tema
onde os usuários podem avaliar de forma individual a
própria saúde financeira.
A pesquisa nacional mos-

trou ainda que apenas 21,9%
dos brasileiros se sentem preparados para lidar com uma
grande despesa inesperada.

Pontuação

Em uma pontuação que
vai de zero a 100, a média
nacional ficou em 57 pontos,
o que significa uma situação
de razoável equilíbrio, mas
com pouco espaço para erros
e imprevistos. Quase a metade
da população (48,3%), no entanto, está abaixo desse patamar, em faixas consideradas
de baixa saúde financeira.

Desigualdades

A Região Sudeste teve o
maior percentual (14,1%) de
pessoas na faixa mais baixa
de saúde financeira – de zero
a 36 pontos. Em seguida vem

a Região Nordeste, com 11%
da população nessa situação.
A Região Sul tem 13,1%
das pessoas no patamar de
melhor saúde financeira,
marcando acima de 83 pontos. Na média nacional esse
índice é de 8,1%.
Os homens têm uma situação financeira melhor do
que as mulheres. Entre os entrevistados do sexo masculino, 10,1% estão na faixa com
situação financeira ótima e
8,3% na pontuação mais preocupante. Entre as entrevistadas, 15,1% estão na pior faixa
e 5,9% na situação ótima.
Sobre o futuro, apenas
35% da população têm segurança sobre as finanças. Mais
da metade (53,5%) disseram
que os compromissos reduziram o padrão de vida.

Como fazer um
planejamento ﬁnanceiro
Segundo a educadora financeira do Sicoob, Louize
Olveira, é importante manter a calma e não fazer
metas mirabolantes. "Não vai adiantar dobrar o valor
que você queria guardar por mês ou cortar gastos
mensais sem planejamento. Se você fizer isso, é
provável que você fique ainda mais frustrado", diz.
O ideal é refazer as contas, sempre com metas
factíveis e alcançáveis, mesmo que comece com
poucos passos. "É possível, por exemplo, definir um
valor mensal para ser guardado e, a cada período,
aumentar um pouco este número".
Para a educadora, este é o momento crucial para
se retomar o controle da vida financeira. "No início
do segundo semestre, é comum que as pessoas revisem
as suas metas de ano novo. É nesse momento que
muita gente percebe que não seguiu o planejamento
financeiro e algumas metas ficaram comprometidas.
Mas, calma! Não é a hora de jogar tudo para o alto.
Ainda dá tempo de virar esse jogo", explica.
Além da calma, para Louize não tem jeito: é importante ter papel, caneta e calculadora (ou um notebook) em mãos e calcular. Começando pelo que
se quer fazer, seja quitar uma dívida, construir a
sua reserva de emergência ou fazer um investimento.
Faça as contas, veja quanto é necessário para chegar
ao objetivo, registre sua renda e seus gastos mensais,
veja quanto seria necessário guardar por mês para
conseguir alcançar a sua meta.
Além disso não se deve esquecer dos compromissos já feitos “Não se deve esquecer que em breve
vão bater à sua porta o IPVA, IPTU, renovação de
seguros, renovação de matrícula e lista de material
escolar. Portanto, se for possível, já comece a guardar
uma "grana" para quitar de vez os fantasmas do começo do ano”, explica.
Por fim, Louize diz que é imporante olhar para o
extrato do mês anterior vendo o quanto gastou com
itens desnecessários ou "bobagens", seja uma refeição
que você poderia fazer por si próprio, um celular
que não seria necessário ser trocado ou até a
lâmpada acesa durante o dia todo que pesou na
conta de luz. "Dessa forma fica mais fácil cortar
gastos e começar a poupar. Ainda dá tempo de
iniciar este ano", finaliza. (Especial para O Hoje).

