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

s   30º C  
t  15º C
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Série de reportagens ouve de-
putados federais por Goiás que
falam sobre as pautas prioritá-
rias na legislatura.
Política 5

Bancada goiana
defende ações
do mandato

Alta da tarifa da energia residen-
cial respondeu, isoladamente, por
algo em torno de 29,5% da infla-
ção registrada entre as duas se-
manas finais de junho e a primeira
quinzena deste mês, segundo da-
dos do Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE).
Economia 4

Alta da energia
responde por
29,5% do IPCA 

Após adiamento, a empresa
Biovida DNA Exames venceu,
na última quarta-feira (21), o
pregão eletrônico para admi-
nistrar a aplicação de 1 milhão
de doses de vacina contra a
Covid-19 em Goiânia. O lance
prevê que o gasto por cada
dose aplicada seja de R$ 47,40.
Cidades 11

Empresa vence
pregão para
aplicar vacinas

Entrada de marcas tradicionais
no mercado de cervejas artesa-
nais pode sufocar indústrias me-
nores que buscam por espaço.
Negócios 17

Cerveja artesanal
busca espaço 
no mercado

A implementação da Taxa do Lixo que é discuti-
da pelos vereadores da Câmara de Goiânia in-
cluirá nos cálculos a frequência de coleta de cada
região da cidade a área construída do imóvel e o
custo com a limpeza urbana. A Taxa de Limpeza
Pública (TLP) é uma obrigação que os municípios

brasileiros terão que colocar em prática após a
sanção do marco regulatório do Saneamento
Básico. O prefeito Rogério Cruz (Republicanos)
criou um grupo de trabalho com integrantes de
diversas secretarias para definir o valor. Paço es-
tuda compensação da taxa no IPTU. Cidades 10

Taxa do Lixo deve levar
em conta área construída 
e frequência de coleta

�
Leia nas CoLunas

Xadrez: Presidente da FGM re-

clama que Reforma no Imposto

de Renda prejudicará cidades.

Política 2

Jurídica: Vai à sanção PL que

proíbe despejo durante a pan-

demia de Covid-19.

Cidades 10

Livraria: Paulo Stucchi cruza

lenda do folclore brasileiro

com fragmentos do nazismo.

Essência 14

diantE do  

Cruzeiro, Tigre tenta
encerrrar jejum
Sem vencer há três rodadas, o
Vila Nova tenta conquistar sua
primeira vitória em sua casa. O
adversário também vem de
uma sequência negativa.
Esportes 7

Em EstrEia dE 

Cabo, Goiás perde
para Ponte Preta
Equipe esmeraldina vê Ponte Pre-
ta abrir placar na partida com Ro-
drigão. Alef Manga chega a em-
patar, mas Camilo de pênalti de-
creta vitória alvinegra.
Esportes 8

Cresce demanda por serviços públicos e servidores A crescente de-
manda de serviços fez com que a Prefeitura de Goiânia aumentasse a quantidade de profissionais em
diversas áreas na Capital que já ultrapassou os 1,5 milhões de habitantes. Cidades 9

Após anunciar o presidente do
Progressitas para a Casa Civil, mi-
nistério que é considerado o co-
ração do governo, Bolsonaro se
rende a sigla para evitar uma de-
bandada do chamado Centrão.
Movimento ocorre em meio a cri-
se e pressão política.
Política 2

Bolsonaro se
rende ao PP para
se sustentar

Habite Galeria reabre para visitações
presenciais no próximo dia 27 de julho Essência 13

5º Prêmio ABRA de Roteiro abre
inscrições e novas categorias
Essência 14

Christian Dior; O jardim e a
moda que inspiram o estilista
Essência 16

Essência
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Raphael Bezerra

O governador Ronaldo Caiado, ao lado da presidente de
honra da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) e
coordenadora do Gabinete de Políticas Sociais (GPS), pri-
meira-dama Gracinha Caiado, inaugurou, nesta sexta-fei-
ra (23/07), em Goiânia, dois novos prédios que integram o
Complexo de Inovação Rural do Governo de Goiás. 

A qualificação estrutural recebeu investimento de R$
18,1 milhões, com entrega da nova sede administrativa da
Agência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa (Emater) e
obras de reestruturação do Centro de Treinamento e Ca-
pacitação (Centrer). O reforço para o setor de pesquisa e
qualificação agropecuária também incluiu a entrega de oito
novos veículos, adquiridos a partir de recursos prove-
nientes de convênio com o Ministério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento (Mapa), e o lançamento da Agroin-
dústria Escola, projeto que capacitará agricultores fami-
liares em produção industrial.

O Complexo de Inovação Rural engloba uma rede de
departamentos que inclui a nova sede da Emater, o Com-
plexo de Laboratórios, o Centro de Treinamento e Ca-
pacitação (Centrer) com Agroindústria e a Estação Ex-
perimental Nativas do Cerrado. Para as obras do edifício
onde funcionarão os escritórios da Emater, retomadas em
dezembro de 2019, foram investidos R$ 11.000.472,59.
(Especial para O Hoje)

investimentos foram na ordem de R$ 18 milhões

Caiado inaugura
Complexo de
Inovação Rural
da Emater

Wilson Silvestre

Nenhum poder é perene,
muito menos nas democracias
onde a alternância de perso-
nagens no topo do executivo
tem data de vencimento e, de-
pendendo da ocasião, é apeado
da cadeira antes do tempo via
instrumentos democráticos. Ou
seja: os eleitos, representando
o povo no Congresso, ejeta o ci-
dadão de seu posto por meio de
um impeachment, seja ele pre-
feito, governador ou presiden-
te da República.

Essa tem sido a preocupa-
ção dos que gravitam ao en-
torno do presidente Jair Bol-
sonaro (sem partido), princi-
palmente lideranças partidá-
rias que o apoiam ou dão sus-
tentação ao seu projeto de go-
vernança. Diante da pressão
dos áulicos palacianos e sem
ter para onde correr, Bolso-
naro percebeu que está em
meio a um mar revolto de
problemas e a única tábua de
salvação política que lhe resta
no Congresso, é o outrora de-
monizado ‘Centrão’.

Teve que engolir a seco seu
discurso de que governaria

por meio de bancadas temáti-
cas, ignorando solenemente
os partidos de centro. A in-
tenção era boa, mas percebeu
a tempo que as bancadas BBBs
– Boi, Bíblia, e Bala – não se-
riam suficientes para atender
as demandas do Executivo.
Para piorar, ampliou o núme-
ro de adversários, notada-
mente no Senado.

Por mais exercícios retóri-
cos e populistas que o presi-
dente faça, ainda carece de
apoios das instituições for-
mais, como o judiciário, le-
gislativo e a sociedade orga-
nizada. Sem essa tríade, sua
defesa à democracia soa falsa
e provoca desconfiança dando
espaço aos adversários para
desconstruírem seu governo.
É nesse cenário que Ciro No-
gueira vai atuar à frente da
Casa Civil, aplainando o ca-
minho de Bolsonaro e orga-
nizar uma linha de defesa
consistente no Congresso.

Na esteira de obstáculos,

Ciro tem que construir urgen-
te uma ponte sólida para que
Bolsonaro atravesse o abismo
que o separa do Senado. Afi-
nal, é de lá que pode sair o
templário Pacheco com sua
veste branca empunhando a
espada da pacificação do país.
Assim como Nogueira, Pache-
co tem bom trânsito entre os
senadores e passa ao largo
dos problemas enfrentados
por Bolsonaro.

Desde quando o presiden-

te nacional do PSD, Gilberto
Kassab anunciou que Pache-
co veria para o partido e seria
o candidato a presidente da
República pela legenda, Pa-
checo se distanciou mais do
Palácio do Planalto.

Não à toa que Kassab per-
cebeu que o mineiro Pacheco
encaixa direitinho no modelo
de liderança que pode agluti-
nar os espectros de centro,
centro-direita e a direita não
bolsonarista a um projeto de
convergência, longe dos extre-
mos. É tudo que Bolsonaro não
deseja. Sem a polarização entre
ele e Lula, seu discurso anti-
petista perde força e apoiado-
res, cai no vazio. Esse será o ar-
gumento para justificar a bus-
ca de profissionais da política
como Ciro e Lira em detri-
mento de generais da ativa ou
de pijama.

Lideranças como Ciro No-
gueira e Arthur Lira podem
ter todos os defeitos políticos
que Bolsonaro criticou até

recentemente, mas são reco-
nhecidos como hábeis nego-
ciadores no serpentário polí-
tico do Congresso. São estes
senhores que terão a missão
de reorganizar a base de bol-
sonarista no Congresso e dar
governabilidade à gestão do
presidente.

Eles sabem que agora, mais
do nunca, a saída é para cima
pois não é mais possível per-
manecer no fosso das incerte-
zas quanto ao futuro. E o que
não faltará serão especulações
quanto ao amanhã, desde fu-
sões de siglas para formar uma
base forte em apoio ao presi-
dente, unindo PSL, Progressis-
tas e Democratas. Se realmen-
te materializar essa união, será
o maior partido do Congresso
com mais de 120 deputados e
15 senadores.

Ninguém em meio à secura
do Planalto e o sonolento Con-
gresso praticamente vazio, aris-
ca qualquer palpite sobre essa
fusão, quando muito dizem
que se trata de especulações e
o desejo de alguns líderes em
manter suas bancadas e até
ampliá-las. De fato, existem
muitas vaidades e pouco inte-
resse em unir siglas. É impos-
sível imaginar O DEM perden-
do protagonismo para o PSL ou
vice e versa. Por maior que seja
o exercício de imaginação, não
faz sentido o Progressista que
está com a faca e o queijo na
mão ceder parte do manjar
para o quase ‘nanico’ DEM.
(Especial para O Hoje)

Presidente percebeu
que está em meio a
um mar revolto de
problemas e a
salvação é o ‘Centrão’

Presidente da FGM reclama que
Reforma no IR prejudicará municípios 

Prefeitos estão preocupados com o projeto de Refor-
ma Tributária que está na Câmara dos Deputados. A an-
gústia dos gestores municipais é quanto a mudanças no
Imposto de Renda, pois parte dos recursos deste tribu-
to vai parar nas prefeituras. “A base
de cálculo do Fundo de Participa-
ção dos Municípios é o IPI e o Im-
posto de Renda, quando você
mexe nos impostos que tem di-
visão com os municí-
pios. Há um impacto
negativo com os mu-
nicípios e o governo
pode fazer a reforma
tributária tirando as
contribuições que não
há divisão com os es-
tados e municípios”,
afirmou o presidente
Federação Goiana dos
Municípios (FGM) e prefeito de
Campos Verdes, Haroldo Naves.
Segundo o prefeito, municípios de
todo o país podem per-
der até R$ 13,5 bilhões.

Mobilização
A proposta de Reforma Tributária foi elaborada

pela equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes.  O
presidente da Federação Goiana dos Municípios (FGM)
afirma que há mobilização de gestores municipais con-
trários à proposta. 

Naming rights
A Secretaria Estadual de Esportes e Lazer constituiu

um Grupo de Trabalho para desenvolvimento, contrata-
ção, implantação e o acompanhamento do projeto de con-
cessão de direitos de imagem e marca, ‘naming rights’ do
Estádio Serra Dourada.

O que é?
Naming rights é o direito aplicado à concessão da pro-

priedade nominal de um determinado local a uma marca.
Ou seja, o nome que um local, seja ele um estádio de fute-
bol ou um estabelecimento para eventos, recebe uma
nova denominação.

Taxa do Lixo
A Prefeitura de Goiânia criou

um grupo de trabalho para pro-
mover a elaboração de estudos
técnicos para definição de valor
da Taxa de Limpeza Pública, em
Goiânia. Projeto sobre o assun-
to já foi enviado pelo Executivo
à Câmara Municipal no dia 14
de julho.  

Composição 
A composição do grupo é de

apenas servidores da Prefeitura
de Goiânia. O Grupo de Traba-
lho fará as análises das variáveis
ambientais, econômicas e so-
ciais. Não há prazo definido
para que a comissão encerre as
atividades. 

Renda Família
Foi sancionada pelo prefeito

de Goiânia, Rogério Cruz (Re-
publicanos), lei que flexibiliza
regras para ingresso do pro-
grama Renda Família. As alte-
rações ocorreram para facilitar
a concessão de auxílio finan-
ceiro a famílias em situação de
vulnerabilidade social.

Sancionada 
O governador de Goiás, Ro-

naldo Caiado (DEM) sancionou
lei que regulamenta o ProGoiás
Rural. A medida altera alíquotas
de determinados produtos, vi-
sando aumentar a competitivi-
dade, frente a outras unidades
da federação.

2 O Governo de Goiás não
fará a transferência simbó-
lica da capital para a cidade
de Goiás, prática histórica
desde 1961.

CuRtAs
t

Samuel Straioto | xadrez@ohoje.com.br

Xadrez

Bolsonaro se rende ao Progressitas
para impedir debandada do ‘Centrão’

Lideranças como Ciro

Nogueira e Arthur

Lira podem ter todos

os defeitos políticos

que Bolsonaro criticou

até recentemente, mas

são reconhecidos

como hábeis

negociadores no

serpentário político 

do Congresso
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Os limites da CPI

Francisco Oliveira

Há alguns anos, a modalidade de Ensino a Dis-
tância (EaD) tem se expandido para tornar mais
acessível a educação superior. Com a pandemia,
que impôs o isolamento social, essa procura tem au-
mento ainda mais. Segundo dados da Associação
Brasileira de Educação a Distância (ABED), desde
o início da crise sanitária provocada pela Covid-
19, houve um aumento de 30% nas buscas por um
curso de graduação online. Ainda de acordo esti-
mativas da Associação Brasileira Mantenedora
de Ensino Superior (ABMES), em parceria com a
empresa Educa Insights, em 2022, o número de uni-
versitários nessa modalidade de ensino será maior
do que na presencial. A projeção inicial era para
2023, porém o processo foi acelerado.

Não vou negar que essas ferramentas virtuais
têm facilitado o acesso ao ensino, mas, também, su-
cateado a qualidade das graduações, desvalori-
zando, ainda mais, a educação no país, o que tem
reflexo direto na engenharia civil. Quando anali-
samos o fato de que alunos de engenharia ti-
nham 6 mil horas de aulas e, hoje, têm 3 mil e du-
zentas, não é um milagre que está sendo feito. Al-
guma coisa na formação desse profissional está sen-
do cortada. É preciso dedicação aos estudos para
formar bons profissionais para evitar riscos de aci-
dentes como prédios que desabam, barragens que

se rompem. Que aprendizados, nós especialistas do
setor, vamos tirar desses desastres? Todas essas fa-
talidades, sejam em dimensões pequenas, médias
ou grandes, pedem momentos de reflexão e, volto
a afirmar, de estudo. O que estamos vendo é um
menor comprometimento com a melhor solução
técnica econômica aplicável.

A educação a distância não deveria ser tratada
como uma mercadoria. Porém, de acordo o Cen-
so 2017 da ABED, os cursos de graduação online
foram os que mais deram retorno financeiro às
empresas educacionais, totalizando uma por-
centagem de 17,85%. Por outro lado, o Brasil man-
tém a constância na perda posições no ranking
de Universidades Mundiais, o QS World Univer-
sity Rankings by Subject.

É preciso encarar os desafios em adequar o EaD
em um aprendizado de qualidade. A pandemia
"quebrou" a rotina
das pessoas, a forma
de se relacionar, es-
tudar, trabalhar mu-
dou. Não existe mais
nada de normal nesse
"novo", entretanto, é
preciso ter esse mo-
mento de reflexão so-
bre a degradação da
vida profissional.

Thárik Uchôa

O Brasil tem acompanhado com atenção a CPI
da Covid no Senado há meses e, geralmente, o
grande foco vai para as declarações dos depoen-
tes e dos senadores. Contudo, também é preciso
dar importância a outro ponto, que chega a ser até
menosprezado perante a sociedade: os limites que
a CPI tem (ou, pelo menos, deveria ter). O mesmo
vale para uma comissão que apura um processo
administrativo disciplinar, já que ambas as in-
vestigações estão na esfera da administração pú-
blica, e não no âmbito judiciário.

No caso da Comissão Parlamentar de Inquéri-
to em andamento no Senado, ela foi instaurada para
verificar se há indícios de crime de responsabili-
dade na compra das vacinas contra a Covid-19, en-
tre outras ações do governo federal no combate à
pandemia. Mas, nem sempre os membros da co-
missão respeitam com rigor o seu objetivo. Como,
geralmente, tanto os membros de uma CPI quan-
to os de uma comissão de processo administrativo
não são formados em Direito, é possível observar
várias ilegalidades e até um certo amadorismo na
condução desses processos.

Por vezes, os parlamentares atropelam o regi-
mento interno e não o observam estritamente. Daí
a importância de um advogado acompanhar quem
vai prestar o depoimento, pois é o advogado quem
vai apontar as ilegalidades e irregularidades, re-
querendo que o devido procedimento seja respei-
tado. Da mesma forma, é de suma importância que
os membros da comissão respeitem os advogados.
Uma situação emblemática que ocorreu na CPI da
Covid (e que não deveria ter ocorrido) foi quando
o senador Otto Alencar (PSD-BA) fez uma piada com
o advogado de Carlos Wizard.

Na ocasião, o parlamentar afirmou que o ad-
vogado Alberto Zacharias Toron estava “cora-
do” e que seu cliente havia “amarelado” na co-
missão. Quando Toron respondeu à colocação,
Alencar quis cassar a palavra do advogado e
ameaçou retirá-lo da sessão. Ora, é uma prer-
rogativa do advogado acompanhar o depoi-
mento, sobretudo para resguardar os direitos
do cidadão, sendo inimaginável um advogado
não poder ter acesso ao seu cliente. Nesse
caso, há um cerceamento do direito de defesa
do cidadão e do devido processo legal.

Situações como essa, em que pode ser cons-
tatada violação das prerrogativas da advocacia,
são passíveis de serem repreendidas pela OAB.
Nesse caso, um dia após ter tratado Toron de ma-
neira jocosa, o senador foi notificado para que as-
segure o livre exercício dos advogados na CPI. En-
quanto membro e relator de vários processos de
apuração de violações das prerrogativas da ad-
vocacia, vejo que algumas delas podem confi-
gurar, inclusive, crime de abuso de autoridade.

Outro limite que uma CPI deveria respeitar é
ter um fato específico para investigação. Caso
surjam fatos novos, deve ser aberta uma nova
CPI para apurá-los. Levantou-se a hipótese de
convocação de Andrea Siqueira Valle, ex-cu-
nhada do presidente, para prestar depoimento
na CPI da Covid, após ter sido divulgado um áu-
dio em que ela liga Bolsonaro a um possível es-
quema de rachadinha quando ainda era depu-
tado federal. Entretanto, a convocação dela se-
ria totalmente irregular, pois não tem relação
com o combate à pandemia.

Algumas pessoas alegam que o depoimento
dela poderia demonstrar um suposto modo de vida
corrupto do presidente, porém a CPI tem que ter
uma delimitação de assunto a ser investigado, não
sendo possível colocar temas diferentes para se-
rem averiguados numa mesma CPI. Além disso,
observo que alguns membros acabam fazendo da
CPI da Covid uma espécie de palanque político, ao
invés de se aterem somente à apuração dos fatos,
para saber se houve mesmo crime de responsa-
bilidade no enfrentamento à pandemia.

Apesar de também ter um caráter político, a CPI
precisa respeitar os limites legais e o rigor técni-
co, pois a prioridade deve ser investigar se há in-
dícios de crime de responsabilidade ou não. O ca-
ráter político deveria
vir em segundo plano,
sobretudo porque
uma CPI aborda inte-
resses que afetam a
sociedade como um
todo. Então, quando
alguns membros re-
correm a falácias ou
partem para ataques
pessoais, o foco prin-
cipal é perdido.

CARtA  do lEitoR

CoNtA PoNto

iNtERAjA  CoNosCo

Thárik Uchôa é advogado
especializado em Direito
Público

Francisco Oliveira é enge-
nheiro civil e mestre em
Mecânica dos Solos

Povo negro
Percorrer a trajetória do povo negro, reco-

nhecer as sequelas provocadas na diáspora, tais
como o sequestro da humanidade, os castigos, a
impossibilidade de culto aos orixás, o banzo e a
morte, é promover o diálogo entre passado e pre-
sente, sob as asas do pássaro africano, a fim de
buscar o encontro do indivíduo com o coletivo e
possibilitar um futuro, sustentado por bases
mais justas e equitativas. A estrutura vigente tam-
bém corrobora para invisibilidade e permanen-
te exclusão da população negra. A abolição da es-
cravatura não garantiu de fato a liberdade. Cas-
tigos corporais e outras humilhações se fazem
presentes quando um jovem negro é executado
sumariamente, quando o imaginário coletivo
define o negro como perigoso e incapaz, quando
a cor da pele é uma sentença. É preciso conhecer
e combater qualquer medida que impeça o negro
de sonhar, de respirar, de viver.

Sandro Antunes
Firminópolis

{
O governador Ronaldo

Caiado cumpriu agenda

na sexta-feira (23)na

cidade de Goiás, onde fez

vistorias e participou de

um encontro da

Educação. O primeiro

compromisso é a vistoria

à duplicação da GO-070,

executada pela Agência

Goiana de Infraestrutura

e Transportes (Goinfra),

no trecho do

entroncamento da GO-164

(trevo de Mossâmedes) à

cidade de Goiás 

O investimento é de R$ 84.203.199,81,
com recursos do Tesouro Estadual e
do Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social (BNDES).
Restam os últimos 1,5 quilômetros
para entrega de 14,54 quilômetros
duplicados da GO-070 e a recupera-
ção dos 3,5 quilômetros finais para
inauguração de 11,38 quilômetros de
rodovia restaurada.

Pandemia escancarou uma educação
sucateada na área da engenharia

@jornalohoje
“Taí, A comunidade torceu tanto para a polícia
militar no caso lázaro, valentes, guerreiros,
saíram aplaudidos ,de repente vem uma cena
desta ,estamos em 2021 ,tudo online ,a força
agora está na redes sociais, não no xinga-
mento, murros ,tapas na cara ,ninguém quer
a polícia seja bonzinho com bandidos, porém,
tem ter bom senso,equilíbrio, não levar para
o lado pessoal,para o ego ,para a demons-
tração de força desnecessária, pode é deve
ter a firmeza, e a sempre a luz da lei ,assim
exercer a profissão, a vocação e transmitir se-
gurança, nunca o medo ,o medo vira revolta
,é um tiro no pé, mesmo colegas que por
força da defesa do corporativismo são obri-
gados a defenderem a ação ,todos nós per-
demos!”, desabafou o internauta sobre
violência contra um advogado em Goiânia.

Ricardo Simões

@ohoje
“eu não entendo porque que polícia acha
que eles têm o direito de bater nas pes-
soas”, comentou a internauta sobre a agres-
são sofrida por um advogado goiano da
Polícia de Goiás.

Julia amorim

@jornalohoje
A deputada federal Joice hasselmann
(PSl-SP) relatou nesta quinta-feira ter so-
frido um incidente na madrugada do úl-
timo domingo.
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A alta da tarifa da energia residencial res-
pondeu, isoladamente, por algo em torno de
29,5% da inflação registrada entre as duas se-
manas finais de junho e a primeira quinze-
na deste mês, segundo dados divulgados na
sexta-feira, 23, pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE). Nos 30 dias de
junho, a contribuição da energia na forma-
ção do custo de vida dos brasileiros havia sido
de 16,3%. A revisão desde 1º de julho dos va-
lores embutidos na chamada “bandeira ta-
rifária vermelha”, já em seu nível dois, ten-
derá a puxar ainda mais a inflação esperada
para as quatro semanas de julho e, neste caso,
a alta dos juros básicos pelo Banco Central
(BC) tende a ter um efeito praticamente
nulo, mas atuará para desaquecer ainda
mais a demanda numa tentativa de conter o
que a autoridade monetária classifica como
“efeitos de segunda ordem” sobre os indica-
dores inflacionários causados pelo encare-
cimento da energia.

Como se recorda, a “bandeira tarifária” su-
biu 51,56% desde o primeiro dia de julho,
num verdadeiro “tarifaço disfarçado” apli-
cado pelo governo para evitar a adoção de
medidas mais drásticas para desestimular o
consumo de energia e evitar um apagão no
sistema elétrico. O valor adicional imposto
pela “bandeira vermelha” sobre as tarifas da
energia residencial saltou de R$ 6,243 para
R$ 9,492 a cada 100 quilowatts/hora consu-
midos. A taxa de variação da tarifa saiu de
1,95% em junho, considerando as quatro se-
manas do mês passado, para 4,79% no pe-

ríodo de 30 dias finalizado em 13 de julho, ou
seja, uma elevação de 2,84 pontos de por-
centagem em apenas duas semanas.

O Índice Nacional de Preços ao Consumi-
dor Amplo 15 (IPCA-15) de julho, desta forma,
atingiu 0,72%, saindo de uma taxa mensal de
0,53% em junho. O IPCA chegou a anotar re-
cuo na quinzena final do mês passado, lem-
brando que o IPCA-15 de junho, medido en-
tre os dias 14 de maio e 14 do mês seguinte,
havia alcançado 0,83%. A comparação entre
o IPCA-15 de junho e o de julho sugere uma
desaceleração enganosa, portanto, já que o rit-
mo de alta dos preços voltou a ganhar fôlego
nas primeiras duas semanas de julho, sob in-
fluência, além da energia, também dos au-
mentos nos preços da gasolina, do gás de co-
zinha, carnes e pão francês.

Impacto dos planos de saúde
Como compensação, não suficiente para

compensar as demais altas, as prestações
dos planos de saúde sofreram baixa de
1,36% até a segunda semana de julho, re-
fletindo a redução de 8,19% determinada
pela Agência Nacional de Saúde Suple-
mentar (ANS) desde 8 de julho, mas retro-
ativo a a maio deste ano e com vigência até
abril de 2022. “Desse modo, no IPCA-15 de
julho foram apropriadas as frações mensais
relativas aos meses de maio, junho e julho”,
anota o IBGE. Excluído os efeitos dessa re-
dução sobre o IPCA, a inflação teria avan-
çado de 0,50% em junho para 0,77% nos 30
dias terminados em 13 de julho.

2 A possibilidade de novos
aumentos extraordinários
nas tarifas de energia ainda
não pode ser descartada,
diante da crise hídrica en-
frentada pelo País. De acordo
com dados do Operador Na-
cional do Sistema Elétrico
(ONS), até ontem, 23, os níveis
dos reservatórios nas regiões
Sudeste e Centro-Oeste cor-
respondiam a 27,05% da ca-
pacidade máxima, corres-
pondendo a um volume de
40,229 megawatts/hora de
energia armazenada.
2 No mesmo período do
ano passado, aqueles reser-
vatórios apresentavam ní-
veis equivalentes a 48,07% de
sua capacidade, acumulan-
do em torno de 71,480 MWh.
Em julho deste ano, portanto,
o volume de energia arma-
zenada havia desabado
43,7%. Proporcionalmente, o
nível de água nas represas
das duas regiões se aproxi-
mava daquele registrado em
julho de 2001, quando ha-
viam baixado para 26,85%,
apenas um mês depois de
decretado o racionamento de
energia naquele ano.
2 Mais da metade do IPCA-
15 de julho deveu-se aos au-

mentos registrados nos pre-
ços da energia, gás, passa-
gens aéreas e combustíveis,
com destaque para a gasolina.
Mais precisamente, a in-
fluência daquele grupo de
produtos sobre o índice che-
gou a 56,0%, diante de 33,1%
nas quatro semanas de junho.
Excluídos aqueles itens, os
demais bens e serviços regis-
traram variação de quase
0,32%, ligeiramente abaixo
da taxa de 0,35% registrada
no IPCA de junho.
2 Depois da energia, a se-
gunda maior influência veio
das passagens aéreas, que
saltaram 35,64% nas quatro
semanas finalizadas em 13 de
julho, saindo de uma redução
de 5,57% nos 30 dias de ju-
nho. O salto resultou em um
impacto de 15,8% sobre o
IPCA-15 deste mês.
2 No acumulado do ano até
13 de julho, os aumentos nos
preços da gasolina (27,08%),
etanol (32,29%), diesel
(26,21%), gás de botijão
(19,43%), gás encanado
(14,69%) e energia (10,54%)
explicam 54,48% do IPCA de
4,88% registrado no período.
As passagens aéreas, a des-
peito do aumento mais re-

cente, ficaram 26,51% mais
baratas. Em 12 meses, gaso-
lina, etanol e diesel subiram,
pela ordem, 40,32%, 49,08%
e 30,24%, com saltos de
42,1% para as passagens aé-
reas, de 26,3% para o botijão
de gás, de 16,95% para a
energia e 13,88% para o gás
encanado. Esse conjunto de
produtos contribuiu em
47,9% na composição do
IPCA, que acumulou alta de
8,59% no mesmo período.
2 De acordo com o Itaú
BBA, o IPCA-15 de julho veio
acima das previsões do banco
(0,64%) e também superior à
taxa mediana esperada pelos
mercados (0,65%). A proje-
ção preliminar para a inflação
de julho passou a 1,01%, com
previsões de 0,34% para agos-
to e de 0,35% em setembro.
No primeiro caso, se confir-
mada a previsão, o índice ten-
deria a superar a taxa de
agosto do ano passado
(0,24%), mas fiaria abaixo da
inflação de setembro daque-
le ano (0,64%). “A pressão no
curto prazo é explicada pela
aceleração em preços admi-
nistrados, destacadamente
(por conta da) energia elétri-
ca”, avalia a instituição.

Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

Salto na tarifa de energia explica
perto de 29,5% do IPCA-15 de julho

O principal problema das indústrias no segundo tri-
mestre de 2021 ainda foi a falta e o alto custo das ma-
térias-primas. De acordo com a pesquisa Sondagem In-
dustrial, da Confederação Nacional da Indústria (CNI),
os efeitos da pandemia de covid-19 têm impactado a ofer-
ta de insumos para o setor. O problema é mencionado
por 68,3% das indústrias pesquisadas.

Em seguida, a elevada carga tributária (34,9%) e a taxa
de câmbio (23,2%) estão entre os principais entraves en-
frentados pelo setor no país.

A Sondagem Industrial também mostra aumento nos
preços das matérias-primas, mesmo que em um ritmo
mais lento. O índice caiu no trimestre, mas permanece
acima da linha de 50 pontos e está entre os maiores da
série com 74,1 pontos. Indicadores abaixo de 50 pontos
mostram preços abaixo do planejado. Acima desse va-
lor, estão acima do previsto.

Em junho, o indicador de estoque efetivo em relação
ao planejado pelas empresas registrou 48,7 pontos, fi-
cando abaixo da linha de 50 pontos que indica que os es-
toques estão alinhados ao planejado pelas empresas. A
distância para o planejado foi maior em junho se com-
parado aos meses de abril e maio, quando os índices fo-
ram de 49,6 e 49,2 pontos, respectivamente.

Emprego e produção
A pesquisa da CNI aponta que o emprego comple-

tou um ano sem queda. O indicador de empregados na
indústria subiu para 52 pontos no mês de junho. Pelo
segundo mês consecu-
tivo, o número de tra-
balhadores está acima
da linha de 50 pontos,
ou seja, mostra alta do
emprego.

A produção indus-
trial também cresceu
pelo segundo mês con-
secutivo. O índice ficou
em 52 pontos. Os índices
variam de 0 a 100, com
linha de corte em 50
pontos; os dados acima
desse valor indicam
crescimento na compa-
ração com o mês ante-
rior e abaixo, queda.

Além disso, a Utili-
zação da Capacidade
Instalada (UCI) alcan-
çou 71% em junho,
crescimento de um
ponto percentual em relação a maio. De acordo com a
entidade, esse percentual é o mais alto para o mês de ju-
nho desde 2013 e indica que a indústria, apesar da que-
da observada no início do ano, se encontra aquecida.

Expectativas
O otimismo dos empresários industriais em relação

aos próximos meses manteve o crescimento em julho.
O índice de expectativa de demanda aumentou 1,1
ponto em relação a junho, alcançando 61 pontos. Esse
é o maior valor para o mês de julho desde 2011, quan-
do o índice era de 61,8 pontos.

O índice de expectativa de exportação teve um cres-
cimento de 0,5 ponto, passando de 54,9 pontos para 55,4
pontos entre junho e julho.

Todos os indicadores de satisfação com a situação fi-
nanceira também melhoraram no segundo trimestre de
2021. A intenção de investimento aumentou 1,6 ponto em
relação a junho, alcançando 58,6 pontos. O indicador apre-
senta recuperação após a queda que ocorreu em fevereiro
e março deste ano, mas ainda não recuperou o patamar
de janeiro, quando o índice foi de 59,9. A pesquisa com-
pleta está disponível na página da CNI. (ABr)

Problema é mencionado por 68,3% das empresas 

Prévia da inflação oficial fica
em 0,72% em julho, diz IBGE
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Pandemia
ainda afeta
oferta e custo
de matérias-
primas, diz CNI

O Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo –
15 (IPCA-15), que mede a pré-
via da inflação oficial, regis-
trou inflação de 0,72% em
julho deste ano. Essa foi a
maior variação do IPCA-15
para um mês de julho desde
2004 (0,93%).

Segundo dados divulgados
hoje (23) pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE), o IPCA-15 de julho
deste ano ficou abaixo do re-
gistrado no mês anterior
(0,83%), mas acima de junho
de 2020 (0,30%).

A prévia da inflação oficial

acumula taxas de 4,88% no
ano e de 8,59% em 12 meses,
de acordo com o IBGE.

Sete dos nove grupos de
despesa analisados na pesqui-
sa tiveram alta de preços na
prévia de julho, com destaque
para habitação, cuja taxa de in-
flação chegou a 2,14% no pe-
ríodo. A alta de 4,79% da ener-
gia elétrica foi a principal res-
ponsável pelo comportamento
deste grupo de despesas e pelo
IPCA-15 em julho.

Também contribuíram
para a inflação dos gastos com
habitação os aumentos de pre-
ços do gás de botijão (3,89%) e

gás encanado (2,79%).
Os transportes também ti-

veram impacto importante
na prévia do mês, ao registrar
inflação de 1,07%, devido
principalmente às passagens
aéreas (35,64%).

Em seguida, aparecem os
grupos alimentação e bebi-
das (0,49%), as despesas pes-
soais (0,36%), artigos de resi-
dência (0,81%), vestuário
(0,58%) e educação (0,12%).

Por outro lado, dois grupos
tiveram deflação (queda de
preços): saúde e cuidados pes-
soais (0,24%) e comunicação
(0,04%). (ABr)

Pesquisa aponta

que o emprego

completou um

ano sem queda
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João Gabriel Palhares

Seguindo com a série de publicações sobre as ações realiza-
das pelos representantes de Goiás na atual legislatura da Câmara
de Deputados, nesta edição, a reportagem conversou com os par-
lamentares Elias Vaz (PSB), Flávia Morais (PDT) e Francisco Jr.
(PSD). Durante a apuração desta matéria, todos foram contata-
dos por meio do e-mail divulgado no site da Câmara.

Com isso, foi pedido aos parlamentares até três ações as quais
consideravam como maior destaque e impacto à população goia-
na. As respostas e também, em alguns casos a omissão dos de-
putados, estão sendo publicadas separadamente por ordem al-
fabética e pelo nome político. Cada edição conta com as infor-
mações enviadas por até quatro parlamentares. Confira:

Filiado ao Partido Socialista Brasileiro (PSB),
Elias Vaz de Andrade, compõe, como titular, a Co-
missão Permanente de Minas e Energia. Partido
Socialista Brasileiro. Trabalhando em diversas
frentes como oposição da política adotada pelo
Presidente da República e seus adjacentes, Jair
Bolsonaro (Sem partido), o parlamentar vem rea-
lizando diversas denúncias de gastos elevados por
parte do Governo Federal.

Em fevereiro deste ano, Elias Vaz encaminhou
ao Ministério Público Federal (MPF) e ao Tribu-
nal de Contas da União (TCU), gastos elevados das
Forças Armadas com compras de picanha, cer-
veja, carvão, bacalhau, conhaque e uísque. Com
a ação, o TCU decidiu investigar possíveis irre-
gularidades na compra de alimentos pelas For-
ças Armadas, o que pode ter ocasionado, no mês
de maio, a recomendação do Ministro da Defesa,
Braga Netto, para que seja evitada a compra de
bebidas alcoólicas pela instituição.

Considerando o Exército e a Marinha, os pre-
gões homologados até a denúncia somavam
80.016 latas e garrafas de cerveja de marcas
como Heineken, Stella Artois e Eisenbahn,
além de Bohemia, Antarctica, Skol Beats e Puro
Malte. Outros valores também incluem 714,7 mil
quilos de picanha para os Comandos do Exér-
cito, da Marinha, da Aeronáutica, para a In-
dústria de Material Bélico do Brasil (Imbel) e
para o Departamento de Administração Inter-
na do Ministério da Defesa.

Seguindo o trabalho de fiscalização, em abril,
o parlamentar denunciou o gasto milionário de
R$2.452.586,11 durante as férias de Bolsonaro, en-
tre o mês de dezembro do ano passado e janei-
ro deste ano. A denúncia fez com que o chefe da
Controladoria-Geral da União (GCU) fosse à Câ-
mara prestar esclarecimentos. Os gastos do pre-
sidente foram destinados, de acordo com solici-
tação de detalhamento, com despesas de loco-
moção terrestre, aquática e aérea do presidente,
da família dele, de convidados e da equipe de pro-
fissionais que os acompanharam. O cartão cor-
porativo de Bolsonaro registrou compras no va-
lor de R$1.196.158,40 destinados  ao custeio de
hospedagem, alimentação e bebidas, contratação
de profissionais ou empresas terceirizadas para
prestação de serviço e ainda gastos com entre-
tenimento, como veículos aquáticos e guias tu-
rísticos, entre outros.

O parlamentar identificou, também, uma dí-
vida de 6 milhões de empresas de telefonia e in-
ternet com a União. O grupo Vivo deve R$1,7 bi-
lhão; o grupo Claro R$2,1 bilhões; a Oi, R$1 bi-
lhão e a Tim mais R$1,1 bilhão. Assim, ele apre-
sentou um projeto de lei na Câmara para im-
pedir o reajuste de tarifas concessionárias e per-
missionárias em débito.

Bancada federal goiana é formada por 17 deputados, além de 3 senadores 

Em série de reportagens especiais,
parlamentares goianos elencam as ações
que consideraram prioridade em suas
gestões na atual legislatura

Deputados federais falam sobre
ações realizadas em 2 anos

Elias Vaz (PSB)

Filiada ao Partido Demo-
crático Trabalhista (PDT), Flá-
via Carreiro Albuquerque Mo-
rais compõe, como titular, a
Comissão Permanente de Tra-
balho, de Administração e Ser-
viço Público. Em abril, a par-
lamentar teve o seu projeto de
lei que inclui medidas prote-
tivas de mulheres em banco
de dados policial aprovado. A
medida tem objetivo auxiliar
no combate à violência contra
as mulheres.

De acordo com a parla-
mentar, mesmo com após a
criação da Lei Maria da Pe-
nha, o número de casos de
violência contra a mulher tem
crescido no Brasil, levando à
necessidade de instrumentos
que melhorem a agilidade do
atendimento pelas forças de
segurança. A medida propos-
ta por Flávia segue para aná-
lise no Senado.

Como relatora na Comis-
são de Seguridade Social e Fa-
mília, a deputada buscou pela
ampliação da cobertura dos
planos de saúde em relação aos
tratamentos antineoplásicos
(quimioterapia de uso oral). O
medicamento é utilizado para
destruir as células malignas,

como câncer, a fim de evitar ou
inibir o crescimento e a disse-
minação de tumores. A parla-
mentar, na proposta, revoga a
regra que atualmente condi-
ciona a cobertura desses tra-
tamentos à publicação, pela
Agência Nacional de Saúde Su-
plementar (ANS), de protocolos
clínicos e diretrizes terapêuti-
cas.O projeto foi aprovado no
início do mês de julho deste
ano e será enviado à sanção
presidencial.

Outra proposta nomeada
pela parlamentar como um de-
senvolvimento importante para
a população de Goiás é o pro-

jeto de Lei que permite à mãe
requerer provisão de alimentos
para o filho desde o nascimen-
to quando o nome do pai cons-
tar na Declaração de Nascido
Vivo, bem como no Registro de
Nascimento. O projeto que se-
gue em análise na Câmara de
Deputados, segundo a deputa-
da, permitiria que a mãe, “em
vez de buscar a Justiça para ob-
ter uma sentença favorável por
meio de ação de alimentos, já
adentrava com a execução de
alimentos, cabendo ao suposto
pai provar a negativa de pa-
ternidade por meios próprios,
se for o caso”.

Flávia Morais (PDT)

Filiado ao Partido Social
Democrático (PSD), Francisco
Rodrigues Vale Junior compõe,
como titular, a Comissão Per-
manente de Seguridade Social
e Família. Pensando no uso
das tecnologias como caminho
para melhoria da qualidade
de vida e a cidadania nos mu-
nicípios, o parlamentar pro-
pôs à Câmara de Deputados a
Política Nacional de Cidades In-
teligentes (PNCI).

A proposta estabelece di-
retrizes e as medidas de in-
centivo para implantar a lei em
todo o País. De acordo com o

parlamentar, o projeto visa di-
minuir, através do incentivo a
utilização de tecnologias na
saúde e mobilidade distâncias
e diferenças regionais, traba-
lhando em cima da legislação.
As bases para a criação da po-
lítica nacional estão inseridas
no livro "Cidades Inteligentes:
Uma abordagem humana e
sustentável" lançado em mar-
ço pela Câmara dos Deputados.

Na comissão de fiscalização
do combate à Covid-19, duran-
te o ano passado, o parlamentar
enviou um relatório final indi-
cando acertos e as deficiências

nas medidas tomadas pelo go-
verno federal, que foi aprovado
por unanimidade. O documen-
to  avaliou as ações adotadas até
dezembro de 2020 e recomen-
dou novas ações, entre as quais
o aperfeiçoamento do Plano
Nacional de Vacinação e a am-
pliação dos investimentos pú-
blicos. No documento o relator
enfatizou a necessidade de que
o poder público continue con-
centrando seus esforços para
garantir a vacinação sem in-
terferências políticas, inclusive
para que o setor produtivo pos-
sa voltar às suas atividades.

O parlamentar, também,
avança com uma nova pro-
posta que prevê a disponibili-
zação de ao menos um apare-
lho de ECMO, o chamado “pul-
mão artificial”, nos hospitais de
campanha de todo o país, que
teve a sua votação em regime
de urgência aprovada em abril.
A proposta prevê a aquisição
dos aparelhos com recursos
do Fundo Nacional de Saúde e
que os equipamentos conti-
nuem com os Estados após a
pandemia da covid-19. (Espe-
cial para O Hoje)

Francisco Jr. (PSD)
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O prefeito de Goiânia, Ro-
gério Cruz (Republicanos),
apresentou ao titular da Supe-
rintendência de Desenvolvi-
mento do Centro-Oeste (Sude-
co), Nelson Vieira Braga Filho,
e sua equipe, em reunião nes-
ta sexta-feira, 23, no Paço Mu-
nicipal, projetos para o desen-
volvimento da capital e geração
de emprego e renda.  São dois
polos localizados nas imedia-
ções do Aterro Sanitário, cuja
implantação tem previsão na
Lei 10.215/2018 que permite
implantação de empresas do
ramo de reciclagem e resíduos
sólidos e de lavanderias in-
dustriais e hospitalares, entre
outras atividades correlatas. 

Pelo estudo apresentado, a
parte Norte prevê o funcio-
namento de lavanderias e
afins, com possibilidade de
implementar usina de reuso
de água com vistas a diminuir
o impacto ambiental. Tais ati-
vidades têm projeção de gerar
2,5 mil empregos diretos e
7,5 mil indiretos.

O Projeto Sul, pensada

para o manejo dos resíduos
sólidos da capital, contará
com atividades de recicla-
gem e tratamento destes res-
quícios com a previsão de
gerar 4 mil empregos diretos
e 12 mil indiretos. 

Já o Polo da Moda na Re-
gião da 44 (atualmente, só
perde para o Brás em São
Paulo) tem por objetivo for-
talecer a economia de base
(costureiras, bordadeiras e
pequenas facções de costura

e) e ser referência na produ-
ção e distribuição de produtos
do segmento de moda. A cria-
ção dos polos faz parte do
plano de governo. 

Durante o encontro, Rogério
Cruz destacou a importância
da vinda a Goiânia do supe-
rintendente da Sudeco e de
sua equipe, o que, segundo ele,
demonstra interesse do órgão
pelos projetos da prefeitura,
além de prestígio ao município. 

"Falamos de assuntos que,

com certeza, trazem melho-
rias para a população goia-
niense. Nas vezes que eu es-
tive com Nelson, em Brasília,
ele sempre nos recebeu mui-
to bem, com receptividade
quase que exclusiva, desta-
cando grupos de diretores
para nos receber, para deta-
lhar todos os assuntos da Su-
deco e os projetos que leva-
mos ao conhecimento do ór-
gão", ressaltou o prefeito. "Só
temos a agradecer, Nelson,

pela sua atenção para com a
cidade de Goiânia".

Em sua fala, Nelson Braga
Filho disse reconhecer a im-
portância das propostas apre-
sentadas por Rogério Cruz e
sua equipe. "Esses projetos
são maravilhosos. Com certe-
za, a população de Goiânia e
de Goiás vão sair ganhando, e
ganhando muito, porque me-
lhora a qualidade de vida,
gera emprego e irradia o de-
senvolvimento", disse.

Projeto estrutura 3
polos de indústrias
e comércios em
Goiânia, com
destaque para o
Polo da Moda e
manejo de resíduos

Reunião foi articulada para tratar sobre projetos para o desenvolvimento da capital e geração de emprego e renda

Prefeito apresenta proposta para
desenvolver polos de Goiânia

O superintendente Nel-
son Vieira Braga Filho citou
o Anel Viário e a Ferrovia
Norte-Sul como eixos im-
portantes de desenvolvi-
mento. "Você vai perceber
que o fluxo e os negócios
vão fluir com mais facilida-
de, e a Sudeco, como Supe-
rintendência de desenvolvi-
mento, ela sempre olha para

a aprovação dos processos
que nos chegam e na aplica-
ção de seus recursos", pon-
tuou. "Nessa proposta de
apoiar o desenvolvimento
regional, vocês podem contar
conosco. Apresentem os pro-
jetos, que vocês terão um
parceiro, com certeza, na
busca desses recursos". A
reunião contou com a pre-

sença de Luciana Barros,
coordenadora-geral de fun-
dos da Sudeco.

Ao final de seu discurso, Ro-
gério Cruz disse ter certeza
de que a vinda a Goiânia de
Nelson Braga Filho, como sa-
lientou o deputado João Cam-
pos, mostra o respeito e a de-
terminação da Sudeco em
atender às demandas da capi-

tal. "Muito nos alegra, porque
nos dá a entender de que o de-
sejo de atender a cidade de
Goiânia é muito grande, de
acordo com a sua possibilida-
de, e com o apoio da bancada
federal de Goiás. Só temos a
agradecer por estar aqui co-
nosco, junto com a sua equipe",
completou o prefeito.

Outro assunto abordado na

visita da equipe da Sudeco está
relacionado à Operação Urbana
Consorciada, no Setor Pedro
Ludovico, com custo estimado
de R$ 600 milhões. Rogério Cruz
fez questão de ressaltar o em-
penho e a disposição da prefei-
tura em apoiar a iniciativa pri-
vada, em projetos que moder-
nizem a cidade e melhorem a
qualidade de vida da população.

Superintendente auxilia na busca por recursos

Fora disso, pode ocorrer
improbidade administrativa
para mandatários públicos.

Publicidade 

legal 

Depto comercial: (062) 3095-8700

e-mail: comercial1@ohoje.com.br

Somente os Diários Oficiais têm validade para comprovantes digitais.
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Breno Modesto

Sem vencer há três rodadas,
o Vila Nova tem, neste sábado
(24), mais uma oportunidade
de encerrar o jejum de vitórias
jogando no Estádio Onésio Bra-
sileiro Alvarenga. Desta vez, o
adversário será o Cruzeiro,
que também não vive seus me-
lhores dias dentro da compe-
tição nacional e, recentemente,
entrou na zona de rebaixa-
mento do torneio.

Com pouco tempo de pre-
paração após a derrota sofrida
para o Brusque, na última
quarta-feira (21), o técnico in-
terino Higo Magalhães revela
que procurou potencializar a
“agressividade” de seus joga-
dores, para que eles entrem
em campo da mesma forma
como jogaram diante do Goiás
e no triunfo contra o Operário,
fora de casa.

“Procuramos potencializar
os atletas em termos de “agres-
sividade”. Eu falo em termo de
sermos um time competitivo,
como fomos contra o Goiás e
nos jogos que vencemos, como
contra o Operário, onde tivemos
muita dificuldade. Não que os
jogadores tenham deixado de
ser competitivos nos jogos em

que perdemos, mas o nosso ní-
vel de concentração baixou um
pouquinho. Com isso, a gente foi
vencido nos duelos, perdendo
esses dois jogos”, revelou Higo
Magalhães.

Já o atacante Henan disse
que todo atleta que veste a ca-
misa vilanovense sabe da pres-
são que terá. Porém, o camisa
9 acredita que, neste momen-
to de dificuldade, é preciso ter
tranquilidade e seguir dando
respaldo às ideias do coman-
dante colorado.

"Nós sabemos da pressão
que é vestir a camisa do Vila
Nova. Temos uma grande na-
ção por trás disso. Mas, nesse
momento de dificuldade, te-
mos de demonstrar tranquili-
dade. Eu acredito que o traba-
lho vem sendo bem feito, ape-
sar dos resultados, nos últi-
mos dois jogos, não terem
acontecido. A proposta de jogo
que o Higo (Magalhães) tem de-
monstrado ter, de ter coragem
de buscar o gol sempre foi o
que mudou o nosso time do
Campeonato Goiano para cá.
Então, nós temos que acreditar
nessa ideia”, comentou Henan.

Estreia
Com o nome já publicado

no Boletim Informativo Diário
(BID) da CBF, o lateral-direito
Lucas Mazetti deve fazer sua
estreia pelo clube. No entanto,
o jogador deve atuar como
ala, já que Higo Magalhães
deve utilizar o esquema 3-5-2
diante da Raposa.

Histórico
Esta será a décima segunda

partida na história entre Vila
Nova e Cruzeiro. Até aqui, a
equipe mineira é quem de-
tém a seu favor a vantagem do
confronto. Foram sete triunfos
mineiros contra apenas dois
goianos. Além disso, foi da Ra-
posa a vitória no último en-

contro, em 2003, pelas oitavas
de final da Copa do Brasil da-
quela temporada. O Tigre ven-

ceu pela última vez em 1999,
pela extinta Copa Centro Oes-
te. (Especial para O Hoje)

Em situações parecidas, Vila Nova e
Cruzeiro se enfrentam com o 
objetivo de voltar a vencer

Com poucos dias de prepa-
ração após as derrotas para
Palmeiras e Cuiabá, o Atlético
Goianiense já tem um novo
desafio na Série A. O rubro-ne-
gro visita o Santos, neste do-
mingo (25), às 18h15 (horário
de Brasília), em duelo válido
pela 13ª rodada da primeira di-
visão. O confronto acontece
na Vila Belmiro, onde o ru-
bro-negro venceu na última
temporada, pela primeira vez
em sua história.

Com quatro jogos sem ven-
cer, o Atlético Goianiense en-
cara o Santos que somou, até o
momento, um ponto a mais
na classificação. O confronto,
que vale posição na tabela, é
encarado como fundamental
para o rubro-negro que na pró-
xima semana já vai encarar o
Athletico Paranaense, nova-
mente como visitante, no jogo
de ida das oitavas de final da
Copa do Brasil.

Para esse duelo, o Atlético
Goianiense vai ter uma série de
desfalques, começando pelo
treinador. Eduardo Barroca foi
expulso diante do Cuiabá e
por isso só vai acompanhar a
partida em um dos camarotes
da Vila Belmiro, ficando im-
possibilitado de estar na beira
do gramado. Quem deve co-
mandar a equipe será o auxi-
liar permanente do time goia-
no, Eduardo Souza, que era
justamente o técnico interino
no último ano, quando venceu
o Santos na Vila Belmiro.

Entre os atletas de linha, são
quatro desfalques. Na defesa
são dois nomes, o zagueiro
Éder recebeu o terceiro cartão
amarelo e está suspenso, além
dele, o lateral-esquerdo Igor
Cariús sentiu a panturrilha di-
reita e voltou para Goiânia
para realizar exames médicos.
As outras ausências estão no
meio-campo, Willian Mara-
nhão foi expulso diante do
Cuiabá, enquanto João Paulo
nem viajou e segue entregue ao

departamento médico do Atlé-
tico Goianiense. 

Apesar dos desfalques, o
Atlético Goianiense conta
com dois retornos. O primei-
ro é Natanael, o lateral-es-
querdo que também atua
como ponta, se recuperou de
uma contratura muscular e
se juntou ao elenco já em
São Paulo e inclusive deve ser
titular com a ausência de
Igor Cariús. O atacante Zé
Roberto, já tinha viajado com
o grupo, acompanhou o due-
lo contra o Cuiabá nas tribu-
nas, pois estava suspenso, e
voltou a ficar à disposição
para a comissão técnica.

Santos
A equipe paulista chega

após confirmar classificação
na Sul-Americana. O Peixe

empatou com o Indepen-
diente-ARG, fora de casa, e
como havia vencido o pri-
meiro jogo confirmou vaga
nas quartas de final. Um pa-
ralelo curioso entre as equi-
pes que se enfrentam neste
domingo, o próximo adver-
sário do time paulista na Sula
é o Libertad-PAR, que avan-
çou na fase de grupos, dei-
xando o Atlético Goianiense
na segunda colocação.

Com força máxima à dis-
posição, Fernando Diniz pode
optar por repetir o time titular
do Santos da última quinta-fei-
ra (22). Por ter o duelo no
meio de semana pela Copa
do Brasil, contra a Juazeiren-
se, o treinador pode preparar
algumas surpresas na escala-
ção inicial. (Felipe André, es-
pecial para O Hoje)

Henan acredita que, neste momento de dificuldade, é preciso manter a tranquilidade

André Luis marcou contra o Cuiabá e segue na equipe titular

O campeonato Brasi-
leiro da Série D entra no
seu segundo turno com
duas das equipes goianas
estarem cada vez mais
próximas da segunda fase
da competição nacional.
Enquanto Jaraguá e Goia-
nésia tem duelos particu-
lares diante de times do
Distrito Federal, a Apare-
cidense busca seus três
pontos no Mato Grosso.

Goianésia x Gama
Ainda líder do grupo 5

com treze pontos conquis-
tados, o Goianésia recebe
neste sábado (24), a equipe
do Gama, no estádio Val-
deir José de Oliveira, às 16
horas. Uma vitória pode
afastar ainda mais o con-
corrente direto na briga
pela próxima fase. 

Sem desfalques por le-
são ou suspensão, o trei-
nador Ariel Mamede deve
repetir a escalação qual
iniciou a partida diante
mesmo do próprio Gama,
sendo: Artur; Ygor, Bru-
mati, Tibúrcio, Anderson
Sobral, Bosco, Renato, Wel-
lington, Kallyl; João Celeri
e João Lucas.

Brasiliense x Jaraguá
O Jaraguá tenta a rea-

ção que pode começar nes-
te sábado (24), ao enfren-
tar um dos favoritos do
grupo 5, o Brasiliense, às
15 horas, no estádio Boca
do Jacaré. Após a demissão
de Coutinho, o clube alvi-
negro anunciou Édson Jú-
nior que deve ter muitas
novidades para esse pró-
ximo confronto. O time
goiano atualmente é lan-
terna com um ponto.

A provável escalação do
Jaraguá deve ser: Gabriel
Félix; Thiago Pina, Mat-
heus Café, Vinicius Barbo-

sa, Felipe Tavares; Irlan,
Lorenzi, Renato Xavier; Nil-
son, Lausen, Danilo.

União Rondonópolis x
Aparecidense

Vice-líder do grupo e
na cola do líder Goianésia,
a Aparecidense vai a cam-
po neste domingo (25),
para encarar o União Ron-
donópolis, às 16 horas, no
estádio Luthero Lopes. O
time de Thiago Carvalho
tenta vencer mais uma
partida fora de casa, já
que sob seus domínios,
anda difícil conseguir os
três pontos.

Para isso, Thiago Carva-
lho deve fazer algumas al-
terações em relação ao úl-
timo jogo, quando enfren-
tou a própria equipe mato-
grossense. A Cidinha não
terá desfalques, seja eles
por lesão ou suspensão.

O Camaleão ainda deve
ter uma novidade e no ata-
que. O atacante Gilvan re-
tornou a Aparecidense e já
foi regularizado, podendo
estrear neste domingo. As-
sim, o time que deve co-
meçar jogando será: Pe-
dro Henrique; Adriel, Wes-
ley Matos, Rafael Goiano,
Gabriel Rodrigues; Bruno
Henrique, Rodriguinho,
Rafael Marcos; Robert,
Wesley Lelo (Gilvan) e Ne-
gueba. (Victor Pimenta,
especial para O Hoje)

Jaraguá busca reação,
enquanto Goianésia e
Aparecidense tenta afastar

SÉRIE D

Após duas derrotas consecutivas,
Atlético-GO visita o Santos

VILA BELMIRO

Douglas Monteiro/Vila Nova FC

duELo dos desesperados

Bruno Corsino/ACG

Data: 24 de julho de 2021. Horário: 16h30. Local: estádio Oné-
sio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO). Árbitro: Alexandre
vargas Tavares de Jesus (RJ). Assistentes: Thiago Rosa de Olivei-
ra (RJ) e lilian da Silva Fernandes Bruno (RJ)

t
TéCniCA

Vila Nova: Georgemy; Renato,
Xandão e Rafael Donato; lu-
cas Mazetti, Dudu, Arthur Re-
zende, Renan Mota e Willian
Formiga; henan e Alan Grafite
Técnico: higo Magalhães

Cruzeiro: Fábio; norberto,
eduardo Brock, Rhodolfo e
Jean victor; Rômulo, Flávio e
Marcinho; Bruno José, Rafael
Sóbis e Felipe Augusto
Técnico: Mozart

xVila Nova Cruzeiro

FiChA

Data: 25 de julho, 2021. Horário: 18h15 (de Brasília). Local: es-
tádio vila Belmiro, em Santos-SP. Árbitro: leandro Pedro vua-
den (RS). Assistentes: Jorge eduardo Bernardi (RS) e Jose eduar-
do Calza (RS). VAR: Daniel nobre Bins (RS)

t
TéCniCA

Santos: João Paulo; Madson,
kaiky, luiz Felipe (Wagner
leonardo) e Felipe Jonathan;
Camacho (Alison), Jean Mota
e Sanchez; Marcos Guilherme,
kaio Jorge e Marinho
Técnico: Fernando Diniz

Atlético-GO: Fernando Mi-
guel; Dudu, Wanderson, Oli-
veira e natanael; Gabriel Bara-
lhas, Marlon Freitas e Arthur
Gomes; Janderson, Ronald 
(Zé Roberto) e André luis
Técnico: eduardo Souza

xSantos Atlético-GO

FiChA

Atacante Gilvan

retorna a

Aparecidense, já

foi regularizado e

pode estrear neste

domingo



OLIMPÍADAS

A cerimônia de abertura
aconteceu na manhã desta úl-
tima sexta-feira (23) e deu o
pontapé inicial oficialmente
nos Jogos Olímpicos de Tóquio.
Após as estreias do futebol
masculino e feminino, além
do Handebol, vôlei de praia, tê-
nis de dupla e judô, este fim de
semana está repleto de estreias
nas modalidades individuais e
coletivas, que prometem deixar
sábado e domingo com muita
programação no Japão.

Entre as estreias do fim de
semana, a seleção feminina
de Handebol vai enfrentar as
atletas da Rússia. Com a puni-
ção de não utilizar o hino e a
bandeira da Rússia, os com-
petidores foram liberados para
estar em Tóquio, mas com
bandeira neutra. Este duelo
acontece às 23h (horário de
Brasília). A Seleção feminina
conquistou o hexacampeona-

to no Pan-Americano de 2019,
na final contra a Argentina.
Desde esse período, a equipe
vem se preparando para os Jo-
gos Olímpicos. Alguns amisto-
sos foram realizados, além do
Croatian Cup, na Croácia.

O time brasileiro vai contar
com a experiência de Alexan-
dra Nascimento, que vai dis-
putar sua quinta Olimpíada,
Ana Paula, que vai disputar a
quarta edição dos jogos, e
Duda Amorim, que foi eleita a
melhor jogadora do Mundial
de 2013 e a melhor do mundo,
em 2014. Também estão pre-
sentes a goleira capitã, Bár-
bara Arenhart, e Bruna de
Paula, a jogadora mais rápida
do ataque brasileiro.

Dentro das competições co-
letivas, vamos ter no fim de se-
mana a segunda rodada do fu-
tebol masculino e feminino. A
seleção de André Jardine vai

enfrentar a Costa do Marfim,
neste domingo, às 5h30. Já as
comandadas pela sueca Pia
Sundhage, terão pela frente a
poderosa Holanda, neste sá-
bado, às 8h. Em ambos os con-
frontos, os quatro times ven-
ceram na primeira rodada e
prometem uma briga interes-
sante pela ponta dos respecti-
vos grupos. 

A natação começa sua fase
classificatória no feminino e
no masculino. Nas categorias
4x100, 400m livres, 100m pei-
to e 200m livres vamos ter
brasileiros tentando confir-
mar uma vaga na fase final.
Assim como nas lutas, já que
teremos duelos no Judô e
Taekwondo. O Skate, modali-
dade que faz a estreia nas
Olimpíadas, vai contar com a
categoria Street nos primeiros
dias de competição. (Felipe
André, especial para O Hoje)
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Seleção feminina de Handebol estreia contra a Rússia, após título em Lima

Divulgação/Wander Roberto

Victor Pimenta

Mais uma sexta-feira em
que o resultado não é favo-
rável ao Goiás. Dessa vez, a
equipe esmeraldina perdeu
para a Ponte Preta por 2 a 1,
no estádio Moisés Lucarelli e
pode voltar a ficar fora do G-
4 nesta rodada. Os três gols
foram marcados no segundo
tempo. Rodrigão e Camilo fi-
zeram para a Macaca e Alef
Manga descontou para o time
esmeraldino.

Primeiro Tempo
Como de costume, o time

esmeraldino impôs seu rit-
mo de jogo nos minutos ini-
ciais e perdeu um caminhão
de gols que poderia dar mais
tranquilidade no jogo. Na pri-
meira chegada, Artur bateu
mal indo para a linha de fun-
do e dois minutos depois Ni-
colas perdeu uma grande
chance. A equipe da Ponte
Preta quando chegou foi sem
perigo, até por conta da dupla
de zaga que desempenhou
bem essa primeira etapa,
dando segurança ao goleiro
Tadeu. Felipe Albuquerque
em uma finalização cruzada
tirou tinta da trave. As ações
do Goiás depois dos trinta
minutos caíram e com isso
poucos lances foram criados.
O lance mais perigoso até en-
tão foi com Moisés, da Ponte

Preta que viu saindo do gol e
por pouco não faz o primeiro
gol do jogo.

Segundo Tempo
Se o primeiro tempo foi

bastante parado, o segundo já
começou movimentado e com
seis minutos de jogo o 0 a 0 vi-
rou 1 a 1. Aos cinco minutos,
erro da defesa esmeraldina e
a bola sobrou nos pés de Moi-
sés, que livre cruzou rasteiro
para Rodrigão balançar as re-
des. A felicidade alvinegra
não durou muito, porque um
minuto depois Artur cruzou
na medida para Alef Manga
que pegou de primeira e ba-
lançou as redes de Ivan. O
gol de empate animou o time
esmeraldino que teve outra
boa chance, dessa vez em fal-

ta de Élvis, Ivan pulou alto
para tirar a bola para escan-
teio. Porém, não durou muito
a animação porque Heber deu
um pênalti para Ponte Preta
após o bandeirinha assinar
mão na bola de David Duarte
na área. Camilo deslocando
Tadeu deixou a Ponte Preta
novamente na frente. Nem
mesmo as mudanças de Mar-
celo Cabo surtiram efeito no
resultado do jogo e a Ponte
quase fez o terceiro com Lucas
Cândido que entrou bem no
jogo e forçou Tadeu a fazer
uma excelente defesa.

Próximo jogo
Após duas partidas segui-

das fora de casa, o Goiás re-
torna a campo na próxima
sexta-feira (30), quando re-

cebe no estádio Hailé Pinhei-
ro, a equipe do Operário Fer-
roviário, às 19 horas. Para a
partida, ausência certa é do

volante Breno, que recebeu o
terceiro amarelo e cumpre
suspensão no confronto. (Es-
pecial para O Hoje)

Fora de casa, Goiás
perde para Ponte
Preta e desperdiça
mais uma vez a
chance de se firmar
no G-4 da Série B

PontE interditada 

Atacante Rodrigão foi autor do primeiro gol na vitória da Ponte Preta sobre o Goiás por 2 a 1

PontePress/ÁlvaroJr

Fim de semana está repleto com
competições individuais e coletivas

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°
13°
14°
15°
16°
17°
18°
19°
20°

Náutico

Coritiba

Guarani

Goiás

Avaí

CRB

Sampaio Corrêa

Brusque

Vasco

Operário-PR

Remo

CSA

Vila Nova

Botafogo

Vitória

Ponte Preta

Londrina

Brasil de Pelotas

Cruzeiro

Confiança

Série B

Times P J V E D GP GC SG AP%

29 13 8 5 0 22 7 15 74.4

25 12 7 4 1 15 8 7 69.4

23 13 6 5 2 22 14 8 59

23 14 6 5 3 14 7 7 54.8

21 12 6 3 3 15 11 4 58.3

21 13 6 3 4 18 18 0 53.8

20 13 5 5 3 13 8 5 51.3

19 12 6 1 5 15 17 -2 52.8

19 13 5 4 4 15 14 1 48.7

18 13 5 3 5 12 18 -6 46.2

16 13 4 4 5 10 14 -4 41

15 12 4 3 5 12 12 0 41.7

14 13 3 5 5 7 10 -3 35.9

13 12 3 4 5 16 18 -2 36.1

12 13 2 6 5 10 12 -2 30.8

12 14 2 6 6 9 13 -4 28.6

12 14 2 6 6 8 13 -5 28.6

11 13 2 5 6 9 13 -4 28.2

11 13 2 5 6 16 23 -7 28.2

10 13 2 4 7 11 19 -8 25.6

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°
13°
14°
15°
16°
17°
18°
19°
20°

Palmeiras

Atlético-MG

Fortaleza

Bragantino

Athletico-PR

Flamengo

Ceará

Bahia

Fluminense

Santos

Atlético-GO

Corinthians

Internacional

Juventude

Cuiabá

São Paulo

Sport

América-MG

Grêmio

Chapecoense

Série A

Times P J V E D GP GC SG AP%

28 12 9 1 2 24 12 12 77.8

25 12 8 1 3 16 10 6 69.4

24 12 7 3 2 20 9 11 66.7

24 12 6 6 0 24 15 9 66.7

20 11 6 2 3 19 12 7 60.6

18 10 6 0 4 17 9 8 60

18 12 4 6 2 14 12 2 50

17 12 5 2 5 18 19 -1 47.2

17 12 4 5 3 10 11 -1 47.2

16 12 4 4 4 15 15 0 44.4

15 12 4 3 5 10 14 -4 41.7

14 12 3 5 4 9 10 -1 38.9

14 12 3 5 4 11 16 -5 38.9

13 12 3 4 5 8 14 -6 36.1

12 11 2 6 3 12 14 -2 36.4

11 12 2 5 5 8 12 -4 30.6

10 12 2 4 6 7 11 -4 27.8

9 12 2 3 7 9 17 -8 25

6 10 1 3 6 5 12 -7 20

4 12 0 4 8 11 23 -12 11.1

Data: 23 de julho de 2021. Horário e local: 20 horas, estádio Moi-
sés lucarelli, Campinas-SP. Arbitragem: heber Roberto lopes (SC);
assistentes: Johnny Barros de Oliveira (SC) e Gizelli Casaril (SC);
quarto árbitro: Pietro Dimitrof Stefanelli (SP). Gols: Rodrigão 5’2T,
Camilo 21’2T (Ponte Preta); Alef Manga 6’2T (Goiás)

TéCniCA

Ponte Preta: ivan; Felipe Al-
buquerque, Fábio Sanches,
Cleylton, ednei (Richard), Ra-
fael Santos (Ruan Renato);
vini locatelli (lucas Cândido),
André luiz, Fessin (Camilo);
Rodrigão (Josiel) e Moisés.
Técnico: Gilson kleina.

Goiás: Tadeu; Diego, Reynal-
do, David Duarte, Artur; Caio
vinícius (Albano), Rezende
(Dadá Belmonte), Breno (Fi-
gueira), élvis; Alef Manga e
nicolas (Bruno Mezenga). 

Técnico: Marcelo Cabo.

Ponte Preta 2 x 1 Goiás
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João Paulo Alexandre

A crescente demanda de
serviços fez com que a Pre-
feitura de Goiânia aumentas-
se a quantidade de profissio-
nais em diversas áreas na Ca-
pital. A justificativa para isso
é o crescimento populacio-
nal da cidade que, de acordo
com dados do Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatísti-
cas (IBGE), já passa de 1,5 mi-
lhões de habitantes. 

Um bom exemplo de au-
mento de trabalho durante a
pandemia foi na área de se-
gurança e policiamento. Isso
porque as equipes precisa-
ram estar ainda mais nas ruas
para ajudar na fiscalização
para verificar o cumprimen-
to aos diversos decretos que
entraram em vigor em 1 ano
e quatro meses de pandemia.
De acordo com a Guarda Civil
Metropolitana (GCM), a quan-
tidade de trabalho dos agen-
tes aumentou 230% desde
março do ano passado.

“A pandemia já nos assola
há mais de um ano e, nesse
período, nós tivemos um au-
mento de 230% do nosso tra-
balho, com mais de ocorrên-
cias no nosso serviço de fis-
calização. Sabemos também
que, em várias outras secre-
tarias houve aumento de tra-
balho”, declara o presidente-
comandante da CGM, Wel-
lington Paranhos Ribeiro.

Atualmente, a força de se-
gurança municipal conta com
1283 agentes. A recomenda-
ção é que, em ações durante a

pandemia, as ações não sejam
voltadas apenas para fiscali-
zação ou cobranças, mas que
haja um trabalho de cons-
cientização da população so-
bre a situação da pandemia.
“Com campanhas, blitzes edu-
cativas, instrução mesmo”,
conta o presidente-coman-
dante. Apenas da situação
pandêmica, os agentes são
voltados para o cumprimento
de outros programas já assis-
tidos pela corporação. 

Um outro departamento
que elevou, e muito, a quan-
tidade de serviço foi a área da
Saúde. Devido à chegada da
Covid-19 em território goia-
niense, a Prefeitura afirma
que contratou novos profis-
sionais, convocou outros de di-

ferentes especialidades, mas
que estavam na fila de espera
para serem convocados. A
crescente demanda ocorreu
em atendimentos hospitala-
res, testagens ampliadas da
população e vacinação.

Com isso, de janeiro a junho
deste ano, a prefeitura realizou
a contratação de 1.118 profis-
sionais da Saúde de várias es-
pecialidades, que são oriun-
dos do credenciamento aberto
no último mês de março, cha-
mamento público para a Aten-
ção Primária em abril, além da
continuidade das convocações
referentes ao edital 0001/2020.

Em referência ao concurso
cujo edital foi divulgado, há
uma revisão das carreiras de
forma que atendam as de-

mandas presentes e futuras
da Prefeitura de Goiânia, pro-
movendo uma gestão inteli-
gente e otimizada. O planeja-
mento de Recursos Humanos
conta, ainda, com a reformu-
lação do programa de estágio
que, atualmente, conta com
400 vagas para estudantes de
graduação. O objetivo é incluir
oportunidades para ensino mé-
dio e de pós-graduação. 

“São verdadeiros heróis e
estão de parabéns, junto com
o nosso secretário municipal
de Saúde, Durval Pedroso,
pela dedicação e trabalho ár-
duo que têm entregue”, afir-
ma o prefeito de Goiânia, Ro-
gério Cruz, acrescentando que
esta sempre foi a diretriz.

Os novos contratados re-

forçaram o atendimento aos
leitos de internações voltados
exclusivamente para trata-
mento do novo coronavírus,
seja de atenção primária ou de
emergência. Diante disso, foi
possível a duplicação de leitos
de Unidade de Terapia Inten-
siva (UTI) que atende apenas
pacientes com Covid-19. Atual-
mente, a cidade conta com 625
leitos, entre enfermarias e de
tratamento intensivo. 

Além disso, essa quantida-
de de profissionais irá ajudar
a completar o quadro de fun-
cionários de quatro Centros de
Saúde da Família (CSF) até
novembro. De acordo com Ro-
gério Cruz, todas as unidades
terão estrutura completa para
atendimento médico, enfer-
magem e odontológico. 

Sempre orientamos que
deem respaldo absoluto à nos-
sa população goianiense, so-
bretudo nesse período difícil,
de pandemia. E assim tem
sido. As demandas aumenta-
ram em diversas frentes, mas
estamos atentos e trabalhando
com afinco para atender toda
a população de nossa Goiânia”,
complementa o prefeito. 

A Prefeitura já trabalha
com a hipótese de realização
de novos concursos devido à
expansão da Capital e, com
isso, o aumento das demandas.
Porém, para isso, depende do
panorama epidemiológico, de
forma que haja a garantia e se-
gurança dos candidatos que
venham a participar do cer-
tame. Bem como a lisura dos
processos de seleção. 

Na última sexta-feira (23),
o Paço realizou serviços de re-
construção asfáltica na Ave-
nida Toto Bueno, no Jardim
Balneário Meia Ponte; Ave-
nida Liliane Barbosa e Rua AB
2, no Residencial Alice Bar-
bosa; Avenida Pedro Ludovi-
co, no Parque Oeste Industrial
e Rua Cláudio da Costa, na Ci-
dade Jardim.

Equipes da Comurg reali-
zaram limpeza nas bocas de
lobo nos setores Conjunto
Vera Cruz, Conjunto Aritana,
Jardim Guanabara, Residen-
cial São Bernardo, Jardim Cu-
ritiba, Setor Sevene e Veredas
dos Buritis. A manutenção da
iluminação pública também
foi feita por 30 equipes da Se-
cretaria Municipal de Infra-

estrutura Urbana (Seinfra)
nos bairros Parque Lozan-
des, João Braz, Jardim Novo
Mundo e Sudoeste.

A Prefeitura também tem
grupos de trabalho espalhados
pela cidade com manutenção
de obras de edificações e ter-
raplanagem, além de galerias
de água pluvial, produção de
agregados, perfuração de ro-
cha e na Usina de Asfalto.

A população pode solicitar
os serviços da Seinfra através
do aplicativo Prefeitura 24h
e/ou entrar em contato com o
Serviço de Atendimento ao
Cidadão, pelos telefones 3524-
8363/3524-8373 e WhatsApp
9-8493-7229.

Além disso,a prefeitura as-
sina, na próxima segunda-

feira (26/7), o Termo de Coo-
peração com representantes
do comércio para a implan-
tação do projeto “Procon
Goiânia em Movimento com o
Comércio”. A cerimônia será
realizada no 6° andar do Paço
Municipal, às 8h30, e contará
com a participação do prefei-
to de Goiânia, Rogério Cruz
(Republicanos).

O projeto idealizado pelo
Procon Goiânia, em parceria
com a Federação do Comércio
de Bens, Serviços e Turismo
do Estado de Goiás (Feco-
mércio-GO), tem como objeti-
vo tornar o Procon Goiânia
ainda mais acessível à popu-
lação, apresentando ao con-
sumidor os seus direitos.

O presidente do Procon

Goiânia, Gustavo Cruvinel, ex-
plica que serão ministradas
palestras, consultas e outras
ações sobre os Direitos do Con-
sumidor para a população e
para os empresários. Os en-
contros vão acontecer men-
salmente e também levará o
atendimento itinerante do Pro-
con Goiânia a diversos bairros
que receberão o projeto.

A iniciativa também vai
promover debates com os em-
presários e sindicatos sobre os
principais conflitos e reclama-
ções dos consumidores no Pro-
con Municipal. “O principal
objetivo do Procon é ter um for-
necedor consciente de suas ob-
rigações e um consumidor
consciente de seus direitos para
que essa relação seja harmo-

niosa para ambas as partes,
evitando assim a infração no
código de defesa”, destaca.

Estarão presentes na sole-
nidade, o presidente da Fede-
ração do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo do Estado
de Goiás (Fecomércio-GO), Mar-
celo Baiocchi Carneiro, e re-
presentantes do Sindicato dos
Condomínios e Imobiliárias de
Goiás (SecoviGoiás), Sindicato
dos Proprietários de Barbea-
rias, Institutos de Beleza e Afins
(Sindibeleza-Go), Sindicato dos
Bares e Restaurantes de Goiâ-
nia (Sindibares), Sindicato do
Comércio Varejista de Deriva-
dos de Petróleo (Sindiposto) e
o Sindicato de Pit-dog no Esta-
do de Goiás (SindiPit-Dog GO).
(Especial para O Hoje)

Áreas de Segurança Pública e Saúde foram as que mais tiveram impactos devido à pandemia do novo coronavírus 

Prefeitura leva serviços para população mais carente

Expansão da cidade deliberou novos contratados para realização de serviços públicos na Capital. Paço realizou reformas administrativas para compensar novos gastos

Wellington Paranhos reforça o trabalho da GCM durante a pandemia

Cresce demanda por serviços
públicos e por funcionários
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Daniell Alves

A frequência de coleta em cada região, a área construída
do imóvel e o custo com a limpeza urbana estão entre os
fatores que irão contribuir para o cálculo da Taxa de Lim-
peza Pública (TLP) de Goiânia, a taxa do lixo. Contudo, o
texto que tramita na Câmara não esclarece qual valor será
cobrado do contribuinte goianiense pela limpeza pública.
O prefeito Rogério Cruz (Republicanos) criou um grupo de
trabalho com integrantes de diversas secretarias para de-
finir o valor. 

De acordo com o projeto, ficam de fora do rateio os con-
domínios horizontais, condomínios não residenciais, es-
tabelecimentos públicos, institucionais, de prestação de ser-
viços, comerciais e industriais, entre outros.

Esta taxa já foi discutida na gestão anterior, em 2018,
e a estimativa era de que os contribuintes pagassem em tor-
no de R$ 100 anualmente para uma arrecadação de R$ 40
milhões. Porém, o executivo pretende arrecadar, agora, R$
160 milhões. Caso isso aconteça, os goianienses podem pa-
gar uma taxa média de cerca de R$ 250 por ano. O cálcu-
lo foi feito baseado no custo com a limpeza urbana, divi-
dido pela quantidade de imóveis prediais cadastrados na
Capital, que totaliza 619.478 imóveis. 

No último dia 16, vereadores afirmaram que algumas
questões do Projeto de Lei para instituir a chamada “Taxa
do Lixo” precisam ser revisadas. Segundo eles, a matéria
encaminhada pelo Paço Municipal não estabelece valor da
cobrança na Capital. Além disso, disseram que outros tri-
butos deveriam ser desonerados. 

O titular da Secretaria Municipal de Governo (Segov),
Arthur Bernardes, reforça a justificativa de que a cobrança
da taxa é obrigatória. “Ressalta-se que o descumprimen-
to da norma federal citada sujeita o gestor às penalidades
previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, inclusive en-
sejando improbidade administrativa”, disse.  

Lei Federal
A Taxa de Limpeza Urbana é uma exigência do Novo

Marco do Saneamento para a busca de sustentabilidade fi-
nanceira ao setor, que, segundo o governo federal, necessita
de investimentos. Goiânia é um dos municípios que ain-
da não têm uma taxa específica para este tipo de tratamento
de resíduo sólido.

O vereador Mauro Rubem (PT) aponta que haverá re-
sistência para aprovação se o projeto não tiver o valor da
taxa já designado pela Prefeitura. O petista afirma que, caso
a Câmara aprove desta maneira, haverá concentração do
poder do Executivo, já que tiraria dos vereadores e da so-
ciedade as discussões sobre valores.

Redução do IPTU
Diante deste cenário, Rogério Cruz avalia a possibi-

lidade de mudar o cálculo do IPTU da Capital. Dessa for-
ma, reduziria o valor cobrado dos contribuintes para que
os goianienses não sejam impactados com o surgimen-
to da nova taxa.

De acordo com ele, devido à obrigatoriedade do cum-
primento da Lei Federal, os goianienses podem ficar
cientes de que a Prefeitura buscará uma forma de buscar
recompensas pela taxa. “A Lei Federal tem que existir, é o
Novo Marco da Sustentabilidade, temos que seguir. Se não
cumprirmos dá improbidade administrativa, infelizmen-
te. Mas os cidadãos goianienses podem ficar tranquilos que
quanto a isso, eles poderão até pagar a nova taxa de lixo,
mas nós estaremos fazendo um estudo, como já estamos
fazendo, para que não venhamos a ter mais acréscimos em
taxas”, pontuou.

O texto afirma ainda que este valor será definido de
acordo com um cálculo feito pela Companhia de Urbani-
zação de Goiânia (Comurg). A reportagem entrou em con-
tato com a Companhia, mas não obteve retorno antes do
fechamento desta edição. 

A justificativa para a criação da TLP é o aumento dos
custos dos serviços de manejo de resíduos sólidos pelos mu-
nicípios. As prefeituras que não fizerem a cobrança den-
tro do prazo estabelecido poderão sofrer sanções. Na épo-
ca da regulamentação, o governo federal argumentou que
a cobrança tem o objetivo de assegurar maior eficiência
econômica na prestação do serviço.

A presidente da Comissão de Direito Tributário da Or-
dem dos Advogados do Brasil Secção Goiás, Eléia Alvim, ex-
plica que não há obrigatoriedade para implantar uma taxa
do lixo desde que se indique que há fontes de receitas. Se-
gundo ela, no caso de Goiânia, o contribuinte já paga por
meio do IPTU. (Especial para O Hoje)

A Taxa do Lixo é uma exigência federal

Ao mesmo tempo em que os
postos de vacinação contra a
Covid-19 registram filas quilo-
métricas e as senhas se esgo-
tam rapidamente, no drive-
thru do Shopping Passeio das
Águas as senhas estão sobran-
do, conforme informaram lei-
tores ao O Hoje. Um deles afir-
mou que ficou menos de 10 mi-
nutos na fila e conseguiu se va-
cinar na tarde da última quin-
ta-feira (22).  

Em nota ao O Hoje, a Se-
cretaria de Saúde de Goiânia
(SMS) esclarece que tem feito a
distribuição de duas mil se-
nhas no drive thru do Shop-
ping Passeio das Águas diaria-
mente e que até alguns dias
atrás, estavam "sobrando" se-
nhas pela baixa procura no
local, o que permitiu, junto ao
recebimento de novas doses, a
ampliação para o grupo a par-
tir de 35 anos. 

A SMS destaca que na últi-
ma quinta-feira (22), conseguiu
entregar todas as senhas e não
houve retorno das doses para a
Rede de Frio. Até às 16 horas da
tarde de ontem (23), foram dis-
tribuídas 1.890 senhas e a ex-
pectativa era de que fossem
entregues as duas mil até o
fim do dia. “Vale ressaltar que
a dinâmica estabelecida para o
drive é diferente dos postos fi-
xos, uma vez que o primeiro é
feito por demanda espontânea
e o segundo, por agendamen-
to”, informa a pasta. 

Com o recebimento de mais
de 40 mil doses de vacina con-
tra a Covid-19 na última quar-
ta-feira (21), a Prefeitura de
Goiânia conseguiu ampliar a
vacinação e divulgou o calen-
dário de aplicação das doses
contra a Covid-19 até a próxi-
ma segunda-feira (26). 

O município ampliou para

35 anos a faixa etária da po-
pulação geral que poderá re-
ceber o imunizante nos próxi-
mos dias. A segunda dose tam-
bém continua sendo aplicada
para pessoas com datas agen-
dadas para o mês de julho,
além das excepcionalidades e
grupos prioritários.

“Ampliar grupos significa
proteger ainda mais vidas e
com esse novo cronograma até
a próxima semana consegui-
remos atingir mais pessoas
com idade a partir de 35 anos.
Vale lembrar que a segunda
dose também continua sendo
aplicada e precisamos chamar
atenção da população, pois so-
mente com a conclusão do es-
quema vacinal é possível ter a
eficácia comprovada de prote-
ção contra a doença”, explica o
secretário de Saúde, Durval
Pedroso. (Daniell Alves, es-
pecial para O Hoje)

Sobra vacinas no drive-thru 
do Passeio das Águas

Taxa do Lixo
levará em conta
frequência 
de coleta

tRáPidAs

Vai à sanção PL que proíbe despejo
durante a pandemia de Covid-19

O projeto de lei que proíbe a execução de
ações de despejo e desocupação até o final
de 2021 (PL 827/2020) foi encaminhado
para sanção presidencial com uma emenda
do Senado. A Câmara dos Deputado aceitou
a sugestão dos senadores para que a medi-
da não se aplique a imóveis rurais. Ordens
de despejo ou liminares não poderão ser efe-
tivadas até 31 de dezembro de 2021, e me-
didas preparatórias ou negociações não po-
derão ser realizadas. Somente após o fim des-
se prazo é que o Judiciário deverá realizar
audiência de mediação entre as partes, com
a participação do Ministério Público e da De-
fensoria Pública, nos processos de despejo,
remoção forçada e reintegração de posse. No
caso de ocupações, a regra vale para aque-

las ocorridas antes de 31 de março de 2021
e não alcança as ações de desocupação já
concluídas na data da publicação da futura
lei. A proibição será aplicada somente a con-
tratos cujo valor mensal de aluguel seja de
até R$ 600 para imóveis residenciais e de até
R$ 1,2 mil para imóveis não residenciais. Ela
dependerá de o locatário demonstrar a mu-
dança de sua situação econômico-financei-
ra em razão de medidas de enfrentamento
à pandemia a tal ponto que tenha resulta-
do na incapacidade de pagamento do alu-
guel e demais encargos sem prejuízo da sub-
sistência familiar. O projeto não se aplica no
caso de o imóvel ser a única propriedade do
locador e o dinheiro do aluguel consistir em
sua única fonte de renda.

Manoel L. Bezerra Rocha   | juridica@ohoje.com.br

Jurídica

Um grupo de senadores
quer retomar a votação de
uma proposta que altera a in-
dicação de ministros do Su-
premo Tribunal Federal (PEC
35/2015). A Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ) já
aprovou uma versão que
prevê uma lista tríplice e

mandato fixo, como sugeri-
do pelo senador Lasier Mar-
tins (Podemos-RS). O rela-
tor, AntonioAnastasia (PSD-
MG), analisa ainda uma pro-
posta de Jorge Kajuru (Po-
demos-GO) que define ida-
de mínima de 55 anos para
os integrantes da Corte.

Mudança na escolha 
para ministros do STF

Proporcionalidade 
e razoabilidade

O ministro Alexandre de
Moraes, do STF, concedeu
Habeas Corpus (HC 204618)
para revogar a prisão pre-
ventiva de um homem con-
denado a cinco anos de re-
clusão, em regime semia-
berto, por tráfico de drogas
(48,5 g de maconha).Em sua
avaliação, eventual manu-
tenção da prisão preventiva

em regime semiaberto, além
de carecer de amparo legal,
desvirtua o instituto da pri-
são preventiva, que pressu-
põe cerceamento pleno do
direito de locomoção. Tal si-
tuação, disse, caracteriza
verdadeira antecipação do
cumprimento da pena sem a
definição da responsabili-
dade criminal do acusado.

2 TRF1 -  Retomada do
curso do processo penal
com réu ausente citado por
edital viola o devido pro-
cesso legal.

2 Superior Tribunal Mili-
tar - Condenado soldado da
FAB que furtou fuzil, pistolas
e munições de Base Aérea
no Rio de Janeiro.

O TJGO abriu edital para
preenchimento de uma vaga
para juiz-membro substitu-
to do Tribunal Regional Elei-
toral de Goiás (TRE-GO), da
classe Juiz de Direito I. Po-
derão se candidatar as ma-
gistradas e os magistrados
que estão lotados na en-
trância final da carreira da
Justiça Estadual e que este-
jam em plena atividade.

Abertas
inscrições
para vaga 
de juiz-
membro 
do TRE

STJ nega liberdade para casal
especializado em estelionato

O vice-presidente do Su-
perior Tribunal de Justiça
(STJ), ministro Jorge Mussi,
no exercício da presidência,
negou pedido de liminar em
habeas corpus impetrado
pela defesa de um homem e
uma mulher condenados por
crimes de estelionato contra
idosos. Supostos integrantes
de um grupo especializado
nesse tipo de delito, os dois
estão foragidos. Para o mi-
nistro Jorge Mussi, não se ve-
rifica no caso flagrante ile-

galidade que justifique o de-
ferimento do pedido de li-
minar em regime de plan-
tão.Em sua decisão, o vice-
presidente do STJ mencionou
trechos do acórdão do TJSP
que ratificou a ordem de
prisão temporária dos acu-
sados, determinada na sen-
tença condenatória. Segundo
o ministro, a sentença se ba-
seou em dados concretos
não sendo possível permitir
que aguardem em liberdade
o desfecho definitivo.



Mais de 30 toneladas de
entulho e lixo descartados
de forma irregular foram re-
colhidos pela Prefeitura de
Aparecida de Goiânia no mês
de julho. Nesta semana, as
equipes da Secretaria de De-
senvolvimento Urbano (SDU)
tiveram de voltar a um gran-
de terreno na esquina da
Rua Dom Pedro II com a Rua
Independência, no Jardim
Imperial, para recolher lixo,
entulho e garrafas de vidro
que foram descartados por
lá. Há cerca de 20 dias, os ca-
minhões caçamba, pá carre-
gadeiras e mini carregadei-
ras da SDU recolheram no
mesmo local 32 toneladas de
resíduos, que foram levados
para o aterro sanitário do
município.

De acordo com o Secretá-
rio de Desenvolvimento Ur-
bano, Max Menezes, o des-
carte irregular de entulhos e
lixo gera uma despesa anual
na ordem de R$ 6 a R$ 7 mi-
lhões aos cofres do município.
“A gente tem sempre conver-
sado e pedido através dos
meios de comunicação para

que as pessoas tomem muito
cuidado com o descarte irre-
gular de entulho não apro-
priado. Muitos entendem,
mas ainda assim há uma
quantidade enorme [de entu-
lhos] pela cidade. Temos uma
estrutura de mais de 20 equi-
pamentos, além de uma equi-
pe que inclui homens e mu-
lheres para realizar este tra-
balho”, destaca.

Conscientização
Segundo o Secretário, na

última quinta-feira (22), foi
realizada uma reunião com a
Secretaria do Meio Ambiente
para tratar do assunto. “Con-
versamos para que possamos
formatar um trabalho de
conscientização com panfle-
tos, material impresso e tam-
bém carro de som e outros
meios para que a gente tenha

a condição de orientar as pes-
soas quanto ao risco de au-
tuações e multas”, afirma Max
Menezes.

Segundo a pasta, quem
não recolher os detritos no
prazo estipulado e da forma
correta fica sujeito a uma
multa que pode variar de R$
504 a R$ 5 mil. “Não temos in-
teresse em multar. Mesmo
com a conscientização reali-
zada pela Prefeitura, as pes-
soas continuam descartando
entulhos e lixo desta forma.
O que vai ser feito é uma in-
tensificação das notificações
por meio da Secretaria do
Meio Ambiente. Com isso es-
peramos que o cidadão en-
tenda esse momento e dimi-
nua esse descarte irregular”,
pontua o Secretário. “A pre-
feitura faz a parte dela lim-
pando, mas o aparecidense
precisa colaborar e dar des-
tinação correta ao seu entu-
lho”, finaliza.

Regras
Secretário executivo da Se-

cretaria de Desenvolvimento
Urbano, Hilário Giacomet ex-

plica que quando o morador
gera até 1,5 metro de entulho,
ele pode ligar no 3545-6040 e
pedir para a SDU recolher os
detritos. Nesse caso, o serviço
é feito gratuitamente.

Para uma massa de resí-
duos maior do que 1,5 metro,
a pessoa precisa providenciar
por conta própria o aluguel de
uma caçamba. “É dever do
proprietário zelar pela pre-
servação do seu lote. Tem ter-
renos em Aparecida que estão
vazios e abertos há 10, 15, 20
anos sem receber manutenção
por parte dos donos. Mesmo
não sendo atribuição do mu-
nicípio, a Prefeitura de Apare-
cida faz a roçagem e limpeza
nesses terrenos e depois cobra
o serviço no ITU”, diz Hilário.
As equipes da SDU recolhem
lixo, entulho, descartáveis e
até animais mortos também
em lotes baldios particulares,
desde que eles não estejam
cercados. O morador que se de-
parar com lixo descartado ir-
regularmente nos terrenos
pode denunciar pelo telefone
3545-6040. (Maiara Dal Bosco,
Especial para O Hoje)
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Após adiamento, a empresa
Biovida DNA Exames venceu,
na última quarta-feira (21), o
pregão eletrônico para admi-
nistrar a aplicação de 1 milhão
de doses de vacina contra a Co-
vid-19 em Goiânia. O lance da
empresa foi contemplado pela
estimativa do Paço Municipal,
que prevê o gasto por cada
dose aplicada em R$ 47,40. As-
sim, o valor integral do con-
trato é de R$ 47,38 milhões. A
Prefeitura ainda irá analisar a
proposta e possível contratação
da Biovida.

De acordo com o edital, a
contratada prestará serviços de
administração de vacina contra
Covid-19, garantindo a logística
da tecnologia de informação e
comunicação, insumos, regis-
tros e outros serviços necessá-
rios para o processo de imuni-
zação da população. O certa-
me cita ainda que a empresa
deve disponibilizar tendas
para cobertura necessária ao
atendimento de pedestres di-
vididas em até 10 pontos dis-
tintos pela cidade e definidos
previamente pela Secretaria
Municipal de Saúde (SMS).

Além de coberturas e estru-
turas de atendimentos quem
estiver em veículos, para as mo-
dalidades drive-thrus, que de-
vem ser divididos em até sete
pontos distintos, com definição
também da SMS. A Prefeitura in-
formou que a licitação ainda
está em prazo de recursos e, por
isso, precisa aguardar o pro-
cesso para encerrar o pregão.
Além da Biovida, o Instituto de
Saúde Nossa Senhora da Vitória,
da Bahia, também deu lances.

Em nota, a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde (SMS) de Goiâ-

nia declarou que o pregão foi
realizado para que a empresa,
após passar por todos trâmites,
inclusive avaliação da comis-
são julgadora e homologação,
dê suporte à pasta somente se
for necessário. A SMS ressaltou
ainda que há uma previsão de
aumento no número de doses
para vacinação contra Covid-
19 enviado aos municípios e
que a pasta também precisa
manter todas as campanhas
de imunização, como as que
são voltadas às crianças.

Estado
Nesta semana, o Governo

de Goiás, por meio da Secreta-
ria de Estado da Saúde (SES-
GO), publicou no Diário Oficial
do Estado, um aviso de solici-
tação de proposta comercial
para a aquisição de vacina
contra a Sars-Cov-2 para imu-
nizar 1 milhão de pessoas em
Goiás. O imunizante deve ser
injetável e a quantidade de

doses dependerá de qual vaci-
na será ofertada, pois existem
no mercado vacinas que ne-
cessitam de duas doses por
pessoa, bem como também al-
gumas que necessitam de ape-
nas uma aplicação por pessoa.

Ainda de acordo com a pas-
ta, a proposta a ser seleciona-
da deve ser a mais vantajosa
para a administração pública,
segundo critérios de menor
preço, prazo para entrega e
comprovação documental re-
ferente à negociação. Todo o
processo está sendo acompa-
nhado diretamente pela Pro-
curadoria-Geral do Estado,
Controladoria-Geral do Esta-
do e pela Superintendência de
Combate à Corrupção e ao Cri-
me Organizado da Secretaria
de Estado da Segurança Públi-
ca de Goiás.

Em fevereiro deste ano, a
Assembleia Legislativa de
Goiás aprovou, por unanimi-
dade, o projeto de lei (PL) nº

4008/21, de autoria da Gover-
nadoria, que autoriza a aber-
tura ao Fundo Estadual de Saú-
de (FES) de crédito extraordi-
nário no valor de R$ 60 milhões
com a finalidade de suportar
despesas referentes à aquisição
das vacinas contra a Covid-19
para a imunização mais rápida
da população do Estado.  

Vacinação em Goiás
Segundo dados da Secreta-

ria Estadual de Saúde de Goiás
(SES-GO), Goiás aplicou
2.837.351 primeiras doses das
vacinas contra a Covid-19 em
todo o Estado. Com o esquema
vacinal completo, seja pelo re-
forço ou pela aplicação de va-
cina em dose única, foram imu-
nizadas 1.033.878 pessoas, o
que representa uma cobertura
vacinal de 40,43% dos goianos
imunizados com uma dose e
14,73% imunizados com duas
doses ou com a vacina em dose
única. (Especial para o Hoje)

A Prefeitura ainda
irá analisar a
proposta e possível
contratação da
Biovida

O descarte irregular gera despesa de R$ 7 milhões

Empresa vence pregão 
para aplicação de vacinas

Aparecida recolhe mais de 30 ton de entulho e lixo 
JULHO

Empresa

contratada

deverá oferecer

toda a estrutura

para aplicação

das doses
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Pelo menos 67 pessoas
morreram no estado de Ma-
harashtra, no oeste da Índia,
disseram as autoridades,
nesta sexta-feira, após chu-
vas torrenciais causarem
deslizamentos de terra e
enchentes em áreas baixas,
isolando centenas de vilas.

Parte da costa oeste da
Índia recebeu até 594 mm
de chuva em 24 horas, for-
çando as autoridades a
retirarem pessoas de
áreas vulneráveis en-
quanto liberavam água de
represas que ameaçavam
transbordar.

"Chuvas inesperadas e
muito fortes provocaram
deslizamentos de terra em
muitos lugares e rios inun-
dados", disse o ministro-
chefe Uddhav Thackeray,

que lidera o governo esta-
dual de Maharashtra, a
jornalistas. "Represas e
rios estão transbordando.
Somos forçados a liberar
água das represas e, por-
tanto, estamos mudando
pessoas que moram perto
das margens dos rios para
locais mais seguros."

A Marinha e o Exército
estavam ajudando as ope-
rações de resgate em áreas
costeiras, acrescentou.

As chuvas sazonais das
monções entre junho e se-
tembro causam mortes e
deslocamentos em massa
ao redor do sul da Ásia to-
dos os anos, mas elas tam-
bém entregam mais de
70% das chuvas da Índia e
são cruciais para os agri-
cultores. (ABr)

Pelo menos 67 pessoas
morrem em enchentes
e deslizamentos

ÍNDIA

Ondas sísmicas de terre-
motos detectados pela sonda
robótica InSight da Nasa aju-
daram cientistas a decifrar a
anatomia de Marte, incluindo
as primeiras estimativas so-
bre o grande núcleo de metal lí-
quido do planeta, a espessura
de sua crosta, e a natureza de
seu manto.

As descobertas reveladas
na quinta-feira iluminam o
que era antes um entendi-
mento pobre sobre a estrutura
interna do vizinho menor da
Terra, e proporcionam algu-
mas surpresas, além da con-
firmação de que o centro do
Planeta Vermelho é derretido.

A sonda InSight, que pou-
sou no planeta em 2018 para
começar a primeira missão de
estudo do interior profundo
de Marte, já detectou mais de
700 tremores, a maior parte de-
les moderados.

Ondas geradas pelos tre-
mores variam em velocidade e
tamanho ao atravessarem di-
ferentes materiais dentro de
um planeta. Dados do sismó-
grafo sobre mais de 30 tremo-
res de Marte permitiram que o
interior do planeta estivesse
em foco.

"A real importância des-
sas descobertas é que, pela
primeira vez, nós realmente
temos medidas de dimensões
- tamanhos - dos blocos fun-
damentais do planeta Mar-
te", disse o geofísico planetá-
rio Bruce Banerdt, do Labo-
ratório de Propulsão a Jato da
Nasa, principal investigador
da missão da InSight.

"Antes disso, tudo o que tí-
nhamos eram comparações
com a Terra, cálculos teóricos
e inferências indiretas de ou-
tras observações como vestí-
gios de isótopos químicos de
meteoritos marcianos", acres-
centou Banerdt.

O núcleo de Marte, a cama-
da geológica no centro do pla-
neta, tem 3.660 quilômetros

de diâmetro, medida maior do
que se pensava. Isso sugere
que o núcleo, composto em
sua maioria por ferro e níquel,
é menos denso do que ante-
riormente conhecido, com ele-
mentos mais leves como en-
xofre, oxigênio, carbono e hi-
drogênio representando uma
proporção inesperadamente
grande da composição. (ABr)

Sonda robótica da
Nasa detectou mais
de 700 tremores

Tremores revelam anatomia do
interior do Planeta Vermelho

Os Estados Unidos realiza-
ram ataques aéreos para
apoiar forças do governo do
Afeganistão que estão pressio-
nadas pelo Talibã, enquanto
forças estrangeiras lideradas
pelos EUA cumprem as últimas
etapas da sua retirada do país.

O porta-voz do Pentágono,
John Kirby, disse a repórteres
que os ataques aéreos foram
em apoio às forças de segu-
rança afegãs nos últimos dias,
mas não deu detalhes.

O Talibã, através de seu
porta-voz, Zabihullah Muja-
hid, afirmou que os ataques fo-
ram feitos na noite de quarta-
feira (21) nos arredores da ci-
dade de Kandahar, no sul, ma-
tando três dos seus combaten-
tes e destruindo dois veículos.

"Confirmamos esses ata-
ques aéreos e os condenamos
da maneira mais forte possí-
vel. É um ataque em clara vio-
lação ao acordo de Doha por-
que eles não podem realizar

operações após maio", disse,
referindo-se ao acordo entre
EUA e o Talibã que abriu o ca-
minho para a retirada das for-
ças norte-americanas.

"Se eles conduzem qualquer
operação, serão responsáveis
pelas consequências," acres-
centou. A agência de notícias
Reuters não conseguiu contac-
tar imediatamente um porta-
voz das forças dos EUA no Afe-
ganistão para confirmar a hora
e o local dos ataques. (ABr)

EUA lançam ataques aéreos
em apoio às forças afegãs

CONFLÍTO

Talibã afirmou que ofensiva matou três dos seus combatentes

Marinha e Exército ajudaram em operações de resgate

O papa Francisco não vai
participar da missa deste do-
mingo (25), conforme estava
previsto antes da recente ci-
rurgia feita por ele, mas, se-
gundo o Vaticano, não há mo-
tivo para alarme e que é parte

normal da convalescença.
O Vaticano informou que o

papa fará a reza de domingo ao
meio-dia, mas que a missa do
dia em que a Igreja Católica faz
homenagem aos idosos e avós
será rezada pelo arcebispo Rino

Fisichella. A viagem do papa à
capital húngara, Budapeste, e à
Eslováquia no próximo mês
ainda está marcada, informou
o Vaticano, ao divulgar uma
exaustiva programação de qua-
tro dias. (ABr)

Francisco faltará à missa dominical, 
mas fará oração habitual ao meio-dia

PAPA

O núcleo de Marte
tem diâmetro
maior do que se
pensava. Isso
sugere que o núcleo
é menos denso,
com elementos 
mais leves
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Elysia Cardoso

Com o avanço da vacinação, aos pouquinhos Goiânia vai re-
tomando sua vida cultural e os goianienses têm, novamente, a
opção de ocupar os espaços dedicados à arte. No movimento de
reabertura dos aparelhos culturais da cidade, chegou a vez da Ha-
bite Galeria reabrir suas portas ao público, em conformidade com
todos os protocolos de segurança exigidos pelos órgãos sanitários.
O espaço fortalece o propósito: um local inédito de exposições de
artistas locais. Uma nova experiência para o goiainense retomar
a vida cultural em grande estilo.

“Estamos muito animados e ansiosos para poder novamen-
te receber o público em nossa galeria, a exposição virtual nos per-
mitiu dar continuidade ao projeto de gerar movimentação da nos-
sa cena artística, mas é pessoalmente que a dinâmica entre a obra
e o observador se torna completa”, conta a idealizadora e res-
ponsável pelo espaço, a arquiteta Tereza Cristina de Oliveira Ro-
cha em entrevista ao Essência. 

Quem já acompanhava o circuito cultural das artes visuais em
Goiânia antes da pandemia recorda como a Habite Galeria vinha
sendo importante enquanto vitrine para os jovens artistas goia-
nos e também para aqueles que têm no estado a sua base.  A ar-
quiteta adianta que haverão projetos para movimentar o cená-
rio artístico local. “É de extrema importância que a nossa arte te-
nha mais visibilidade, nossos projetos buscam desde criar novas
dinâmicas para a exposição e venda de arte na cidade assim como
desmistificar o colecionismo de obras de arte”. 

Universal e social 
Se adaptando às novas condições impostas ao redor de todo

o mundo, a galeria ela se reinventou e se manteve aberta à clas-
se artística e ao público no ambiente digital, por meio de expo-
sições virtuais. A experiência foi mais do que positiva e não só
fortaleceu como amadureceu a proposta do espaço, que retorna
ainda mais forte e mais seguro de seu propósito de aproximar
as artes visuais de todo o público, desde os apreciadores, con-
sumidores de arte, até os curiosos, que querem conhecer mais
sobre este universo tão rico e diverso.

Dos leigos aos colecionadores, a proposta é criar um ambiente
de convivência com a arte, um local de equilíbrio. “Além do que
como boa casa goiana que somos, estamos morrendo de sauda-
de de encontrar com o público, tomar um cafezinho e falar so-
bre arte. Claro que seguindo todas as recomendações da OMS e
garantindo a segurança de todos que vierem nos visitar”, com-
plementa Tereza.

Além disso, a galerista explica que, enquanto um aparelho cul-
tural, a Habite Galeria desempenha um papel social importan-
tíssimo que é o de colocar em pauta assuntos que precisam ser
conhecidos e precisam ocupar o centro do debate. “Nosso acer-
vo é múltiplo e contempla temas os mais diversos. Temos tra-
balhos que tratam da questão racial, outros que abordam o fe-
minismo, a diversidade étnica, o orgulho LGBTQIA+, que colocam
Goiânia como um grande centro urbano. Algumas das telas po-
dem incomodar. E acredito que essa também é uma função so-
cial da arte”, pontua ela.

Habite Galeria reabre para visitações
presenciais no próximo dia 27 de
julho e reforça proposta de populari-
zação da arte

Reabertura em grande
ESTIlO 

Ao todo, dez artistas goianos estarão

em exposição neste primeiro

momento na galeria

Nova geração
Tereza Cristina reforça que além da função de pautar questões sociais, a galeria surgiu,

em fevereiro de 2019, com o propósito de dar oportunidade aos jovens artistas de Goiás. “So-
mos um espaço que se dedica à construção de uma cena mais efetiva e real. Nossos jovens
artistas são reconhecidos lá fora, além das fronteiras do nosso estado. A qualidade, a au-
tenticidade e a técnica presentes nos seus trabalhos estão equiparados aos de artistas de ou-
tros estados. O que falta aqui é justamente espaço, vitrine para que possam acessar o mer-
cado. Nossa proposta é mostrar tudo isso. Abrir portas a essa cena artística. São falas sobre
a nossa cultura que estão escondidas”, ressalta.

Sócio de Tereza nesse novo momento de reabertura, o arquiteto Iury Henrique de Oli-
veira Santos recorda que a Habite Galeria também é um local para convivência, para a tro-
ca de experiências. Ele diz que o local se abre a diversas manifestações artísticas, como sa-
raus, apresentações musicais, mas que o foco é sempre na arte, não apenas no entreteni-
mento. “Temos também um ambiente para quem quer tomar uma cervejinha, um drink.
Para quem quer debater sobre arte. A intenção é aglutinar”. 

Para evitar aglomerações, a reabertura da Habite Galeria ocorre no próximo dia 27
de julho sem um grande evento presencial, porém contempla uma programação espe-
cial com a exposição de cem obras de seu acervo e a inauguração de sua loja virtual:
(www.habitegaleria.com). Durante toda a semana, de terça a sexta-feira (30), o espaço
estará aberto a visitações livres das 14h às 19h, porém com capacidade sujeita a lota-
ção. Após esse período, as visitações ocorrerão com agendamento, que poderá ser fei-
to pelo público a partir das redes sociais da casa: (@habitegaleria) ou pelo WhatsApp
(62) 98281-5864. (Especial para O Hoje)
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Foi criado o inédito Prêmio Paulo Gustavo

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

NotA Ao lEitoR
t

livRARiA
t

Os leitores de Paulo Stuc-
chi, escritor finalista do Prê-
mio Jabuti 2020, deixam a
Alemanha nazista de ‘A Fi-
lha do Reich’ e mergulham
no Rio Jari para comemorar
o lançamento de ‘No fundo
do rio’, novo título do autor.
Publicada pela Insígnia Edi-
torial, a obra mistura a len-
da do boto cor-de-rosa, cul-
tura do folclore brasileiro,
com um fragmento do Ter-
ceiro Reich localizado na
Amazônia Oriental.

Prefaciado pelo autor, ro-
teirista e músico Gustavo Ros-
seb, o livro transporta o leitor
para os cantos sombrios do
misticismo brasileiro. Os fatos
históricos abrem espaço para
o romance de Bruno e Cecile
e a triste partida da protago-
nista que some misteriosa-
mente no Rio Jari.

Dois anos depois, crente de
que a mulher que amou foi le-
vada pelo boto cor-de-rosa,
Bruno retorna ao misterioso
vilarejo de Guaiapis para des-
cobrir a verdade sobre a len-
da. Uma aventura pessoal que
mistura caçada a um espírito
lendário que mora nos rios da
Amazônia, dor e vingança.

Durante a busca pela ver-
dade na comunidade ribeiri-
nha, o personagem se vê dian-
te dos próprios traumas e dos
mistérios escondidos no local
que no passado foi um as-
sentamento nazista. A cons-
trução da narrativa do autor
aguça a curiosidade de quem
se propõe a leitura: os capí-
tulos se intercalam entre o
passado e o presente, o que
permite aprofundar nas dores
dos personagens.

“Apesar de todos em
Guaiapis terem ignorado
meus gritos de ajuda, eu en-
tendia Jair. Eu mesmo relutei
em acreditar na crendice da-
quele povo sobre um ser que
sai do rio e se transforma em
homem para levar consigo
as mulheres; relutei até pre-
senciar o que ocorrera a Ce-
cile. Ele a tirou de mim.” (No
fundo do rio, p. 42)

Este é o quarto livro de fic-
ção com enredos históricos
de Paulo Stucchi, que tam-
bém é jornalista e psicana-
lista. Além de ‘A Filha do
Reich’, obra finalista do Prê-
mio Jabuti 2020 e ambienta-
da na Alemanha durante a
Segunda Guerra Mundial, o
jornalista também é autor

de ‘O triste amor de Augusto
Ramonet’, que se passa no
Chile de Salvador Allende
durante o golpe de Estado de
Pinochet, e de ‘Menina – Mi-
tacuña’, contextualizada na
Guerra do Paraguai.

O autor
Paulo Stucchi é jornalista

e psicanalista. Formou-se em
Comunicação Social pela
Unesp Bauru. Especialista
em Jornalismo Institucional
pela PUC-SP e Mestre em
Processos Comunicacionais,

com ênfase em Comunicação
Empresarial pela Universi-
dade Metodista de São Paulo.
Trabalhou como jornalista
em revistas e jornais im-
pressos. Divide seu tempo
entre o trabalho de assessor
de comunicação e sua paixão
pela literatura, principal-
mente, romances históricos.
Também é autor de Menina
– Mitacuña, O Triste Amor de
Augusto Ramonet, Natal sem
Mamãe, A Fonte e A Filha do
Reich, obra finalista do Prê-
mio Jabuti 2020.

Boto cor-de-rosa 
seduz leitores
Paulo Stucchi cruza lenda do folclore brasileiro 
com fragmentos do nazismo em lançamento
ambientado na Amazônia Oriental

CELEBRIDADES

Luísa Mell, conhecida pela defesa aos
animais, desabafou em uma entrevista
concedida ao portal ‘Na Telinha’, do
‘UOL’, sobre os motivos por trás de sua
fase depressiva: uma lipo que não au-
torizou que fosse feita. A ativista já ti-
nha contado que havia perdido peso por
causa da tristeza: atualmente está pe-
sando 47 Kg. Um caso semelhante foi
descrito por Tatá Werneck, que parou
de comer depois da morte de Paulo Gus-
tavo. Mas Mell tem outros motivadores

para a falta de apetite: “Sofri uma vio-
lência médica e não consigo superar.
Em dezembro do ano passado, meu
dermatologista me falou sobre um laser
novo”. Mas, após o procedimento, Luí-
sa levou um susto: “Ele disse: 'te dei de
presente uma lipoaspiração nas axi-
las. Você tinha muita gordura, não
dava'. Sim, ele fez uma cirurgia estéti-
ca em mim sem minha autorização.
Me senti violentada”, lamentou. (Igraín-
ne Marques, Purepeople)

Luísa Mell conta que passou por lipo 
sem saber: “Me senti violentada”

Este é o quarto livro
de ficção com enredos
históricos de Paulo
Stucchi, que também
é jornalista e
psicanalista

Para valorizar o
roteiro nacional
O 5º Prêmio ABRA de Roteiro abre
inscrições e conta com novas categorias

Lanna Oliveira

O ano de 2020 passou o
de 2021 está na metade,
mas ambos deixaram mar-
cas que ainda permeiam a
memória dos brasileiros. O
fato que emocionou o Brasil
recentemente foi a partida
precoce do humorista Pau-
lo Gustavo. Sua obra e sua
vida impactaram o cenário
de dramaturgia de tal forma
que o 5º Prêmio ABRA de
Roteiro criou um prêmio
inédito em homenagem ao
artista. Com uma live de
lançamento do evento, os
organizadores anunciaram
que as inscrições estão aber-
tas até às 23h59 do dia 8 de
agosto de 2021.  

O Prêmio ABRA de Ro-
teiro, surgiu em 2016, com a
finalidade de valorizar os
autores-roteiristas e ressaltar
a importância do roteiro na
cadeia de produção da in-
dústria audiovisual nacio-
nal. Os premiados são esco-
lhidos pelos próprios mem-
bros da associação, em dois
turnos de votação. A quinta
edição do prêmio traz qua-
tro novas categorias para a
premiação, são elas: ‘Prêmio
da Crítica – Melhor Roteiro
2020’, ‘Troféu Abraço – em
Excelência de Roteiro’, ‘Prê-
mio Paulo Gustavo’ e ‘Tele-
novela do Século XXI’. 

Desde o ano passado, a
pandemia impactou o vo-
lume de telenovelas lança-
das. Tal efeito, levou a co-
missão a criar um prêmio
para destacá-las. Dessa for-
ma, todas as obras exibidas
entre 2000 e 2019 irão con-
correr no primeiro turno
da votação, no entanto, as
cinco obras mais votadas
serão finalistas da categoria
de ‘Melhor Roteiro de Tele-
novela do Século XXI’. A
escolha da obra que levará
o ‘Melhor Roteiro para o
Prêmio da Crítica’ será con-
cedida por um júri com-
posto por críticos, colunis-
tas, jornalistas e outros es-
pecialistas em cinema, TV e
entretenimento.

Já o ‘Troféu Abraço – Ex-

celência em Roteiro’ foi cria-
do para exaltar a nova ge-
ração de roteiristas profis-
sionais que se destacaram
em 2020, não somente pelas
obras lançadas, mas sobre-
tudo por valorizar a origi-
nalidade, a inovação e a di-
versidade de suas obras no
mercado audiovisual nacio-
nal. A grande homenagem
desta edição fica por conta
das obras indicadas à cate-
goria ‘Melhor Roteiro de
Longa-metragem de Comé-
dia’ que este ano concorre-
rão ao inédito Prêmio Paulo
Gustavo, uma forma signifi-
cativa de homenageá-lo.

Podem ser inscritas
obras televisivas seriadas,
cinematográficas, produzi-
das e exibidas por canais de
streaming com curadoria
profissional, estreadas em
todo o país, no formato vir-
tual ou drive-in, no período
de 1º de janeiro de 2020 a 31
de dezembro de 2020, desde
que os roteiros sejam de
autoria ou coautoria de ro-
teiristas brasileiros. São
aceitos os formatos: filmes
de longa-metragem de fic-
ção e de comédia, com du-
ração mínima de 70 minu-
tos, e filmes de longa-me-
tragem de documentário,
com duração mínima de 52
minutos; séries de ficção,
documentários, realities, es-
quetes e variedades. 

Filmes em formato curta-
metragem não podem ser
inscritos. Nessa categoria, a
comissão organizadora do
prêmio faz a curadoria e
vai escolher os finalistas ao
Prêmio ABRA entre os cur-
tas brasileiros mais pre-
miados nos festivais nacio-
nais do ano de 2020. Para
consultar o regulamento
basta acessar o site
www.premioabra.art.br. As-
sim, a iniciativa pretende
valorizar e colocar luz à to-
dos os profissionais brasi-
leiros que contribuem para
que o que se vê nas telas
possa chegar ao público da
melhor forma possível.
(Lanna Oliveira é estagiá-
ria do jornal O Hoje)
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ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

hoje o dia te desafia a deixar
que as outras pessoas assumam
o controle. essa é a oportunida-
de de que você precisava para
descansar um pouco a mente, ler,
se exercitar ou simplesmente
não fazer absolutamente nada.

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

hoje você poderá mudar
seus planos, precisando can-
celar alguns eventos. Pode ser
difícil, para as pessoas, enten-
derem suas decisões, mas é
preciso ser fiel a si mesmo. O
dia te desafia a pensar menos
no externo e mais no interno.

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

hoje o dia te desafia a deixar
que ele te traga novidades, mas
para isso é preciso entregar,
abandonar a necessidade de
ter controle e permitir que as
coisas aconteçam ao sabor das
horas. é um dia em que você
pode estar mais internalizado.

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

hoje o dia te desafia a relaxar
um pouco, abandonar as preo-
cupações e viver coisas novas.
Aceite os convites que podem
surgir a partir de amigos. vale a
pena se abrir mais e aprender a
receber dos outros o afeto que
eles desejam oferecer.

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

hoje o dia te desafia a deixar
um pouco de lado as relações
em prol da sua liberdade pes-
soal. Pode ser preciso realizar
coisas separado das pessoas,
então será um dia mais solitá-
rio. O trabalho pode ser um
dos motivos.

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

hoje o dia te desafia a se
aventurar, acreditar, confiar.
Mais um dia em que a rotina
pode ser alterada sem que você
consiga controlar os eventos.
Tome cuidado com a raiva e a
insistência em coisas que já
não fazem mais sentido.

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

hoje o dia te desafia a se
aprofundar nas relações que
estão se iniciando ou a terminar
de vez e seguir novos cami-
nhos. hoje o dia traz necessi-
dade de tomar decisões radi-
cais. é importante enfrentar
medos e bloqueios emocionais.

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

hoje o dia te desafia a ser
mais diplomático e mediador,
buscando consenso sobre tudo,
portanto o equilíbrio vai pautar
este dia. Poderá ser necessário
resolver discussões entre fami-
liares ou ter paciência para es-
cutar as pessoas e oferecer
bons conselhos.

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

hoje o dia te desafia a se ex-
por, a comunicar o que pensa,
mesmo que isso vá abalar ou in-
comodar as pessoas à sua volta.
O dia pode trazer alguns confli-
tos durante seu transcorrer, es-
pecialmente em situações que
trazem a necessidade de falar.

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

hoje o dia te desafia a abrir
mais seus horizontes. O dia fa-
vorece a diversão, o novo e o ro-
mance, mas apenas se você sair
da sua zona de conforto e não ti-
ver medo de abrir sua intimidade
para pessoas novas que estão em
sua vida atualmente.

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

hoje o dia te desafia a renovar
as emoções e curar antigas má-
goas. hoje, você poderá resolver
coisas antigas e mal resolvidas
com pessoas do seu convívio. é
importante se abrir para essa
renovação. Mudanças no lar tam-
bém podem acontecer.

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

hoje o dia te desafia a obser-
var, contemplar e, ao longo do dia,
permitir-se espantar a poeira e a
preguiça que este dia pode trazer.
Cuidado com o mau humor e as
oscilações emocionais. Sua co-
municação pode ser a ferramen-
ta mais importante hoje.

t
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Dupla Explosiva 2 - E a Pri-
meira Dama do Crime (The
hitman's Wife's Bodyguard,
2021, eUA). Duração: 1h57min.
Direção: Patrick hughes (ii).
elenco: Ryan Reynolds, Sa-
muel l. Jackson, Salma hayek.
Gênero: Ação, comédia. em
Dupla explosiva 2 - e a Pri-
meira Dama do Crime, o guar-
da-costas Michael Bryce (Ryan
Reynolds) terá que abandonar
sua licença sabática para pro-
teger Darius (Samuel l. Jack-
son) e Sonia (Salma hayek), o
casal estranho mais letal do
mundo. enquanto Bryce é le-
vado ao limite por seus dois
protegidos, o casal kincaid se
mete em uma trama global,
onde são perseguidos por
Aristotle Papadopolous (An-
tonio Banderas), um louco
vingativo e poderoso. Cine-
mark Flamboyant: 17h50. Ci-
nemark Passeio das águas:
18h30, 21h. kinoplex Goiânia:
21h20. Cineflix Buriti: 18h40.

eM CaRTaZ

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: Sus-
pense, fantasia, terror. em Um
lugar Silencioso - Parte 2, logo
após os acontecimentos mor-
tais do primeiro filme, a famí-
lia Abbott (emily Blunt, Milli-
cent Simmonds e noah Jupe)
precisa agora encarar o terror
mundo afora, continuando a
lutar para sobreviver em si-
lêncio. Obrigados a se aven-
turar pelo desconhecido, eles
rapidamente percebem que
as criaturas que caçam pelo
som não são as únicas amea-
ças que os observam pelo ca-
minho de areia. Cinemark
Flamboyant: 15h40, 16h10,
17h20, 18h10, 18h40, 19h50,
20h40, 21h10. Cinemark Pas-
seio das águas: 15h40, 16h10,
18h10, 18h40, 20h40, 21h10.
kinoplex Goiânia: 15h, 16h40,
17h10, 18h50, 19h20, 21h,
21h30. Cineflix Aparecida: 15h,
17h, 19h10, 19h50, 21h20. Ci-
neflix Buriti: 14h30, 15h45,
16h45, 18h, 19h, 20h15, 21h45.

Velozes & Furiosos 9 (F9 The
Fast Saga, 2021, eUA). Dura-
ção: 2h23min. Direção: Justin
lin. elenco: vin Diesel, Mi-
chelle 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 desapa-
recido Jakob (John Cena). Tra-
ta-se de um assassino habili-
doso 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 acre-
ditavam estar morto. Cine-
mark Flamboyant: 16h20,
17h10, 19h40, 20h30. Cine-
mark Passeio das águas:
16h40, 17h, 20h, 20h30. ki-
noplex Goiânia: 14h50,
17h50, 20h50. Cineflix Apa-
recida: 14h05, 16h, 19h,
21h45, 21h55. Cineflix Buriti:
15h40, 19h20, 21h.

Viúva Negra (Black Widow,
2021, eUA). Duração: 2h14min.
Direção: Cate Shortland. elen-
co: Scarlett Johansson, Flo-
rence Pugh, Rachel Weisz. Gê-
nero: Ação, espionagem, aven-
tura. no novo filme da Marvel
Studios, ‘viúva negra’, natas-
ha Romanoff (Scarlett Johans-
son) precisa confrontar partes
de sua história quando surge
uma conspiração perigosa li-
gada ao seu passado. Perse-
guida por uma força que não
irá parar até derrotá-la, na-
tasha terá que lidar com sua
antiga vida de espiã, e tam-
bém 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 ne-
gra’, é o primeiro filme da
fase quatro do Universo Ci-
nematográfico Marvel. Cine-
mark Flamboyant: 14h50,
19h30, 20h20. Cinemark Pas-
seio das águas: 17h30, 20h10,

20h45. kinoplex Goiânia:
15h30, 18h20, 21h10. Cineflix
Aparecida: 15h30, 17h05,
19h05, 21h50. Cineflix Buriti:
14h20, 16h10, 19h, 21h15.

Croods 2: Uma Nova Era (The
Croods: A new Age, 2021,
eUA). Duração: 1h36min. Di-
reção: Joel Crawford. elenco:
nicolas Cage, Ryan Reynolds,
emma Stone. Gênero: Anima-
ção, aventura, família, comé-
dia. em Croods 2: Uma nova
era, em busca de um habitat
mais seguro, os Croods des-
cobrem um paraíso que aten-
de todas as suas necessidades.
entretanto, outras pessoas já
moram neste lugar: Os Bet-
termans, uma família que se
considera melhor e mais evo-
luída. À medida que as tensões
entre os novos vizinhos co-
meçam a aumentar, uma nova
ameaça impulsiona os dois
clãs em uma aventura épica
que os força abraçar suas di-
ferenças, extrair forças um do
outro e construir um futuro
juntos. Cinemark Flamboyant:
14h30, 17h. Cinemark Passeio
das águas: 14h30, 16h. kino-
plex Goiânia: 16h40. Cineflix
Aparecida: 14h, 15h05. Cineflix
Buriti: 14h, 17h10.

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, Sone-
qua Martin-Green. Gênero:
Animação, comédia, família.
em Space Jam: Um novo le-
gado, a inteligência artificial,
Al G (Dom Cheadle) sequestra
o filho de lebron James e en-
via o lendário jogador dos
los Angeles lakers para uma
realidade paralela, onde vi-
vem apenas os personagens
de desenho animado da War-
ner Bros. Para resgatar o seu
filho, ele precisará vencer uma
partida épica de basquete
contra superversões digitais

das maiores estrelas da his-
tória da nBA e da WnBA. Para
essa dura missão, king James
terá a ajuda de Pernalonga,
Patolino, lola Bunny, dentre
outros personagens. Cine-
mark Flamboyant: 14h30,
15h10, 18h, 20h50. Cinemark
Passeio das águas: 14h35,
17h20. kinoplex Goiânia:
13h05, 18h50. Cineflix Apare-
cida: 15h10, 17h35, 20h. Ci-
neflix Buriti: 13h50, 16h20,
18h50, 21h20.

Invocação do Mal 3: A Or-
dem do Demônio (The Con-
juring: The Devil Made Me Do
it, 2021, eUA). Duração:
1h52min. Direção: Michael
Chaves. elenco: Patrick Wil-
son, vera Farmiga, Ruairi
O'Connor. Gênero: Terror. in-
vocação do Mal 3: A Ordem do
Demônio revela uma história
assustadora de terror, assas-
sinato e um desconhecido mal
que chocou até os experientes
investigadores de atividades
paranormais ed (Patrick Wil-
son) e lorraine Warren (vera
Farmiga). Um dos casos mais
sensacionais de seus arquivos,
começa com uma luta pela
alma de um garoto, depois os
leva para além de tudo o que
já haviam visto antes, para
marcar a primeira vez na his-
tória dos estados Unidos que
um suspeito de assassinato
alega ter tido uma possessão
demoníaca como defesa. ki-
noplex Goiânia: 14h10.

Cruella (Cruella, 2021, eUA).
Duração: 2h14min. Direção:
Craig Gillespie. elenco: emma
Stone, Mark Strong, emma
Thompson. Gênero:  Comédia,
drama, família. Ambientado
na londres dos anos 70 em
meio à revolução do punk
rock, o filme da Disney mostra
a história de uma jovem viga-
rista chamada estella (emma
Stone). inteligente, criativa e
determinada a fazer um nome
para si através de seus de-
signs, ela acaba chamando a
atenção da Baronesa von hell-
man (emma Thompson), uma
lenda fashion que é devasta-
doramente chique e assusta-
dora. entretanto, o relacio-
namento delas desencadeia
um curso de eventos e reve-
lações que farão com que es-
tella abrace seu lado rebelde
e se torne a Cruella, uma
pessoa má, elegante e volta-
da para a vingança. kinoplex
Goiânia: 13h50.

tCiNEmA

Linha do tempo
neste sábado (24), a partir

das 19h, a cantora Roberta Mi-
randa realiza o show ‘linha do
Tempo’ no circuito Música
#emCasaComSesc. A apre-
sentação ocorre diretamente
do SeSC Pinheiros (SP) e tem
transmissão pelas redes so-
ciais no instagram @SescAo-
vivo e no youtube.com/sescsp.
no repertório, a cantora con-
templa os maiores sucessos
da carreira, como ‘Majestade,
o Sabiá’, ‘Duas Taças’ e ‘vá
com Deus’, além de clássicos
sertanejos e canções de luiz
Gonzaga, a exemplo de ‘Asa
Branca’ e ‘Pau de Arara’. Um
dos destaques do show é
para a nova música ‘Bom Dia
Minha Terra’ que é realizada
pela primeira vez em uma
live. Quando: Sábado (24).
Onde: youtube.com/sescsp.
horário: 19h.

nova fase
Marilia Mendonça e as gê-

meas Maiara e Maraisa, apre-
sentam o novo formato do
show As Patroas neste sába-
do (24), às 20h no YouTube. As
cantoras mantêm amizade
além dos palcos e no projeto
Patroas, elas dividem com o

público composições gera-
das das resenhas das três. O
novo formato do projeto cria-
do em 2016, no início da car-
reira delas, mostra o amadu-
recimento pessoal e profis-
sional das mulheres de maior
sucesso do sertanejo atual.
Quando: Sábado (24). Onde:
youtube.com/mariliamen-
donca ou /maiaraemaraisa.
horário: 20h.

Happy hour
A banda exodo 2.0 canta

em happy hour na progra-
mação de férias do Aparecida
Shopping neste sábado (24) e
domingo (25). O grupo apre-
senta seu repertório gospel
para o público da praça de ali-
mentação. no domingo (25) é

a vez do sertanejo que co-
meça a partir das 19h. Para as
crianças, a ‘exposição de Ro-
bôs Gigantes’ continua na
programação, em que os pe-
quenos podem tirar fotos, fa-
zer vídeos e se divertirem
muito. Aos sábados e do-
mingos, eles também fazem
apresentações animadas em
um espaço coletivo com mui-
ta música e interação. Quan-
do: Sábado (24) e domingo
(25). Onde: Av. independên-
cia, S/n, Setor Serra Dourada
- Aparecida de Goiânia.

Festival de inverno
A 19ª edição Festival Sesc

de inverno tem encerramen-
to neste domingo (25) com a
apresentação do rapper emi-

cida. ele apresenta seu último
trabalho, ‘AmarelO’, disco que
venceu o Grammy latino na
categoria melhor álbum de
rock ou de música alternativa
em língua portuguesa. este
trabalho foi o ponto de parti-
da para a produção do docu-
mentário ‘Amarelo – é tudo
pra ontem’, disponível na net-
flix. Quando: Domingo (25).
Onde: youtube.com/portal-
sescrio. horário: 20h.

Pagode e drinks
Domingo combina com

pagode e drinks gelados.
Por isso o espaço Bur Open
Air apresenta o show do
grupo Chama Q noix e o Dj
extigal. A banda já é co-
nhecida na capital goiana
por arrastar um público fiel
por onde passa. eles pro-
metem animar a galera
com a famosa mistura de
letras de rap com a levada
do pagode que eles fazem
muito bem. Já o Dj extigal,
também já conhecido na
cena musical de Goiânia,
traz o melhor da cena ele-
trônica para o domingo.
Quando: Domingo (25).
Onde: Rua 16, esq. com a
rua l-7, Setor vila Brasilia -
Aparecida de Goiânia.

Marilia e as gêmeas Maiara e Maraisa, apresentam  show ‘As Patroas’
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‘Dupla Explosiva 2’ traz Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson e Salma Hayek 



A natureza é inspiradora em todos os
aspectos. Suas cores e formas desde sem-
pre influenciaram a arte, a arquitetura, o
design e, evidentemente, a moda. Assim
como Coco Chanel representava sua pre-
dileção por camélias em suas peças, outro
gênio da moda foi arrebatado pela for-
mosura das flores: Christian Dior. A razão
por tanto encanto do renomado estilista
pode ter se originado quando ainda era
criança. Dior passou a maior parte de sua
infância na Vella Les Rhumbs, uma casa
à beira-mar perto de Granville, na Fran-
ça, cujos jardins foram lindamente culti-
vados por sua mãe, Madeleine. O jardim
possuía mais de 20 espécies de rosas di-
ferentes. O espaço agora faz parte do
Musée Christian Dior e conserva muitas
das criações de Madeline, como lírios-do-
vale, sua flor favorita. Dior a auxiliava na
jardinagem e a atividade inspirou muitas
de suas criações, de perfumes a objetos de
decoração.

"Até dezembro de 1946, por conta da
guerra e de seus uniformes, as mulhe-
res ainda se pareciam e se vestiam
como amazonas. Mas criei roupas para
mulheres que se parecem com flores”,
contou Christian Dior em sua autobio-
grafia, ao descrever o nascimento do
New Look, em fevereiro de 1947, que a
partir de então se tornou sua assinatu-
ra na história da moda.

É compreensível o amor de Dior pe-
las flores, uma vez que seu olhar foi apu-
rado em meio a tanta beleza. Além das
roupas e dos acessórios desenhados em
vida, sua marca continua se inspirando
nas flores de sua antiga casa. A mais re-
cente criação da grife nesse estilo é a co-
leção Granville da Dior Maison, que traz
louças com delicados desenhos de rosas.
Outro exemplo são as peças da coleção
apresentada na temporada de alta-cos-
tura no início deste mês. É notável a in-
fluência das flores nos tecidos e nos
cortes. Para jogar mais luz ainda sobre
essa profunda e delicada relação com as
flores, foi lançado em junho o livro
“Dior and Roses”, a partir da mostra de
mesmo nome que ocupa o Musée Chris-
tian Dior, até 31 de outubro.

Engana-se quem pensa que o amor do
estilista pelas flores terminou com o fim
da sua vida. A Maison Dior, inclusive, lan-
çou um programa sustentável que recu-
pera jardins públicos. Seguindo o movi-
mento global de marcas que trabalham
para transformar a indústria da beleza em
um espaço mais ecologicamente cons-
ciente, a Dior anunciou o “Dior Cultural
Gardens”. Por meio da iniciativa, a Maison
se comprometeu a patrocinar o replantio
de diversas espécies de flores, incluindo
as rosas, ingrediente-chave que compõe al-
gumas das fragrâncias mais famosas da
grife, em dois jardins franceses. O Jardin
des Tuileries, em Paris, e o Queen’s Gro-
ve, jardim privado de Maria Antonieta no
Château de Versailles. Atitude acertada,
afinal o que seria da indústria da beleza
sem o poder das flores?

Dior certa vez disse: “Deus só superou
sua melhor criação, a mulher, com uma
coisa: flores”. E a ambos ele dedicou sua
vida e sua Maison. Além das roupas, o
amor do estilista pelas flores se materia-
lizou com a criação do perfume Miss
Dior, — floral com patchouli e jasmim que
dedicou à irmã, Catherine —, no mesmo
ano em que lançou o New Look. Sorte das
mulheres pela existência de Christian
Dior. Sua generosidade e delicadeza em
trazer conforto e feminilidade, em forma
de moda, para um mundo castigado pela
guerra foi um gesto inspirador. Tanto
que diversos estilistas o seguiram. A par-
tir daí, a moda se transformou para sem-
pre, realmente Christian Dior é digno de
toda a grandeza que acompanha o seu
nome até os dias atuais.
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O jardim e a moda

16 n Essência

A inspiração do estilista por flores e a sua conexão com o universo feminino 

CHRISTIAN DIOR

Dior certa vez disse: “Deus só 
superou sua melhor criação, a mulher,
com uma coisa: flores”. E a ambos ele
dedicou sua vida e sua Maison. 
Além das roupas, o amor do estilista
pelas flores se materializou com a
criação do perfume Miss Dior

Christian Dior e seu amor pelas flores

O New Look criado pelo estilista

O primeiro frasco do seu perfume Miss Dior



Victoria Lacerda 

O mercado brasileiro de cer-
vejas tem crescido significati-
vamente nos últimos anos e
continua em desenvolvimen-
to, gerando oportunidade aos
que desejam empreender na
área. Nesse cenário, o Sebrae,
em parceria com a Associação
Brasileira de Cerveja Artesa-
nal (Abracerva), realizou o 1º
Censo das Cervejas Indepen-
dentes Brasileiras para conhe-
cer melhor quem está à frente
dessas cervejarias no Brasil.

Apesar do domínio de es-
tados da Região Sul-Sudeste, o
mercado de cervejas artesa-
nais goiano está  no caminho
de crescimento. O último
Anuário da Cerveja divulgado
pelo Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
mostra que foram 1.2091 cer-
vejarias registradas em 26 es-
tados, ou seja, o crescimento é
constante nos últimos vinte
anos, com uma taxa média de
19,6% por ano. Goiás se des-
taca como o primeiro estado
fora da região Sul-Sudeste com
média de crescimento de
15,5%. São Paulo é o estado
que apresenta maior número
de cervejarias, ultrapassando
o Rio Grande do Sul, seguidos
de Minas Gerais, Santa Cata-
rina e Paraná acima das 100
cervejarias. Depois vêm Rio de
Janeiro e Espírito Santo.

O segmento de cerveja ar-
tesanal no Brasil começou a
crescer significativamente a
partir de 2010, quando o con-
sumidor passou a enxergar
nas cervejas artesanais uma
forma de apreciar bebidas al-
coólicas de maior qualidade, já
que contam com mais sabor e
combinações do que as cerve-
jas convencionais. Além de o
mercado cervejeiro ter cres-
cido no país, o gosto do brasi-
leiro parece ter mudado ao
longo da última década. 

De acordo com o Sebrae,
boa parte das cervejarias in-
dependentes com produção
própria declarou produzir de
1.000 a 4.999 litros mensais. Em
relação à capacidade máxima
de produção, 51% declarou ser
capaz de produzir até 9.999 li-
tros. Contribuindo para a re-
dução da ociosidade na capa-
cidade instalada, pouco mais
da metade (51%) das cerveja-

rias inde-
pendentes com fa-
bricação própria produz para
terceiros. Quanto ao tipo de en-
vase mais comum entre esse
perfil de cervejarias, prevalece
o barril de inox (64%).

Reginaldo José das Mer-
cez é o criador da Astúria, que
é uma cerveja artesanal pro-
duzida em Goiânia com cinco
rótulos diferentes. Ela agrada
a todos os paladares: dos mais
fortes aos mais suaves; dos
cervejeiros profissionais aos
primeiros apreciadores. Ela é
cuidadosamente preparada
para quem não se acomoda. E
tudo isso começa no seu
nome, que foi derivado de
uma comunidade autônoma
da Espanha.

Em entrevista
exclusiva ao O Hoje, Vitor
Costa Mercez contou um pou-
co como foi tomar partido do
marketing da empresa. “A
nossa Cervejaria começou
em 2004, a cervejaria Klaro.
E fomos pioneiros no delive-
ry de chopp em casa, porém
a linha artesanal Asturia sur-
giu em 2014, e hoje atende-
mos vários bares de Goiânia
com chopp, latas e garrafas.
Eu tomei a frente do marke-
ting da cervejaria desde 2019.
Coloquei a marca em diver-
sos festivais de música onde
eu já estava inserido, princi-

palmen-
te por ter banda.

Acho que esse público,
esse meio onde eu estava,
deu uma cara mais jovem
para a marca e para o nosso
propósito”, explicou. 

As cervejas artesanais con-
sistem naquelas cujo proces-
so produtivo é feito em pe-
quena escala e sua produção
é minuciosa e acompanhada
e controlada pelos produto-
res. O processo de produção
é mais lento, devido os pro-
dutores respeitarem todo o
período de fermentação e
maturação da cerveja, sem
adição de produtos químicos

para acele-
rá-los, além de ser

todo manual. As cervejas
puro malte são produzidas
somente com malte de ceva-
da e de trigo.  No Brasil, a lei
permite que até 45% da cer-
veja pode ser feita de cereais
não maltados, mas esse tipo
de cerveja é produzida sem
nenhum adjunto de cereais
não maltados (milho e arroz
são os mais comuns).

De acordo com os estudos,
a maioria dos empresários
(81%) declarou que já reali-
zou curso sobre tecnologia
e/ou produção cervejeira. Na
sequência, predominam os
cursos sobre estilos, somme-
lier e harmonização. Não é
novidade nenhuma que a
cerveja é uma das bebidas fa-
voritas dos brasileiros. De-
vido a essa apreciação, o
mercado cervejeiro não para
de crescer e ganhar relevân-
cia. A cevada é uma cultura
típica de climas frios e qua-
se toda sua produção nacio-
nal é direcionada para a fa-
bricação de cerveja em es-
cala industrial. A cevada é
determinante para a boa
qualidade da cerveja. Até
1976, a cultura era cultivada
apenas no Rio Grande do
Sul, após pesquisas da EM-
BRAPA, constatou-se que era
possível cultivá-la no cerra-
do como cultura de inver-
no. (Especial para O Hoje)
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Negócios

Pesquisa realizada pelo Sebrae e Abracerva revela cenário de 
expansão dos negócios das cervejarias artesanais brasileiras

Mercado de cervejas artesanais
busca mais espaços em Goiás

Cervejarias goianas
são destaque no
mercado brasileiro,
mas o cenário local
busca mais apoio e
espaço para
desenvolvimento
das marcas
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