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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

é tempo de valentes 
no poder

CLeuzA AssunçãO 
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Cada cabeça, uma
sentença, cada pessoa 

uma visão
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Resultado positivo para o setor
mineral no primeira semestre
deste ano anima investidores e
setor prevê novas altas.
Economia 4

Faturamento do
setor mineral
cresce 98%

14 dias após o acidente em Sena-
dor Canedo, em que um reserva-
tório de água, com capacidade de
armazenar 1,5 milhão de litros, se
rompeu e acabou atingindo casas
da região, a Sanesc iniciou a vis-
toria de todos os reservatórios de
água no Município.
Cidades 10

Após acidente,
Canedo avalia
reservatórios

Trinta anos depois da entrada em
vigor da Lei de Cotas, somente 4%
da população brasileira com al-
gum tipo de deficiência está em-
pregada, segundo dados do Cen-
so 2010, do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).
Desafio engloba inclusão no mer-
cado público e privado.
Política 2

30 anos da lei de
cotas e o desafio
da inclusão

Energia elétrica puxou a pré-
via da inflação em julho e re-
sultado é o mais alto para o
mês desde 2014.
Política 2

Prévia da
inflação chega 
a 0,72% em julho

Falta de atenção e de ativação de dispositivos de
segurança em celulares contribuem para o au-
mento do número de golpes feitos através de apli-
cativos de mensagens. autenticação de dois fa-
tores e maior cuidado com as senhas podem re-

duzir o estresse de quem utiliza a ferramenta
como trabalho ou apenas como recurso para con-
versar com a família. Quase 20% dos brasileiros
já tentou abrir links recebidos sem perceber que
poderia estar caindo em um golpe. Cidades 11

Golpes por aplicativos
são cada vez
mais frequentes

�
Leia nas CoLunas

Xadrez:Governo estadual pro-

jeta série de entregas de bene-

fícios até final do ano.

Política 2

Jurídica: Congresso Nacional

se mostra cauteloso sobre li-

beração de armas.

Cidades 10

esplanada: Kakay atua em lim-

peza de nome do próximo che-

fe da Casa Civil Ciro Nogueira.

Política 6

HiGo lAmentA
falta de definição
do Vila Nova
Após o empate com o Cruzeiro,
o técnico interino do Colorado
elogiou seu sistema defensivo e
o meio-campo, mas lamentou a
falta de gols.
Esportes 7

Atlético-Go
volta a vencer após
quatro partidas
Rubro-negro bate o Santos, na
Vila Belmiro, com gol de Zé Ro-
berto, conquista três pontos e
volta a triunfar antes das oitavas
da Copa do Brasil.
Esportes 8

Câncer de pescoço pode atingir 700 goianos  Até o final de 2022, um total de
690 goianos devem ser diagnosticados com a doença, de acordo com estimativas do Instituto Nacional de Cân-
cer (Inca). Campanha julho verde reforça conscientização de exames e cuidados com o corpo. Cidades 9

Em entrevista exclusiva, o vice-go-
vernador de Goiás, Lincoln Tejo-
ta (Cidadania), diz ver com bons
olhos as articulações para a vice
em 2022. Ele aponta que seu par-
tido deve formar chapa comple-
ta para as eleições proporcionais
e fala sobre a candidatura do seu
pai Sebastião Tejota.
Política 5

Lincoln Tejota
diz que não
articula a vice

Principal atração para os goianos no mês de julho,

temporada do Araguaia fica restrita Essência 13

Governo disponibiliza 
R$ 40 mi para Lei Aldir Blanc
Essência 15

Luan Otten lança single 
em homenagem ao filho
Essência 14

Essência



Puxado pela alta de 4,79% da energia elétrica, o Ín-
dice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15
(IPCA-15) ficou em 0,72% em julho. Com o resultado,
a prévia da inflação teve a maior alta para o mês des-
de 2004, quando atingiu 0,93%, mas desacelerou
frente ao 0,83% de junho.

Os dados divulgados pelo IBGE mostram que a ener-
gia elétrica foi o maior impacto individual, responsável
por 0,21 pontos percentuais no índice do mês. Em junho,
quando entrou em vigor a bandeira tarifária vermelha
patamar 2, no contexto da crise hídrica, a alta foi de 3,85%.

A aceleração em julho se deveu ainda ao reajuste de
52% no valor adicional dessa bandeira tarifária, que pas-
sou a cobrar R$ 9,492 a cada 100 kWh consumidos (fren-
te a R$ 6,243 em junho) e ao peso dos reajustes em São
Paulo e Curitiba. Com isso, o grupo Habitação ficou com
a maior alta em julho: 2,14%, equivalente a 0,33 pontos
percentuais do índice geral.

Além da energia elétrica, o grupo Habitação foi in-
fluenciado pelos aumentos nos preços do gás de botijão
(3,89%) e do gás encanado (2,79%). A segunda maior
contribuição veio dos Transportes (1,07%), seguida por
Alimentação e bebidas (0,49%). As únicas quedas fo-
ram em Saúde e cuidados pessoais (-0,24%) e Comu-
nicação (-0,04%).

Por outro lado, houve deflação no grupo Saúde e cui-
dados pessoais (-0,24%), que contribuiu com -0,03 p.p. no
índice geral. Isto é reflexo do reajuste de -8,19% autoriza-
do pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) em
8 de julho, retroativa a maio de 2021. 
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Prévia da
inflação fica em
0,72% em julho

Dayrel Godinho

Trinta anos depois da en-
trada em vigor da Lei de Co-
tas, somente 4% da população
brasileira com algum tipo de
deficiência está empregada,
segundo dados do Censo
2010, do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística
(IBGE)*. A Lei 8.213/91, san-
cionada em 24 de julho de
1991, visa garantir a inclusão
de pessoas com deficiência no
mercado de trabalho, mas os
avanços que proporcionou
ainda são tímidos diante do
contingente de pessoas com
deficiência aptas a entrar no
mercado de trabalho.

Segundo a Relação Anual de
Informações Sociais (RAIS) de
2018, apenas cerca de 441 mil
das 12 milhões de pessoas com
deficiência estavam emprega-
das pela Lei de Cotas e existiam
quase 400 mil vagas desocu-
padas. Esses números mos-
tram que ainda temos uma sé-
rie de desafios a superar para
a efetiva inserção.

Um estudo realizado pelo
Instituto Jô Clemente (IJC), an-
tiga Apae de São Paulo, em
parceria com a USP revela que
as pessoas com deficiência,
principalmente intelectual, têm
importante desenvolvimento
quando incluídas no mercado
de trabalho. "Há um aumento
na autoestima e no sentimen-
to de utilidade, participação
social e contribuição financei-
ra para a família que as leva a
novas conquistas no âmbito
pessoal", diz Márcia Pessoa,
orientadora de Inclusão Pro-
fissional do IJC e autora do es-

tudo. Outro aspecto positivo é
que a taxa de retenção entre
este público é de 90%.

Mesmo com as dificulda-
des impostas pela pandemia,
o IJC incluiu 345 jovens e
adultos em novos postos de
trabalho em 2020. Desde
2013, quando implementou a
metodologia do emprego
apoiado, o Instituto já inseriu
cerca de 2.800 pessoas com
deficiência intelectual em
mais de 50 empresas e órgãos
públicos, por meio da Lei de
Cotas. Ela determina que de
2% a 5% dos colaboradores -

em empresas com mais de
100 funcionários - sejam pes-
soas com deficiência. "A in-
clusão profissional de pes-
soas com deficiência ainda é
um desafio. Os números nos
mostram que mesmo após 30
anos a Lei de Cotas ainda
não é plenamente cumprida
e há muitos desafios a serem
enfrentados, especialmente
pelas constantes ameaças que
a lei sofre em diferentes es-
feras do poder público", diz
Flavio Gonzalez, executivo
de Negócios Sociais do IJC.
(Especial para O Hoje)

Apesar dos avanços
proporcionados
pela Lei 8.213/91,
somente 4% das
pessoas com
deficiência estão
no mercado de
trabalho

Mesmo após 30 anos

da Lei de Cotas

ainda ela ainda não

é plenamente

cumprida e há

muitos desafios 

Governo projeta série de
entregas até final de 2021

Membros da equipe política do governo es-
tadual avaliam que as recentes entregas feitas
na capital e no interior têm sido reflexo do iní-
cio de uma agenda positiva, após grandes mo-
mentos de dificuldades. Integrante do governo
analisou que a gestão Caiado enfrentou inú-
meras dificuldades no início do mandato, po-
rém e que gerou desgastes e resultados menos
visíveis para a população. “O governo enfren-
tou duras missões no início do mandato, mas
superados os desafios, começou o período de
uma colheita mais abundante,
no entanto, para 2022, é preciso
ampliar as ações”, destacou
membro do governo que ainda
informou que pacote de ações
está sendo preparado para
os últimos meses de 2021.
A intenção é de concluir
todo o planejamento até o
mês de dezembro para que es-
tratégias sejam revistas já a
partir do próximo ano.

Cerol
O presidente da Assembleia Legislativa de

Goiás, Lissauer Vieira (PSB), apresentou projeto de
lei que visa proibir a fabricação, comercialização
e depósitos de materiais cortantes, bem como a sua
utilização nas linhas de pipas e similares.

Justificativa 
“Infelizmente, temos acompanhado com fre-

quência casos de acidentes e até mesmo mortes
provocadas por linhas com cerol. No início
deste mês, por exemplo, uma jovem recém-for-
mada veio a óbito após ser atingida no pescoço,
na BR-060”, explicou Lissauer.

Apoio
Por falar em Lissauer Vieira, o presidente da

Alego acompanha possível aliança entre o MDB
e o DEM para a disputa da eleição de 2022, quan-
do o governador Ronaldo Caiado (DEM) deve dis-
putar à reeleição.  Lissauer é um nome cotado
para ser vice de Caiado.

Subiu o tom
O vice-governador, Lincoln Tejota tem

subido o tom nas últimas semanas, em
eventos públicos e entrevistas tem marca-
do posição para se manter ao lado de Caia-
do nas eleições 2022. “Muitos que não acre-
ditaram no nosso governo, muitos que tra-
balharam e apostaram contra, hoje quere-
rem vim e aderir”, disse Tejota recente-
mente em um evento.  

Reforma Cartorária
O deputado federal José Nelto integra co-

missão formada para analisar Reforma Car-
torária no Brasil. Entre os principais pontos
estão os elevados custos das taxas. “O pobre
tem seu acesso à justiça prejudicado pelas al-
tas taxas impostas. Além da alta carga tri-
butária que é cobrada do cidadão neste país,
quando não é agraciado pelos benefícios da
gratuidade de justiça”, avalia.

Balanço
A Secretaria da Retomada foi criada em

agosto do ano passado. Uma das principais
ações foi a geração de empregos, mas o
grande problema é a qualificação profis-
sional.  No período foram criadas 35 mil va-
gas, mas apenas cerca de 3,5 mil vagas fo-
ram preenchidas.

Qualificação
“Agora o trabalho é de qualificar as pes-

soas para ocupar as vagas. Hoje tem uma mé-
dia de 3 a 5 mil vagas de emprego, mas não
ocupo 1 mil por falta de qualificação profis-
sional. Começamos a trabalhar isso e olhan-
do para as vagas”, destacou o secretário da Re-
tomada, César Moura. 

2 Retorno do público de futebol aos es-
tádios em Goiânia será avaliado hoje em
reunião do Centro de Operações de Emer-
gência- COE
2 A possibilidade foi destacada pelo pre-
feito Rogério Cruz (Republicanos) no final
da última semana. 

CURTAS
t

Samuel Straioto | xadrez@ohoje.com.br

Xadrez

30 anos da lei de cotas e o desafio da
inclusão no mercado de trabalho

Energia elétrica puxou a alta da inflação em julho
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É tempo de valentes no poder

Gregório José

Assim podemos vislumbrar dois fatos que ga-
nharam destaque esta semana. Em um deles,
uma mulher, trabalhadora em Serviços Gerais, foi
demitida por se recusar a tomar a vacina contra
a Covid-19, em outra, um senhor com mais de 70
anos entrou na Justiça para tomar uma terceira
Dose. Há, ainda, um caso onde o casal foi conde-
nado a pagar R$ 1 milhão (isto mesmo um milhão
de reais), por terem tomado três doses contra a
doença. E olha que são milionários.

Enquanto parte da população contrária às va-
cinas começam a entender que perdem por colo-
car outras pessoas em risco, há aqueles que temem,
mas têm muito medo, que acabam extrapolando.

O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
ratificou decisão de primeira instância a qual já
acatava a demissão da trabalhadora por se re-
cusar a tomar a vacina. E o pior, ela trabalhava
em uma unidade hospitalar.

A trabalhadora tentou, em vão, dizer que incen-
tivava outras pessoas e que participou de campanhas
para isto, mas, contudo, ela mesma não cumpriu a
norma e, mesmo advertida, insistiu na prática. Por
este motivo, perdeu o emprego e a razão, uma vez que
colocava outras pessoas em risco iminente.

Um juiz da cidade de Guaxupé determinou
que se aplicassem uma segunda dose em um ido-
so que disse ter tomado duas doses da vacina e,
um exame realizado 40 dias depois, não consta-
va anticorpos suficientes para lhe garantir a imu-
nização completa.

Por bem, o Ministério Público de Minas Gerais

recorreu, entendendo que não explicação plau-
sível ou estudo que indique a aplicação de três
doses para que a cobertura seja concluída.

Imagina o fato se tornar jurisprudência e mui-
tos desejarem ir aos centros de imunização em
busca de uma terceira dose? Não temos o sufi-
ciente para primeira dose para grande parte da
população brasileira e ainda teremos que desti-
nar um tanto para os temerosos.

Tem momentos que é preciso deixar as cren-
dices e os medos de lado e seguirmos o que deter-
mina os especialistas. Neste momento, os cientis-
tas buscam respostas, ainda desencontradas. A nós,
leigos em Medicina (e no Direito), sigamos as re-
comendações. Evitemos aglomerações, usemos
máscara, utilizemos álcool em gel e torçamos para
que outras pessoas façam o mesmo. Esta falta de
calma e paciência dos cidadãos tem levado à mor-
te milhares de pais, mães, filhos e avós.

Calma! Não deu para comemorar o aniversário
neste ano, ano que vem façamos uma festa com
aqueles que queremos bem. Aglomerar, “bebe-
morar” por nada é ser
pobre de consciência.

Aprenderemos a
curtir shows atra-
vés de nossos apa-
relhos, bebendo em
nossos copos, na
nossa sala (ou va-
randa, ou campo,
carro)... curtiremos
a vida bem mais e
por mais tempo!

Cleuza Assunção

Há décadas as mulheres lutam por seus direi-
tos e, de modo especial desde 1970, pela maior par-
ticipação  nos cargos de direção e comando de em-
presas, entidades de classe e na vida política. A lei
que instituiu as cotas de gênero, a lei 12.034 de
2009, foi criada e aprovada após a compreensão
internacional em assegurar que as mulheres pu-
dessem ter sua participação na vida política do
país. Muitos especialistas concordam que a cita-
da lei foi também uma contribuição ao aprimo-
ramento da democracia no Brasil.

Posteriormente, a legislação eleitoral evo-
luiu e a lei 10.304 de 2009 trouxe uma nova re-
dação e obrigatoriedade de que cada partido ou
coligação preencha no mínimo 30% e no máxi-
mo 70% de candidaturas de cada gênero. Segui-
ram-se regras do Tribunal Superior Eleitoral
para garantir recursos de campanha e no entanto,
apesar do progresso da legislação, as mulheres
continuam com pouquíssima presença efetiva
nos cargos eletivos. São ainda raras as senadoras,
prefeitas, deputadas e vereadoras.

Isso precisa mudar. A mulher é maioria do
eleitorado, maioria nas universidades, nos pos-
tos de trabalho e ainda não consegue ascender
aos cargos de decisão, não importando o tama-
nho de sua competência e de seu currículo e for-
mação. Ainda existem barreiras que impedem
mulheres de notório saber e capacidade, de
ocuparem postos mais elevados na vida pública
e nas empresas privadas. Quando chegam lá, é
com menores salários que os homens.

Essa injustiça gritante precisa ser reparada
com a consciência de cada mulher na hora de vo-
tar e na hora de enfrentar os inúmeros desafios,
aceitando romper com o sectarismo ainda exis-
tente nos altos níveis decisórios, que apadrinham
os candidatos homens e os elevam, enquanto as
mulheres ficam para “preencher a cota”, “cum-
prir tabela”. O machismo se manifesta também
assim: ignorando o objetivo das leis e as cum-
prindo sem efeito prático.

Por isso mesmo, o MDB Mulher de Goiás per-
segue a luta para romper paradigmas e ao mes-
mo tempo, reconhecer mulheres valorosas, guer-
reiras incansáveis na defesa da democracia e dos

direitos humanos. Reconhecer é apoiar. É esco-
lher. É tomar posição. É pedir voto e votar.  São
inúmeras mulheres que em seus campos de
atuação, ainda são preteridas por condições de-
siguais de disputa e apoios.

E, em Goiás, logo teremos como efetivar jun-
tos, mulheres e homens de visão, um marco nes-
sa luta: a eleição da primeira presidente da Or-
dem dos Advogados de Goiás. O MDB Mulher
apoia Valentina Jugmann, advogada de carreira
brilhante, atuação reconhecida em todo país, mu-
lher aguerrida na defesa da justiça e do direito,
legítima representante de uma tradição demo-
crática de Goiás.

Não bastasse sua extensa contribuição como
procuradora do estado, como vice-presidente da
OAB, como professora universitária, como con-
selheira federal da Ordem, ela, em plena pan-
demia encampou o projeto Paridade Já, que é um
avanço na compreensão da representatividade
feminina, um passo a mais nessa luta. Aprovado
pela OAB federal, o Paridade Já propõe 50% de
mulheres nos cargos tanto titulares como su-
plentes para o registro das chapas, válido para as
próximas eleições de novembro.

Ao responder sobre sua inspiração jurídica
para o projeto Paridade Já, sua resposta  é es-
magadora: a própria Constituição Federal, que de-
clara  homens e mulheres iguais perante a lei em
deveres e direitos. Valentina ainda apresentou
projeto visando redução de custos de campanha,
numa visão de inclusão verdadeira que só rea-
firma a OAB que todos nós, advogados ou não,
queremos: combativa, representativa, atuante em
prol de toda sociedade e sendo exemplo dela. 

É hora de uma valente mulher comandan-
do a OAB-GO com
essa inteligência e
coragem, com essa
capacidade de aglu-
tinação e visão de
uma sociedade que
precisa ser mais jus-
ta, de fato. De uma
justiça verdadeira
que contemple a to-
dos. Valentina Já!
Paridade Já!

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

Cleuza Assunção é presi-
dente estadual do MDB
Mulher

Gregório José é Pós Gra-
duado em Gestão Escolar,
jornalista e escritor

Desemprego
Um dos fatores que agrava a questão do de-

semprego no Brasil é o fim do auxílio emergen-
cial. A última parcela foi paga neste mês. Em ja-
neiro, parte deles não terão meios sequer para
comprar alimentos. Além disso, a inflação em as-
cendência tem forte impacto na camada mais po-
bre da sociedade, ao corroer o poder de compra
de quem pouco ou nada tem. Inflação em alta e
desemprego é uma combinação perversa. Hoje,
esse quadro é agravado pela epidemia do novo co-
ronavírus. A imunização em massa da população
é medida que se impõe com a maior celeridade
possível. Retirar o país desse quadro de adversi-
dades não é atribuição exclusiva do governo fe-
deral. A tarefa exige igual esforço do Legislativo.
Cabe ao Congresso apressar a aprovação de re-
formas estruturais, como a tributária e a admi-
nistrativa, a fim de facilitar o reencontro do país
com a via do desenvolvimento, indispensável
para mitigar os danos causados pelo desempre-
go e pela crise epidemiológica.

Gabriela Gomes
Trindade 

{
Nós voltamos a
atenção para a
qualidade de 
vida de nossas
crianças e
adolescentes. 
É inaceitável que
sejam vítimas de
violência, agressão
ou do desleixo em
termos de criação”
O governador Ronaldo Caiado visto-
riou, neste domingo (25/07), as
obras de reforma do abrigo de me-
nores Dona Conceição, na cidade de
Goiás. A intervenção conta com or-
çamento de R$ 111 mil e é fruto de
parceria entre as administrações
municipal e estadual.

Cada cabeça, uma sentença
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INTERAJA  CONOSCO
@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 rotina das pessoas está cada dia
mais agitada. E os lanchinhos, os famo-
sos snacks, que nem sem sempre são
saudáveis, são para muitos a solução
mais prática. Pensando nisso, a goiana
Dona Raiz lança os snacks Bora! Eles são
produzidos à base de lentilha, ervilha e
grão de bico, o que agrega  um grande
valor nutricional ao produto. Outro di-
ferencial é que são assados, não pos-
suem glúten, são livres de transgênicos
e representam mais fontes de fibras. A
novidade chega às gôndolas com seis sa-
bores deliciosos que agradam a todos os
paladares. São eles: peito de peru, pá-
prica com pimenta malagueta, jalapeño
com limão, cream cheese, marguerita e
ervas finas.

Ser Solidário Faz Bem 

O setor mineral faturou no primeiro semestre deste ano
R$ 149 bilhões. Trata-se de um crescimento de 98% na com-
paração com os R$ 75,3 bilhões registrados entre janeiro
e junho de 2020. Os dados foram divulgados pelo Institu-
to Brasileiro de Mineração (Ibram), entidade que reúne as
maiores mineradoras que atuam no país.

A produção comercializada no setor, no entanto, teve
alta menos expressiva. Saiu de 525 milhões de toneladas
nos primeiros seis meses de 2020 para 535 milhões de
toneladas no mesmo período deste ano, o que significa
um incremento de 2%. Apesar dessa variação tímida no
volume comercializado, o crescimento do faturamento
foi influenciado pelo câmbio e pelos preços no merca-
do internacional.

"De uma maneira geral, as commodities vêm sofren-
do um aumento de preço. Algumas já registram uma cer-
ta estabilidade. Mas comparado com o ano passado, a
combinação de preços e dólar leva a esse faturamento ex-
pressivo", disse o presidente do conselho diretor do Ibram,
Wilson Brumer.

O custo médio da tonelada de minério de ferro, na com-
paração entre os primeiros semestres de 2020 e de 2021,
saltou de US$ 91,04 para US$ 183,43: uma alta de 101,5%.
O Brasil é, depois da Austrália, o maior produtor mundial
dessa comodity. Crescimentos expressivos também se de-
ram nos preços do estanho (76,7%), do cobre (65,8%), do
níquel (41,5%), do alumínio (41%) e do zinco (38,7%).

Além disso, o dólar está mais valorizado. Entre janeiro
e junho de 2020, a moeda norte-americana teve uma co-
tação média de R$ 4,92. Já nos primeiros seis meses des-
te ano, houve um salto
para R$ 5,38.

O estado do Pará man-
teve sua fatia de 44% de par-
ticipação no faturamento
total do setor no país. Minas
Gerais, por sua vez, res-
pondeu por 41%, o que sig-
nifica um aumento: no pri-
meiro semestre de 2020,
esse percentual foi de 37%.
Os dois estados são os prin-
cipais produtores do país.

O saldo da balança co-
mercial do setor mineral
brasileiro neste primeiro
semestre subiu 110,53% na
comparação com os seis pri-
meiros meses de 2020. As exportações registraram alta de
14% em volume e de 91% em dólar. Foram gerados US$ 27,6
bilhões, quase o dobro dos US$ 14,4 bilhões do primeiro se-
mestre do ano passado.

Royalties
Com a alta do faturamento, o recolhimento de tribu-

tos também cresceu 98%, chegando a um total de R$ 51,4
bilhões. Considerando apenas a Compensação Financeira
pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM), conheci-
da como o royalty cobrado das mineradoras, a arreca-
dação foi de R$ 4,48 bilhões neste primeiro semestre. Tra-
ta-se de um aumento de 111% na comparação com os pri-
meiros seis meses de 2020.

O Ibram aposta em novo recorde da CFEM em 2021,
superando os R$ 6,1 bilhões recolhidos ao todo no ano
passado. "Continuando a demanda forte de minerais
e os preços ficando no atual patamar, acreditamos que
o CFEM pode fechar o ano com algo em torno de R$ 9
bilhões. E até ultrapassar esse valor, não seria sur-
presa", diz Brumer.

Segundo a legislação, os royalties da mineração são
distribuídos da seguinte forma: 10% para a União,
15% para o estado onde ocorre a produção, 15% para os
estados afetados pela produção e 60% para o município
onde ocorre a produção.

No grupo das dez cidades com as maiores arrecadações,
três são do Pará: Parauapebas, Canaã dos Carajás e Marabá.
Todas as outras sete são de Minas Gerais: Conceição do Mato
Dentro, Itabirito, Congonhas, Mariana, Itabira, Nova Lima
e São Gonçalo do Rio Abaixo.

"Tivemos no Brasil 2.510 municípios arrecadadores de
CFEM no primeiro semestre de 2021", disse o diretor-pre-
sidente do Ibram, Flávio Ottoni Penido. (ABr)

Setor faturou R$ 149 bilhões, segundo o Ibram
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Setor mineral
registra 98% 
de aumento no
faturamento 
do 1º semestre

A MRV, plataforma de soluções habita-
cionais, entra no clima olímpico e anuncia
sua nova ação, denominada Chance de
Ouro. Até o final deste mês, os principais
pontos de venda da construtora propor-
cionarão aos clientes ações interativas e de
realidade virtual valendo prêmios e brin-
des exclusivos. Os desafios são relacionados
aos esportes praticados pelas 12 atletas do
#ElasTransformam, programa de patrocí-
nio da MRV que visa fomentar o esporte
brasileiro e enaltecer a importância da pre-
sença feminina nesse espaço. Para partici-
par, os interessados devem agendar a data
e horário de sua visita por meio do What-
sApp (31)9900-9000 ou pelo site
ww.mrv.com.br.

O Grupo DPSP, união das bandeiras Drogarias Pacheco e Drogaria São Paulo dá continui-
dade à campanha Ser Solidário Faz Bem por meio da arrecadação de roupas. Até o dia 15 de
agosto, a população poderá depositar cobertores, roupas e calçados que estejam em bom es-
tado de conservação nas caixas de coleta disponíveis em todas as lojas da rede espalhadas pelo
Brasil. Em Goiás são 18 lojas participantes. Os itens arrecadados serão encaminhados para ins-
tituições filantrópicas de diferentes regiões do país. O Grupo DPSP, um dos principais vare-
jistas de farmácias do Brasil, é também um dos pioneiros na realização de ações de carácter
social. A Campanha do Agasalho, por exemplo, já arrecadou nos últimos quatorze anos mais
de 117 mil sacos de 100 litros em doações, contribuindo com um inverno mais aquecido e aco-
lhedor para muitas pessoas.

Chance de Ouro

Lançamento 

Um banho agradável e cheiroso pode
fazer toda diferença; é capaz de renovar
as energias e trazer a sensação de acon-
chego. A NIVEA entende a importância
desse momento de autocuidado, e traz ao
portfólio os novos sabonetes NIVEA PURE
MILK. Com a preciosa essência do leite,
NIVEA PURE MILK possibilita um banho
agradável, com limpeza reconfortante e
fragrâncias delicadas, promovendo
uma sensação de pele hidratada, macia
durante e após o banho, causando
bem-estar e conforto. A fórmula com vi-
taminas e nutrientes do leite limpa de-
licadamente com uma espuma cremosa,
deixando a sensação de cuidado, prote-
ção e renovação da pele. Em duas versões,
indicadas para todos os tipos de pele, NI-
VEA Beauty Elixir PURE MILK Sensitive e
NIVEA Beauty Elixir PURE MILK Fresh, podem

ser encontrados em dro-
garias e su-

permer-
cados de
todo Bra-
sil, pelo
preço su-
gerido de

R$ 2,51.

NIVEA PURE MILK 

A Ademi-GO veste mais uma vez a camisa social para ajudar a aliviar a fome de quem
precisa. As empresas associadas da entidade se uniram para doar cestas básicas para
a campanha Seplanh Solidária, da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Ha-
bitação (Seplanh). A entrega dos kits foi realizada pela diretora de Gestão e Relações Ins-
titucionais da entidade, Patrícia Garrote, ao titular da pasta, Valfran Ribeiro. A inicia-
tiva vem somar ao papel da iniciativa privada de trabalhar focada no social, um prin-
cípio inerente das empresas do mercado imobiliário, e também junto ao poder públi-
co, cumprindo também sua função social. 

Doação de cestas 

O Ibram
aposta em
novo recorde
da CFEM 
em 2021

Showroom
empresas & produtos

Maiara Dal Bosco  | editor@hojenoticia.com.br

Em um tour pela Lindt, Kopenhagen, Havanna Café, Casa Bauducco, Richesse, Doce Doce,
Cacau Show, Chocolates Brasil Cacau, Johnny Joy, California Coffee, e outras marcas, o Flam-
boyant Fashion Blog selecionou delícias de dar água na boca. A lista de opções ainda inclui os
famosos donuts da Dunkin Donuts (piso 2), o universo colorido de Fini (piso 1), os tradicionais
brownies da The Cookies and Brownies (piso 3), o saboroso cookie de nutella e morangos da
Mr. Chenney (piso 1), além dos maravilhosos pretzel do Mr, Pretzel (piso 2). Você confere to-
das as novidades acessando http://flamboyant.com.br/blog/2021/07/delicias-que-voce-
encontra-no-flamboyant-shopping/

Doces

O Buriti Shopping vai dar uma ajudinha
para quem deseja celebrar a amizade e fa-
zer aquela homenagem no Dia do Amigo.
Até o dia 30 de julho, quem for ao shopping,
vai encontrar molduras espalhadas por
todo o centro de compras, que simulam
posts do Instagram, com várias frases di-
vertidas como “Sorte a minha ter você como
amigo” ou “Os momentos mais loucos e fe-
lizes dessa vida, eu vivi ao seu lado”, entre
outras. As molduras estarão localizadas no
Piso 1, próximo a Kopenhagen, ao cinema,
e a loja Artex.

Dia do Amigo
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EntrEvista | LincoLn TejoTa

Como você vê esse movi-
mento de outras forças po-
líticas em Goiás que se ar-
ticulam para disputar a
vice-governadoria nas elei-
ções em 2022?

Eu estou na vice e me sin-
to muito confortável pois nós
ganhamos as eleições passa-
das de forma atípica. Dife-
rentemente das pessoas que
hoje se articulam para ser
vice, eu fui convidado. Eu
não cavei e nem fui atrás. Es-
tava em um projeto para de-
putado federal  e naquele mo-
mento o governador queria
que seu vice fosse um depu-
tado federal e houve um con-
senso em torno do meu nome
que tinha uma base muito
grande, mais de 37 prefeitos,
150 vereadores e deputados
do partido me apoiando.
Grande parte do MDB já es-
tava no partido em 2018, mas
foram expulsos do partido de
forma injusta e hoje vemos o
MDB inteiro querendo apoiar
o governador.

O processo é natural, o
governador Ronaldo Caiado
está muito bem posicionado
perante a sociedade, nós ain-
da não temos adversários es-
tabelecidos e ninguém quer
enfrentar o governador. Es-
sas pessoas quando olham o
governador bem posiciona-
do, tentam buscar a próxima
vaga, que é a de vice. Isso faz
parte e só atesta para nós
como nosso governo está
indo muito bem. Muitos dos
que estão querendo aderir fo-
ram os que mais criticaram
nosso governo no passado
pois não acreditavam que as
ações fariam Goiás sair do
atoleiro. Temos que entender
e reconhecer que nem tudo
está perfeito, mas é preciso
reconhecer os desafios im-
postos pela pandemia que
também trouxe muitas opor-
tunidades, como a chance de
poder reformar as escolas
do nosso estado.

Conto com a confiança
do governador, da primeira-
dama e principalmente dos
prefeitos e da sociedade,
pois estamos fazendo um
trabalho muito importan-
te. Estamos conseguindo
mudar as práticas políticas.
Começamos a fazer um tra-
balho muito diferente que é
resolver problemas histó-
ricos. A forma como esta-
mos agindo na segurança,

na saúde e principalmente
na educação com a reforma
de todas as escolas. 

Essas coisas preparam o
terreno para mudanças mui-
to profundas que estão por
vir. Eu acredito que as mu-
danças vão atingir Goiás, em
especial pela forma como
nós nos preparamos, pelas
posições estratégicas que nos-
so estado dispõe e pelos in-
vestimentos em infraestru-
tura que o Governo Federal,
que o Governo Estadual e a
iniciativa privada realiza. 

Goiás tem uma perspectiva
diferente e eu tive uma parti-
cipação positiva dada a con-
fiança que o governador Ro-
naldo Caiado depositou em
nós. Desde o começo do man-
dato existe uma preocupação
muito grande do governador
do nosso atendimento às ex-
pectativas que a população
tinha. Fomos eleitos com mais
de 60% dos votos e isso vem
incubido de uma carga de res-
ponsabilidade muito grande.
Sou responsável por monito-
rar as principais metas do go-
verno, monitorar a comuni-
cação entre as secretarias e te-
mos um estado dentro da pior
crise sanitária que atinge o
mundo após assumir um es-
tado com R$ 7 bilhões em dí-
vidas e de lá para cá demos
uma resposta na segurança,
na saúde e na burocracia.

Qual vai ser a estratégia
para se manter na vice-go-
vernadoria em 2022 e qual
o papel do Cidadania nes-
se processo?

Não estou buscando arti-
culação para a vice. Eu estou
na cadeira de vice até 2022. Eu
acredito muito que essa gran-
de manifestação que tenho
recebido de prefeitos para
que eu permaneça na vice é
uma consequência do nosso
trabalho. Além de dar  sus-
tentação para a administração
do governador, substituí-lo
quando necessário e tocar as
metas prioritárias para o go-
verno, nosso trabalho tam-
bém é de atender os compa-
nheiros de diversos partidos.
Eu nunca trabalhei somente
com a base partidária. 

As pessoas não querem
enfrentar um candidato que
já está muito bem posiciona-
do. Elas querem entrar em
uma chapa para deputado fe-
deral e estadual em que haja

chance de ganhar, e isso tem
feito com que a gente tenha
recebido bons nomes para
disputar no ano que vem.

O Cidadania para o ano
que vem é chapa completa
para deputado federal e de-
putado estadual. Nós não
estamos trabalhando para
ter ou não mudança em Bra-
sília. Se tiver mudanças nós
estaremos preparados, se
não tiver mudanças nós es-
taremos preparados. O Ci-
dadania vem forte e quere-
mos eleger de 3 a 5 deputa-
dos estaduais e pelo menos
um deputado federal.

Como os emedebistas que
estiveram ao lado de Caiado
em 2018 e foram expulsos do
partido veem essa movi-
mentação do Daniel Vilela?

Eu escuto que eles estão
muito felizes de saberem que
estavam certos em acreditar
na pessoa e na seriedade do
governador Ronaldo Caiado e
a gente sabe que é muito pró-
prio dos períodos de eleições
as falácias e as mentiras e
eles hoje conseguem atestar
para nós que o governador é
uma pessoa que não governa
sozinho e que participa.

Quando eu converso com
eles, vejo que é um senti-
mento de que nós estáva-
mos certos e eles errados.
Mas não é hora de colocar os
pés na porta, eles querem
que os prefeitos venham,
querem que o MDB venha.
Meu desejo é que o MDB ve-
nha mesmo, o Daniel é um
cara muito preparado, um
jovem político que vem para
aderir ao nosso governo.

Temos uma consciência
muito clara, as coisas são di-
fíceis de fazer sozinho. As mu-
danças que queremos ver pre-
cisam ser permeadas pelas
nossas atitudes. Não é hora de
dizer que adversário tem que
comer na tábua, tratam-se de
pessoas que estão sofrendo,
sofrendo de saúde, por perder
o emprego por causa da pan-
demia e isso não tem partido.
Quem tem partido somos nós,
não o eleitor.

E como você vê a articulação
da oposição ao governador
Ronaldo Caiado? A candida-
tura de Gustavo Mendanha
vai para frente? Quem arti-
cula a candidatura dele?

Eu ouço alguns boatos so-

bre a articulação do ex-go-
vernador Marconi Perillo e
de outros players políticos,
mas quem tem que responder
sobre isso é o Gustavo. Mesmo
estando em projetos políticos
distintos, ele é detentor do
meu respeito. 

Mas eu acredito que é bom
ter oposição, fica sem graça
quando não tem. Ter uma
oposição, desde que ela seja
respeitosa, produtiva e cons-
trutiva, eu acho que é salutar
e faz parte do processo de-
mocrático e eu espero que te-
nhamos uma oposição de ní-
vel para debater os próximos
passos de Goiás.

Seu pai, conselheiro do
Tribunal de Contas do Es-
tado, e Priscila Tejota po-
dem disputar as eleições
no ano que vem?

Meu pai não pode, ele é
regido pela lei da magistra-
tura e nem filiado a partido
ele está. A aposentadoria
compulsória dele é daqui a
14 anos. Atualmente, não
está no nosso escopo a saí-
da dele do Tribunal de Con-
tas do Estado. Nosso foco
hoje é ajudar o governador
a terminar bem o mandato.
A Priscila está na Agehab,
tem grande confiança de
Caiado e foi uma grande
vereadora. Tenho certeza
que se quiser disputar al-
gum mandato ela terá o
meu apoio e meu incentivo. 

As eleições do ano que vem
contam com duas vagas ma-
joritárias, Senado e Gover-
no. O Cidadania articula a
vaga do Senado?

A vaga do Senado nunca
é algo que é decidido agora.
Nós temos bons nomes plei-
teando a vaga para o senado
no ano que vem, citando
Henrique Meirelles, Wilder
Morais, Luís do Carmos, Za-
charias Calil, João Campos.
Todo mundo está ensaiando
e a tendência com o afuni-
lamento a partir do ano que
vem é que a gente consiga
trazer candidatos que pos-
sam ajudar na chapa. O Se-
nado é uma cadeira muito
estratégica. Precisamos de
alguém alinhado, não com o
Caiado, não comigo, não com
o nosso governo, mas com o
que o povo precisa para os
próximos anos. (Especial
para O Hoje)

Raphael Bezerra

Presidente do Cidada-
nia e vice-governador de
Goiás vê com bons olhos
as articulações de outros
partidos para disputar a
cadeira que ele ocupará
até 2022. Segundo ele,
esse processo de articula-
ção é natural devido a for-
ça política que o gover-
nador Ronaldo Caiado
(Dem) tem devido a boa
imagem do governo pe-
rante a sociedade e falta
de um adversário à altura. 

Em entrevista exclusiva
ao Hoje, Lincoln alfineta as
figuras políticas que bus-
cam a vice na chapa majo-
ritária de Caiado em 22 e
aposta que o Cidadania terá
chapa completa nas elei-
ções proporcionais. “Dife-
rentemente das pessoas que
hoje se articulam para ser
vice, eu fui convidado. Eu
não cavei e nem fui atrá”. 

“Não estou articulando a vice,
estou na vice”, diz Lincoln

Muitos dos

que estão querendo

aderir foram os que

mais criticaram

nosso governo no

passado pois não

acreditavam que as

ações fariam Goiás

sair do atoleiro

Fomos eleitos

com mais de

60% dos votos e isso

vem incubido de

uma carga de

responsabilidade

muito grande
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Esplanada
Leandro Mazzini | reportagem@colunaesplanada.com.br

Limpando o nome
Há um esforço conjunto de ministros

palacianos – a pedido do presidente Jair
Bolsonaro – e da defesa de Ciro Nogueira
(PI) para limpar o nome do senador na pra-
ça. Advogado criminalista do futuro che-
fe da Casa Civil, citado em delação na Ope-
ração Lava Jato, Antônio Carlos de Almei-
da Castro, o Kakay, tem se desdobrado há
dias em ligações e em mensagens pelo
whatsapp para avisar que até hoje não teve
acesso à delação de Leo Pinheiro (OAS) e
que não há nada de substancial contra o
parlamentar. 

 
Esforço 

Uma situação curiosa. É que Kakay
tem sido o profissional que o senador es-
pera, diante da posição ideológica ferre-
nha do advogado contra Bolsonaro nas
ruas e redes sociais.

Fogo (ou água)..
Com inclinações políticas mais à es-

querda, o presidente da FIBRA, Jamal Bittar,
é tido como “petista” dentro da CNI. Em re-
cente debate entre os presidentes das fe-
derações estaduais, arremessou uma garrafa
de água em direção ao todo-poderoso pre-
sidente da FIESP, Paulo Skaf, por divergên-
cias de opinião política.

..no parquinho do PIB
Skaf conseguiu escapar do ímpeto do in-

dustrial brasiliense, mas um outro colega
acabou atingido pelo petardo. Bittar pediu
desculpas e deixou claro que o alvo era o
paulista, mesmo. A pontaria é que vai mal.

Novos colonizadores
Sem uma questão em pauta na ONU, tam-

pouco um órgão regulador internacional (por
ora), e com o céu livre para qualquer um nes-
sa corrida espacial em tempos modernos,
vale a pergunta: se Elon Musk, ou Jeff Bezzos
(Amazon) ou Richard Brenson (Virgin Ga-
lactic) chegar primeiro a Marte, ou fizer uma
base na Lua, pode chamar o planeta de seu
e colonizá-lo como dono? 

Subiu e sumiu
No Brasil, estamos séculos atrasados

na tecnologia aeroespacial. Após o triste
acidente na Base de Alcântara nos anos
2000, o Governo Dilma Rousseff perdeu
em 2013 US$ 70 milhões (R$ 360 milhões)
de satélite sino-brasileiro (CBERS-3) que
se desintegrou no espaço, uma hora após
o lançamento. 

Aliás..
.. Não foi incluso no prejuízo a conta

da viagem do ministro da Ciência e Tec-
nologia, Paulo Bernardo, e da claque bra-
sileira que segurou as palmas em terri-
tório chinês. 

OAB & política 1
No Paraná, está rachado o tradicional

Grupo XI de Agosto, da turma que sempre
disputa (e ganha) as eleições para a sec-
cional da OAB. O candidato natural até o
momento é Rodrigo Rios, advogado com
larga experiência em Curitiba, conhecido
ultimamente como o advogado do ex-
juiz Sergio Moro.

OAB & política 2
Mas o grupo paranaense ligado ao

presidente do Conselho Federal, Felipe
Santa Cruz, atuou nos bastidores e fez alar-
de de que o candidato deles a presidente
da seccional será Luiz Fernando Pereira
(o Pereirinha), advogado do ex-presiden-
te Lula da Silva.

Na fila
Luiz Fernando Pereira, também ad-

vogado de Gleisi Hoffmann e Paulo Ber-
nardo, inicia os trâmites para registrar
sua candidatura e disputar contra o
nome de Sérgio Moro.

Descanso pós-Jogos
A Nuhatê Casa Hotel, em Caraíva

(BA), paraíso no litoral baiano, vai
oferecer diárias de cortesia para os
brasileiros medalhistas de Ouro nos Jo-
gos de Tóquio. 

O governador Ronaldo
Caiado entregou, neste sába-
do (24/07), a conclusão das
obras de revitalização do Pa-
lácio da Instrução, na cidade
de Goiás, primeiro prédio em
arquitetura art déco do Esta-
do. A reforma do prédio his-
tórico integra as celebrações
alusivas aos 294 anos da an-
tiga capital.

Apesar de sua importância,
a construção sofreu depreda-
ção e perda dos traços origi-
nais em gestões anteriores.
Durante anos, o Palácio da
Instrução ficava escondido
por uma quadra de esportes
construída à sua frente. Agora,
se constitui na sede da Coor-
denação Regional de Educação
de Goiás, e oferece aos servi-
dores mais conforto e melho-
res condições de trabalho. 

“Quero que vocês se sin-
tam as pessoas mais nobres no
Estado de Goiás por ensinar as
nossas crianças e proporcionar
a elas um futuro melhor, com
grandes perspectivas”, disse o
governador durante pronun-
ciamento. Ele estava acompa-
nhado da filha, a advogada
Anna Vitória.

Em memória de seu tio-
avô e ex-governador Brasil
Ramos Caiado, que construiu
o prédio em 1929, Caiado des-
tacou que os servidores me-

recem uma obra desta im-
portância. “Temos o compro-
misso, cada vez mais, de vol-
tar os olhos às pessoas. Esta é
a história que nos traz aqui, de
volta a Goiás”, ressaltou.

O investimento na obra,
executada sob responsabilida-
de da Secretaria de Estado da
Educação (Seduc), foi de mais
de R$ 888 mil. A reforma co-
meçou em outubro de 2020 e
foi entregue, neste sábado, in-
teiramente concluída e já em
funcionamento. 

Para a secretária de Estado
da Educação, Fátima Gavioli,
a revitalização do palácio rea-
liza um sonho da população
do município. O prédio ao
lado, o Lyceu Alcides Jubé,
também está sendo reforma-
do. “É um colégio em alto pa-
drão, e está ficando lindo”,
afirmou. Segundo ela, a pre-
visão é de que retorne à ci-
dade, junto com o governa-
dor, em dois meses para a
entrega de mais essa obra. 

O secretário-geral de Go-
verno, Adriano da Rocha Lima,
pontuou que a atuação de Caia-
do hoje traz os mesmos ideais
de Brasil Ramos Caiado ao dar
a importância que a educa-
ção merece. “Esse resgate his-
tórico mostra que a gente só
constrói nosso presente e fu-
turo respeitando a história do

nosso povo”, ressaltou.
No clima festivo de ani-

versário da cidade, o prefeito
de Goiás, Aderson Gouvea,
agradeceu ao governador pe-
las parcerias entre as gestões
estadual e municipal. “Tra-
balhamos para garantir esse
lugar de importância no Es-
tado a esse município que
inspira poesia, o lar de Cora
Coralina”, registrou.

História
Construído entre 1928 e

1929, o Palácio da Instrução
representa um marco na mu-
dança do estilo arquitetônico
em Goiás e, na construção
de Goiânia, o art déco funda-

mentou as edificações da
nova capital. 

O Palácio da Instrução
sempre abrigou estruturas da
educação estadual e faz par-
te dos bens históricos tomba-
dos da cidade de Goiás, que
detém o título de Patrimônio
Histórico da Humanidade,
concedido pela Unesco.

O presidente do Instituto
Histórico e Geográfico de
Goiás, promotor de Justiça Ja-
les Guedes Coelho Mendonça,
fez um amplo resgate da tra-
jetória da antiga capital e enal-
teceu a determinação do go-
vernador Ronaldo Caiado. “A
cultura sempre vence a polí-
tica”, sentenciou. 

Primeiro prédio em arquitetura art déco
do Estado integra celebrações alusivas
aos 294 anos da antiga capital

O certame foi elaborado pela Secult

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado
de Cultura (Secult), lança 20 novos editais da Lei Aldir Blanc
de Emergência Cultural, cujos recursos a serem distribuí-
dos somam quase R$ 40 milhões. A verba irá abranger cer-
ca de 2,5 mil projetos do segmento cultural goiano.

As inscrições ao processo seletivo estarão abertas, a
partir da próxima terça-feira (27/07), pela plataforma
Mapa Goiano, no site www.cultura.go.gov.br.

Entra as áreas contempladas estão projetos de artes
visuais, artesanato, audiovisual, arte feminina, pontos de
cultura, circo, cultura popular, cultura kalunga e qui-
lombola, crianças e adolescentes, dança, fomento à bi-
bliotecas comunitárias e museus, festivais, direitos hu-
manos, hip hop, letras, teatro e música, além de propostas
focadas nas tradições, no saber goiano.

O chamamento para o certame foi elaborado pela Se-
cult após reuniões com representantes do setor e reali-
zação de consultas públicas, que buscaram atender aos
mais variados segmentos da cultura goiana.

A Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural foi criada
pelo governo federal com o objetivo de auxiliar traba-
lhadoras e trabalhadores da Cultura, bem como os es-
paços culturais brasileiros, no período de isolamento so-
cial, ocasionado pela pandemia da Covid-19.

Em Goiás, foram lançados em 2020, pela Secult, três
editais da lei, que beneficiaram mais de 1.530 projetos em
todo o Estado. A maioria deles já está em execução.

Governo
disponibiliza
R$ 40 mi para
Lei Aldir Blanc

Caiado entrega revitalização
do Palácio na Cidade de Goiás

Pelo segundo ano

consecutivo, a

transferência da

Capital para a

Cidade de Goiás não

ocorreu, mas o

governador realizou

ações no município
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Breno Modesto

No último sábado (24), o
Vila Nova chegou à marca de
quatro jogos consecutivos sem
vencer na Série B. Jogando no
OBA, a equipe comandada pelo
técnico interino Higo Maga-
lhães empatou sem gols dian-
te do Cruzeiro. O resultado foi
o quarto com o mesmo placar
ao longo dos oitos jogos que
realizou na praça esportiva
pela competição nacional.

Após o término do duelo
diante dos mineiros, o coman-
dante vilanovense se mostrou
bastante frustrado por não ter
conseguido levar seu time à vi-
tória. Apesar disso, Higo voltou
a elogiar sua defesa, que, se-
gundo ele, continua sólida, e la-
mentou a falta de gols.

“(O empate) nos deixa frus-
trados por conta de tudo aqui-
lo que planejamos, principal-
mente por termos conseguido
executar até o último passe de
execução. Pecamos mais uma
vez. E isso vem nos incomo-
dando bastante, vem tirando
nosso sono. Mas, agora, esta-
mos um estágio à frente. Nos-
sa defesa continua sólida, o
meio-campo já conseguiu ser
mais encorpado. Ainda falta a
definição do jogo, que é o gol.
Vamos ter uma semana de tra-

balho, para tentar ajustar isso”,
analisou Higo Magalhães.

Contra a Raposa, Higo Ma-
galhães completou um mês à
frente do comando técnico
do Tigre. Ao ser questionado
sobre sua auto avaliação do
trabalho, o comandante se
esquivou e preferiu falar a
respeito do que tem feito nos
treinamentos.

“Sinceramente, não gosto
de fazer avaliação do meu
trabalho. Uma coisa é certa.
Mas vocês não podem acom-
panhar. Eu faço do dia da
oportunidade como se ele fos-
se o último. Eu gasto muita

energia para potencializá-los,
para melhorar os treinos, para
dar confiança, para fazer boas
sessões de treino e levar para
os jogos tudo aquilo que nós
planejamos. Isso tudo para
que, quando chegar na hora
do jogo, os atletas tenham
consciência de tudo aquilo
que eles precisam fazer. E
isso me deixa muito satisfeito
em vários pontos”, disse Higo.

Higo Magalhães completou
dizendo que a responsabili-
dade pelos resultados negati-
vos é totalmente dele, porém,
disse que seus atletas estão se
entregando ao máximo.

“Eu assumo a responsabi-
lidade das derrotas porque
são planos que são planejados
por mim. Quando não dá cer-
to, eu sou o responsável. Eu
acredito muito que os atletas
estão entregando o seu máxi-
mo. E o nosso vestiário é mo-
bilizado. Podem falar muita
coisa, só não podem falar que
falta entrega, que falta senti-
mento, que falta competitivi-
dade. Precisávamos que essa
bola entrasse. Mas não esta-
mos conseguindo. Mas vamos
continuar trabalhando”, fina-
lizou o treinador. (Especial
para O Hoje)

Após empate
diante do Cruzeiro,
Higo Magalhães
lamenta falta de
definição de sua
equipe

O Goiás perdeu na última
sexta-feira (23), para a Ponte
Preta, e volta para casa com
três pontos na bagagem em
seis disputados. O jogo que
teve a estreia de Marcelo Cabo
como mais novo treinador do
time esmeraldino, alguns er-
ros da arbitragem foram de-
cisivos para definir o resulta-
do que não foi nada favorável
a equipe goiana. 

Porém, com apenas alguns
dias treinando o Goiás antes
mesmo de sua estreia, o trei-
nador elogiou o elenco que
terá nas mãos na sequência do
Brasileiro da Série B.

“Fiquei muito satisfeito com
a entrega dos jogadores, do que
eles propuseram. Esse grupo
está muito cansado e estamos

fora de casa há alguns dias. Jo-
gos de três em três dias, então a
gente já sabia que teríamos
uma dificuldade na parte física,
mas ressaltar a entrega deles,
que eles suportaram muito bem
o jogo, mas a gente saiu para
voltar com 100% de aproveita-
mento e infelizmente levamos
só 50% para Goiânia”, disse
Marcelo Cabo.

Anunciado na última ter-
ça-feira, antes mesmo do con-
fronto diante do Botafogo,
Marcelo pode analisar me-
lhor o elenco durante a vitó-
ria do Goiás por 2 a 0 sobre
os alvinegros. E agora terá
uma semana livre para co-
nhecer ainda mais os joga-
dores e implementar seu es-
tilo de jogo antes do con-

fronto diante do Operário.
“Esses dois jogos fiquei mui-

to satisfeito com a equipe, com
a disposição tática deles, com a
entrega. Então, nós já temos
uma base formada e vamos ver
o que a gente pode evoluir,
acrescentar na equipe para
que ela continue evoluindo e
buscar as primeiras coloca-
ções no decorrer da competi-
ção”, pontuou o treinador.

A equipe esmeraldina vol-
ta a campo na próxima sexta-
feira (30), quando recebe o
Operário Ferroviário, no está-
dio Hailé Pinheiro, às 19 horas.
Para o confronto, o Goiás não
contará com o volante Breno,
suspenso pelo terceiro cartão
amarelo.  (Victor Pimenta, es-
pecial para O Hoje)

Treinador tem muito a acrescentar e acredita em evolução da equipe após sua chegada 

A quatro vagas para a
próxima fase do Campeo-
nato Brasileiro da Série D
continuam bastante dispu-
tadas no grupo 5 e Apareci-
dense e Goianésia voltaram
a vencer, assim ficando ain-
da mais próximas da clas-
sificação. Enquanto Jara-
guá sofreu uma goleada e
viu sua chance de avançar
na competição como uma
missão impossível.

Goianésia 2x1 Gama
O Azulão do Vale segue

líder no grupo 5 e isso após
conquistar mais uma vitória
na competição. O time goia-
no venceu de virada no úl-
timo sábado (24), o Gama
por 2 a 1, no estádio Valdeir
José de Oliveira.

O Gama começou que-
rendo jogo e por um mo-
mento quis aprontar para
cima dos donos da casa.
Maílson aos vinte e um
abriu o placar para o time
alviverde. Porém, na se-
gunda etapa, o Goianésia
reagiu e com um gol contra
de Walace e um gol do ata-
cante Ygor Vinícius, o Azu-
lão virou o jogo e venceu a
partida, assim, permane-
cendo na liderança.

União Rondonópolis
0x2 Aparecidense

Para não desgrudar do
líder Goianésia, a Apareci-
dense viajou até o Mato
Grosso para enfrentar o
União Rondonópolis, uma

das equipes que brigam for-
te na classificação. O Ca-
maleão venceu por 2 a 0
neste domingo, no estádio
Luthero Lopes e segue no
segundo lugar do grupo 5.

Embora a partida tenha
sido bastante pegada, o time
goiano soube impor seu
jogo e após um primeiro
tempo sem gols, o cama-
leão encontrou na segunda
etapa os dois gols da vitória.
O primeiro veio com o za-
gueiro Vanderley e o se-
gundo logo depois, com o
atacante Robert.

Brasiliense 3x0
Jaraguá

Com o adversário mais
difícil do final de semana, o
Jaraguá bem que tentou
conquistar sua primeira vi-
tória, mas acabou sendo go-
leado pelo Brasiliense por 3
a 0, no estádio Boca do Ja-
caré em dia inspirado do
atacante Luquinhas. O time
alvinegro segue com um
ponto na competição.

Após um primeiro tem-
po em que o Jaraguá equi-
librou bem as ações do
jogo, segurando o adver-
sário em seu campo, a se-
gunda etapa acabou sendo
ruim para o time goiano.
Após sofrer o primeiro gol
de Luquinhas, o atacante
ainda fez mais dois na go-
leada em que deixou o Ga-
vião da Serra em situação
crítica. (Victor Pimenta,
especial para O Hoje)

Goianésia e
Aparecidense 
vencem seus jogos;
Jaraguá é goleado

SÉRIE D

Apesar da derrota, Marcelo Cabo se diz
satisfeito com desempenho da equipe

GOIÁS

Afonso Cardoso

Frustração nítidA

Fernando Lima / Goiás EC

No sábado (24),

contra a Raposa,

Higo Magalhães

completou um 

mês à frente do Tigre



OLIMPÍADAS

O primeiro final de se-
mana das Olimpíadas de Tó-
quio rendeu ao Brasil suas
primeiras medalhas. Na ma-
drugada de sábado (24) para
domingo (25), o skatista Kel-
vin Hoefler e o judoca Daniel
Cargnin levaram o país ao
pódio pelas duas primeiras
vezes na atual edição dos
Jogos Olímpicos.

A primeira medalha veio
por volta das 1h38, de Brasí-
lia, através do skate, es-
treante em Olimpíadas. Na
modalidade street, da cate-
goria masculino, o paulista
Kelvin Hoefler anotou 36,15
pontos, ficando atrás apenas
dos 37,18 pontos do japonês
Yuto Horigome, que ficou
com a medalha de ouro. O
bronze ficou com o estadu-
nidense Jagger Eaton.

A responsável por entre-
gar as três primeiras medalhas
da história do skate nos Jogos
foi a russa Yelena Isinbayeva,
lenda do salto com vara. Os
também brasileiros Giovanni
Vianna e Felipe Gustavo, que
também estavam na disputa
da categoria, acabaram sendo
eliminados antes da final.

Na sequência, foi a vez de
Daniel Cargnin conquistar o
bronze na categoria “peso-
meio-leve” (até 66 quilos) do
judô ao derrotar o israelense
Baruch Shmailov. A medalha
de Daniel foi a 23ª do Brasil na
história da modalidade, que é
a que mais rendeu conquistas
ao país ao longo de todas as
suas participações em Jogos
Olímpicos.

Até chegar à decisão do
terceiro lugar, que lhe rendeu

o bronze, Daniel Cargnin pas-
sou pelo egípcio Mohamed
Abdelmawgoud, na primeira
fase, pelo moldavo Denis Vie-
ru, nas oitavas de final, e pelo
italiano Manuel Lombardo,
primeiro colocado do ranking
mundial, nas quartas. Na se-
mifinal, acabou derrotado
pelo japonês Hifumi Abe, que
ficou com o ouro.

Além da conquista indivi-
dual, Daniel Cargnin terá a
chance de conquistar mais
uma medalha olímpica. No úl-
timo dia de competições do
judô em Tóquio, o judoca gaú-
cho participará da disputa por
equipes. Com as duas primeiras
medalhas, o Brasil fechou seu
primeiro dia de conquistas na
19ª colocação no quadro de
medalhas. (Breno Modesto,
especial para O Hoje)
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O skatista Kelvin Hoefler conquistou a primeira medalha do Brasil nas Olimpíadas

Jonne Roriz/COB

Felipe André

O Atlético Goianiense que-
brou a sequência de quatro
partidas consecutivas sem ven-
cer, sendo as duas últimas ro-
dadas com derrotas e bateu o
Santos, na Vila Belmiro. O con-
fronto aconteceu na noite de
ontem e o rubro-negro pela
segunda temporada consecu-
tiva venceu o Alvinegro Praia-
no fora de casa, desta vez por
1 a 0, o único gol da partida foi
marcado pelo atacante Zé Ro-
berto. Com o resultado, o Dra-
gão chegou aos 18 pontos e o
Peixe parou com 16.

“A gente sabe que em um
campeonato desse com 38 ro-
dadas em algum momento vai
ter uma oscilação. O que foi fa-
lado nessas quatro partidas
sem vitória, é que tínhamos
que tentar sair o mais rápido
dessa situação, para não per-
der a confiança e o respeito
que os adversários têm pelo
Atlético-GO que é muito gran-
de. Sabemos que o time do Fer-
nando Diniz tem muita posse
de bola, que agride muito o úl-
timo terço e por isso precisá-
vamos ter uma linha defensi-
va forte e usar o que eles ti-
nham de dificuldade que era a
transição defensiva, tanto que
tivemos o pênalti do Baralhas
assim”, destacou Eduardo Sou-
za após a partida.

Antes da partida começar,
uma surpresa causada pelo
Atlético Goianiense. O treina-
dor Eduardo Souza, que co-

mandou a equipe com a sus-
pensão de Eduardo Barroca,
colocou em campo um time
com diversas alterações, como
o fim do esquema com quatro
atacantes e a improvisação de
Arthur Gomes, além de pro-
mover a estreia de André Lima
na Série A, junto com Baralhas
e Marlon Freitas no meio-cam-
po. O Santos repetiu o time
que classificou na Sul-Ameri-
cana no meio da semana.

Dentro de campo, o Santos
buscou o jogo nos primeiros
minutos. Com três volantes e
sem uma criador de jogadas no
meio-campo, o Atlético Goia-
niense posicionou duas linhas
bem compactas na marcação e
tentou tirar o espaço dos donos
da casa. Jean Mota, Marinho e
Marcos Guilherme criaram
oportunidades, mas quem mar-
cou foi o Atlético-GO. Após
uma boa movimentação de Zé
Roberto, deixando a grande
área, ele achou o espaço e to-
cou para Gabriel Baralhas que
foi derrubado na área por João
Paulo e o pênalti marcado. Na
cobrança, Zé Roberto conver-
teu e aplicou a lei do ex, já que
atuou no time paulista, no sub-
23, em 2017.

No restante do primeiro
tempo, o Atlético Goianiense se
recuou e buscou defender de
todas as maneiras possíveis.
O rubro-negro que tem a rápi-
da transição como ponto forte,
não conseguiu nenhuma bola
esticada para seus jogadores de
beirada de campo e viu o San-

tos atacar com praticamente 10
atletas em todos os lances. Fe-
lipe Jonathan acertou a trave e
Marinho mandou por cima
nas melhores chances criadas
do time paulista.

No intervalo, Fernando Diniz
fez a primeira mudança no jogo
e abriu mão de um zagueiro
para colocar um atacante. O
treinador realocou as peças
dentro de campo e improvisou
Jean Mota no setor defensivo. O
cenário permaneceu o mesmo
de como acabou a primeira eta-
pa, com o Atlético Goianiense se
defendendo como podia e os
mandantes pressionando e le-
vando perigo para Fernando
Miguel. Nos primeiros minu-
tos, Marcos Guilherme e Kaiky
levaram perigo, mas não ba-
lançaram as redes.

O Santos manteve a pres-
são sobre o Atlético Goianien-
se. Wanderson salvou uma
chance clara em uma finali-
zação de Kaio Jorge, que não
contava com Fernando Mi-
guel no gol. Minutos depois o

time paulista balançou as re-
des, Marinho acertou um chu-
te no ângulo, mas a bola foi no
travessão, bateu nas costas de
Fernando Miguel e Carlos Sán-
chez apenas escorou para o
fundo da rede. Apesar disso, o
uruguaio estava impedido e o
gol foi anulado.

Demorou, mas o Atlético
Goianiense encaixou uma jo-
gada de transição rápida. O
rubro-negro conseguiu apro-

veitar o espaço deixado pelo
time paulista na defesa e a
bola chegou no Ronald, o jo-
vem fintou Lucas Braga, mas
na finalização acabou acer-
tando o travessão. No restante
do jogo, o cenário permaneceu
o mesmo e o time goiano aca-
bou com a sequência de quatro
jogos sem vencer, além de que-
brar a invencibilidade de 11 jo-
gos do Santos na Vila Belmiro.
(Especial para O Hoje)

Após quatro jogos sem triunfar, Atlético-
GO bate o Santos na Vila Belmiro, pela se-
gunda temporada consecutiva, e ganha mo-
ral antes da Copa do Brasil

VitóriA para dar confiança

Felipe Jonathan sendo marcado por Ronald, uma das novidades no time titular do Atlético-GO 

Ivan Storti/Santos FC

Primeiras medalhas do 
Brasil vêm do skate e do judô

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

Náutico

Coritiba

CRB

Goiás

Guarani

Vasco

Avaí

Operário-PR

Brusque

Sampaio Corrêa

CSA

Botafogo

Remo

Vila Nova

Vitória

Brasil de Pelotas

Ponte Preta

Londrina

Cruzeiro

Confiança

Série B

times P J V E D GP GC SG AP%

30 14 8 6 0 23 8 15 71.4

25 13 7 4 2 15 9 6 64.1

24 14 7 3 4 21 20 1 57.1

23 14 6 5 3 14 7 7 54.8

23 14 6 5 3 23 18 5 54.8

22 14 6 4 4 19 15 4 52.4

22 13 6 4 3 16 12 4 56.4

21 14 6 3 5 13 18 -5 50

20 13 6 2 5 16 18 -2 51.3

20 14 5 5 4 15 11 4 47.6

18 13 5 3 5 14 13 1 46.2

16 13 4 4 5 17 18 -1 41

16 13 4 4 5 10 14 -4 41

15 14 3 6 5 7 10 -3 35.7

12 14 2 6 6 11 14 -3 28.6

12 14 2 6 6 10 14 -4 28.6

12 14 2 6 6 9 13 -4 28.6

12 14 2 6 6 8 13 -5 28.6

12 14 2 6 6 16 23 -7 28.6

10 14 2 4 8 11 20 -9 23.8

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

Atlético-GO

Bahia

Fluminense

Santos

Corinthians

Internacional

Juventude

Cuiabá

Sport

São Paulo

América-MG

Grêmio

Chapecoense

Série A

times P J V E D GP GC SG AP%

31 13 10 1 2 25 12 13 79.5

28 13 9 1 3 19 10 9 71.8

27 13 8 3 2 21 9 12 69.2

24 13 6 6 1 24 16 8 61.5

23 12 7 2 3 21 13 8 63.9

21 11 7 0 4 22 10 12 63.6

19 13 4 7 2 14 12 2 48.7

18 13 5 3 5 11 14 -3 46.2

17 13 5 2 6 18 22 -4 43.6

17 13 4 5 4 10 12 -2 43.6

16 13 4 4 5 15 16 -1 41

14 12 3 5 4 9 10 -1 38.9

14 13 3 5 5 12 18 -6 35.9

13 12 3 4 5 8 14 -6 36.1

12 11 2 6 3 12 14 -2 36.4

11 13 2 5 6 7 11 -4 28.2

11 13 2 5 6 9 17 -8 28.2

10 13 2 4 7 10 18 -8 25.6

7 11 1 4 6 6 13 -7 21.2

4 12 0 4 8 11 23 -12 11.1

Data: 25 de julho, 2021; Horário: 18h15 (de Brasília); Local: estádio
Vila Belmiro, em santos-sP; Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (Rs); As-
sistentes: Jorge eduardo Bernardi (Rs) e José eduardo Calza (Rs); VAR:
Daniel nobre Bins (Rs); Gol: zé Roberto (ACG)

TéCniCA

Santos: João Paulo; Madson (
ngelo), Kaiky, Luiz Felipe (Lu-
cas Braga) e Felipe Jonathan
(Marcos Leonardo); Camacho,
Jean Mota e sanchez (Pirani);
Marcos Guilherme, Kaio Jorge
e Marinho. 
Técnico: Fernando Diniz

Atlético-GO: Fernando Miguel;
Dudu, Wanderson, Oliveira e
natanael; André Lima, Gabriel
Baralhas (Arnaldo) e Marlon
Freitas; Janderson (Toró), Ro-
nald (Arthur Gomes) e zé Ro-
berto (André Luis). 
Técnico: eduardo souza

Santos 0x1 Atlético-GO

t
FICHA
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O mês de julho reforça uma
campanha não tão conheci-
da, mas de extrema impor-
tância: o Julho Verde, que tra-
ta sobre a conscientização do
exame precoce dos cânceres
de cabeça e pescoço. Até o fi-
nal de 2022, um total de 690
goianos devem ser diagnosti-
cados com a doença, de acor-
do com estimativas do Insti-
tuto Nacional de Câncer (Inca).
Limitar o fumo e o álcool são
algumas das formas de pre-
venir estes cânceres, explica o
Dr Fabricio Henrique, Cirur-
gião-dentista do Centro Esta-
dual de Reabilitação e Rea-
daptação Dr. Henrique San-
tillo, em entrevista ao O Hoje. 

Entre a cabeça e o pescoço,
o câncer mais comum é o de
boca, sendo que, no Brasil, é o
quinto mais frequente entre os
homens. Essa doença afeta em
média 15 mil pessoas ao ano,
sendo que, dessas, 6 mil vão a
óbito, segundo o Inca. O prin-
cipal fator é o tabagismo que,
aliado com o alcoolismo, faz
com a incidência da doença
seja seis vezes maior. 

“Nunca ter fumado é a me-
lhor maneira de limitar o risco
de contrair a doença. Parar de
fumar reduz significativamen-
te o risco de desenvolver esse
tipo de câncer, mesmo após
muitos anos de consumo. O
mesmo vale para o álcool, por-
tanto se deve limitar a quanti-
dade que se ingere”, explica. 

Fabrício já atendeu diversos
casos de pacientes com câncer
de cabeça e pescoço, a exemplo
de uma paciente em estado
inicial de um adenocarcino-
ma de baixo grau. Segundo
ele, é uma neoplasia de aco-

metimento em glândulas sali-
vares e outro com carcinoma
espinocelular em um estado
mais avançado, ambos em es-
tado totalmente diferentes com
acometimentos bucais. 

Além disso, a recomenda-
ção é que as pessoas evitem a
infecção pelo HPV. “O risco de
infecção por HPV de boca e da
garganta é aumentado em pes-
soas que praticam sexo oral e
têm múltiplos parceiros. Essas
infecções são mais comuns em
fumantes e podem ser provo-
cadas por danos do fumo no
sistema imunológico ou nas
células que revestem a cavi-
dade oral. Embora a infecção
por HPV esteja ligada ao câncer
de orofaringe, a maioria das
pessoas não desenvolve esse
tipo de câncer”, ressalta ele. 

Estágio avançado 
No Brasil, os dados refe-

rentes ao diagnóstico de cân-
ceres de cabeça e pescoço, com
exceção da tireóide, são alar-
mantes. De acordo com o Inca,
em média, 76% dos casos só são
diagnosticados em estágio

avançado, o que dificulta o tra-
tamento, além de elevar a taxa
de mortalidade.

O doutor ressalta que, nos
últimos anos, as vacinas que
reduzem o risco de infecção
para certos tipos de HPV se
encontram disponíveis. “Es-
sas vacinas foram inicial-
mente criadas para diminuir
o risco de câncer de colo de
útero, mas também podem
reduzir o risco de outros
cânceres relacionados ao
HPV, como câncer de pênis,
ânus, vulva e vagina”. 

Prevenção 
Limitar a exposição à luz ul-

travioleta é outra forma de
prevenir a doença. De acordo
com Fabrício, a radiação ul-
travioleta é um fator de risco
importante e evitável para o
câncer de lábio e para o câncer
de pele. “Se possível, limitar o
tempo de exposição aos raios
ultravioleta, principalmente
em torno do meio dia, quando
é mais intensa. Procurar usar
um chapéu de abas largas, pro-
tetor solar e protetor labial

com fator de proteção, de pelo
menos, 30”, informa. 

Outra orientação dada pela
profissional é ter uma alimen-
tação saudável. “Uma dieta po-
bre está associada ao câncer de
boca e orofaringe, embora não
se saiba que substâncias pre-
sentes em alimentos saudá-
veis   podem ser responsáveis
pela redução do risco desses
cânceres”, finaliza. 

Câncer de boca 
Dentre os cânceres, temos

o câncer de boca, que são tu-
mores malignos que acome-
tem a boca e parte da gar-
ganta. Pode se desenvolver
nos lábios, língua, céu da boca,

gengiva, amígdalas e glându-
las salivares. Além do fumo e
do álcool, outros fatores que
podem levar a pessoa a ter
câncer de boca são a falta de
higiene bucal e a alimentação
pobre em vitaminas e mine-
rais, principalmente, em vita-
mina C. A exposição excessiva
ao sol também aumenta o ris-
co de desenvolvimento do
câncer do lábio.

O exame da boca pode ser
realizado por profissionais de
saúde treinados dos Centros
de Especialidades Odontoló-
gicas (CEO) e de postos ou cen-
tros de saúde podem realizar
o exame, bem como realizar o
autoexame.

Neste mês, o deputado Gus-
tavo Sebba (PSDB) protocolou
na Assembleia Legislativa de
Goiás (Alego) o processo
6060/21, relativo a projeto de lei
que institui em Goiás o Mês Es-
tadual de Combate ao Câncer
de Cabeça e Pescoço - Julho Ver-
de. A matéria já foi encami-
nhada para análise na Comis-
são de Constituição e Justiça
(CCJ) e posteriormente será de-
liberada com votação em dois
turnos no Plenário. 

Em suas justificativas, Seb-
ba, que é médico, explica que
os diversos tipos de câncer
que afetam cabeça e pescoço,
quando somados, represen-
tam a segunda causa de mor-
te por doenças no Brasil, fi-
cando atrás apenas dos pro-
blemas cardiovasculares.
“Além disso, esse tipo de cân-
cer costuma gerar um cons-
trangimento público que afeta
bastante a vida social das pes-
soas acometidas, já que, em re-

gra, não tem como esconder
seus tumores quando eles se
encontram em uma parte do
corpo tão evidente”, afirma.

O parlamentar explica, ain-
da, que o tratamento é muito
caro e complexo, sendo neces-
sário o acompanhamento de
inúmeros profissionais, desde
cirurgiões e médicos, até den-
tistas, fonoaudiólogos e psicó-
logos. “O custo do tratamento
afeta principalmente a popu-
lação de baixa renda, e foi por

isso que propus essa campa-
nha, voltada à conscientiza-
ção, prevenção e enfrenta-
mento de preconceitos que po-
dem ser sofridos pela pessoa
com câncer”, esclarece.

O presidente da Comissão
de Saúde frisa também que
essa é uma campanha que
vem sendo reforçada em ní-
vel nacional e Goiás não po-
deria chegar atrasado nesse
assunto. “É por isso que, além
das ações, também apresen-

tei à Mesa Diretora, o proje-
to de lei que trata sobre a te-
mática”, observa.

De acordo com Gustavo, a
escolha do mês de julho é jus-
tificada por ser o mês em que
a campanha de combate à pa-
tologia é realizada em diversas
outras unidades federativas
do Brasil. “Além disso, 27 de ju-
lho é o Dia Mundial Conscien-
tização e Combate ao Câncer de
Cabeça e Pescoço”, explica. (Es-
pecial para O Hoje)

O principal fator é o tabagismo que, aliado com o alcoolismo, faz com seja até seis vezes maior a incidência da doença

Projeto pretende instituir em Goiás o Julho Verde

O presidente da Comissão de Saúde diz que essa é uma campanha que vem sendo reforçada em nível nacional e Goiás não poderia chegar atrasado nesse assunto

Dr Fabricio Henrique, reforça a importância do autoexame  

Aprenda como fazer o autoexame

Cânceres de pescoço e cabeça
podem acometer quase 700 goianos 
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Quatorze dias depois do incidente no Parque In-
dustrial, em Senador Canedo, em que um reservatório
de água, com capacidade de armazenar 1,5 milhão de
litros, se rompeu e acabou atingindo casas da região,
a Sanesc iniciou a vistoria de todos os reservatórios de
água no Município. O serviço, que foi iniciado na últi-
ma quarta-feira (21), vai avaliar os 56 equipamentos do
sistema de abastecimento. As análises das estruturas e
condições de uso começaram na Estação de Tratamento
Lúcio Rosa. No local, existem cinco reservatórios
apoiados e um elevado, às margens da Avenida Dom
Emanuel. Em Goiânia, a Companhia Saneamento de
Goiás (Saneago) informou que a manutenção está sen-
do feita, mas sem maiores detalhes.

Diante da questão, o Hoje questionou a situação dos
reservatórios e manutenções em Goiânia e Aparecida.
Por meio de nota, a estatal alegou que conta com centros
de reservação e reservatórios em pontos estratégicos
para o sistema de abastecimento de água. A Companhia
destacou que realiza manutenções periódicas em suas
estruturas e que todos os projetos e obras de reserva-
tórios estão em confor-
midade aos padrões téc-
nicos exigidos.

No mais, a Saneago
afirmou efetuar ainda
uma série de inspeções
visuais e diagnósticos ro-
tineiros. Esse trabalho se-
gue todas as diretrizes es-
tabelecidas, além de en-
volver planejamento e
prevenção. “A Companhia
tem quase 54 anos de ex-
periência no setor de sa-
neamento e não tem his-
tórico de situação seme-
lhante ao que aconteceu
em Senador Canedo”, fi-
naliza o comunicado.

Reparos em 
Senador Canedo  

Ao início da vistoria, o
prefeito de Senador Cane-
do, Fernando Pellozo este-
ve no local acompanhado
do presidente da Sanesc,
Cainã Teodoro. O prefeito
disse que avaliações diá-
rias fazem parte da rotina
da agência. “Todos os dias
as equipes volantes anali-
sam visualmente os reser-
vatórios. Eles verificam os
níveis de água e qualquer
problema é informado à
equipe de engenharia. Agora contratamos uma empresa
para verificar a fundo as condições de operação desses re-
servatórios”, conta.

De acordo com o prefeito, a previsão para que a empresa
contratada entregue o laudo é de seis meses. “Pelo número
de reservatórios, a empresa criou um cronograma e esti-
pulou o prazo de até seis meses para finalizar todas as cons-
tatações”, ressalta o prefeito. Ele também explica que, se
necessário, a agência vai substituir estruturas para garantir
a segurança da população. “Todas as necessidades apon-
tadas serão resolvidas. Essas vistorias servem para prevenir
e fazermos reparos ou trocas necessárias antes de qualquer
problema”, explica Pellozo.

A empresa contratada pela Sanesc é especialista em ava-
liação de reservatórios metálicos. Será realizada uma aná-
lise criteriosa nas soldas, pintura e topografia, observan-
do o nivelamento e fundação das estruturas. O presiden-
te da Sanesc, Cainã Teodoro, explica que para os aponta-
mentos, equipamentos modernos estão sendo utilizados.
“Essa vistoria é muito minuciosa, utilizando até mesmo um
ultrassom que pode prever fissuras e vazamentos nas sol-
das. Além disso, também estão sendo utilizados aparelhos
para verificar a espessura de chapas”, completa Cainã. (Es-
pecial para O Hoje)

Paço inicia levantamento e relatório pode levar 6 meses

Acidente em
Senador Canedo
acende alerta
para manutenção
em caixas d'água

tRÁPIDAS

Congresso Nacional se mostra
cauteloso sobre liberação de armas  

A facilitação do acesso a armas de fogo
não avançou no Senado num semestre mar-
cado pela reação contrária a quatro decre-
tos presidenciais sobre o tema. Vários dis-
positivos desses decretos foram suspensos
por liminar da ministra do Supremo Tribu-
nal Federal (STF) Rosa Weber. Um projeto do
Senado para sustar os decretos (PDL 55/2021)
teve sua votação adiada, à espera da con-
clusão do julgamento no Supremo. Desde o
início do governo, Bolsonaro vem editando
decretos para driblar a resistência que tem
encontrado no Congresso. Alguns deles fo-
ram contestados em decretos legislativos e
ações judiciais, mas outros entraram em vi-
gor, como o que autoriza que cada pessoa re-
gistre quatro armas (antes eram duas); o que
permite posse de armas a moradores de

áreas rurais; o que aumenta o limite anual
de munições de 50 para 200 (e depois, para
550); e o que revoga três portarias do Exér-
cito que possibilitavam o rastreamento e o
controle de armamentos. Publicados em 12
de fevereiro, os Decretos 10.627, 10.628,
10.629 e 10.630 regulamentam o Estatuto do
Desarmamento (Lei 10.826, de 2003), no
sentido de flexibilizar normas e ampliar o
acesso a armas de fogo. Entre outros dispo-
sitivos, as normas permitem que profissio-
nais autorizados, além de colecionadores, ati-
radores e caçadores (CACs), possam comprar
mais armas e munições. Também modificam
os critérios para análise do pedido de con-
cessão de porte e reduzem a lista de artefa-
tos classificados como produtos controlados
pelo Exército (PCEs).

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

Jurídica

A Câmara dos Deputados
aprovou no primeiro se-
mestre de 2021 a Medida
Provisória 1018/20, que re-
duz encargos para estações
terrenas de internet por sa-
télite e altera regras de apli-
cação de recursos do Fust. A
matéria foi convertida na
Lei 14.173/21. Inicialmen-
te, a MP apenas reduzia três

encargos incidentes sobre
as estações terrenas de pe-
queno porte ligadas ao ser-
viço de internet por satélite.
A intenção do governo é fa-
zer com que a diminuição
dos encargos estimule o au-
mento desse tipo de serviço,
que hoje conta com 350 mil
pontos. A estimativa é che-
gar a 750 mil estações.

Internet por satélite 
mais barata

Indigno da justiça gratuita

A Quarta Turma do Tri-
bunal Superior do Traba-
lho manteve decisão que
condenou um pizzaiolo,
beneficiário da justiça gra-
tuita, a pagar custas pro-
cessuais em reclamação
trabalhista que ele apre-
sentou contra uma pizza-
ria. Em regra, o profissio-
nal não arcaria com os
custos, mas o pagamento

foi determinado, pois ele
faltou à audiência de ins-
trução e julgamento. Nos
termos da Lei 13.467/2017
(reforma trabalhista), a
falta injustificada do re-
clamante à audiência im-
plica o arquivamento da
ação e o pagamento das
custas processuais, ainda
que ele seja beneficiário
da justiça gratuita.

TRF4 2 Uma mãe não ges-
tante de uma criança fruto
de uma união homoafetiva
teve decisão favorável para
obter licença parental de
20 dias após o nascimento,
período equivalente à li-
cença-paternidade que
pode ser concedida a servi-
dores públicos.

A Segunda Seção do TRF1
concedeu parcialmente o
mandado de segurança con-
tra decisão do Juízo da 11ª
Vara Federal/GO que, con-
firmando a liminar, deter-
minou, a pedido da autori-
dade policial, a alienação
antecipada de aeronave.
Fundamentou-se a decisão
judicial atacada no art. 742
do CPC e no art. 62 da Lei
11.343/2006, que tratam da
autorização para venda de
bens de conservação difícil
ou dispendiosa, antes do
trânsito em julgado.  

TRF1 suspende
decisão de Goiás
sobre alienação
de aeronave
apreendida

Seminário Judiciário sobre 
o mercado imobiliário 

No dia 17 de agosto será
realizado o Seminário Ju-
diciário e Mercado Imobi-
liário: Um diálogo necessá-
rio sobre vícios construti-
vos, que contará com a par-
ticipação do presidente do
Superior Tribunal de Justi-
ça (STJ), ministro Humber-
to Martins, e de outros seis
ministros do tribunal.O

evento é gratuito e voltado
a magistrados, acadêmicos
e advogados que atuam no
mercado imobiliário. O for-
mato será totalmente on-
line.  O encontro será trans-
mitido em tempo real pelos
canais no YouTube da Re-
vista Justiça & Cidadania, do
STJ e do Conselho Nacional
de Justiça (CNJ).

Estatal alegou que

conta com centros

de reservação e

reservatórios em

pontos estratégicos

para o sistema de

abastecimento

A Prefeitura de Goiânia
criou novas rotas na região
Central da cidade devido ao
avanço das obras do BRT Nor-
te Sul que chegou até a Praça
Cívica. Com isso, técnicos da
Secretaria Municipal de Mo-
bilidade (SMM) trabalharam
em novas alternativas que
começaram a valer no sábado
(24) e permitem ao condutor
chegar ao destino de forma
mais rápida.

O secretário de Mobilida-
de, Horácio Mello, explica
que foi criado um novo anel
externo na Praça Cívica. Se-
gundo ele, de acordo com da-
dos da pasta, menos de 10%
dos carros que circulam no
local tem destino à própria
Praça. “Com esse novo corre-
dor externo o automóvel terá
mais fluidez. Mesmo com as
obras, os estudos de enge-
nharia apontam que os novos

caminhos darão mais agili-
dade às pessoas que circulam
na região Central”, afirma.

O BRT Norte-Sul tem ex-
tensão de 21,7 km e foi dividi-
do nesses dois trechos: o tre-
cho I, do Terminal Isidória até
o Terminal Cruzeiro do Sul, em
Aparecida de Goiânia, e o tre-
cho II, do Terminal Recanto do
Bosque, na região Norte da
cidade, passando pela Praça
do Trabalhador, Praça Cívica,
Praça do Cruzeiro e chegando
até o Terminal Isidória, na re-
gião Sul. A expectativa da Sein-
fra é entregar o trecho II do
BRT em outubro de 2021 e o
trecho I em 2022.

Mudanças devem 
ser definitivas

As vias que terão sentido
invertido deverão permane-
cer com o fim da obra. “Todos
os estudos que estamos fa-

zendo apontam como melhor
para a fluidez local. Pelo es-
tilo radiocêntrico da cidade
todas as artérias são direcio-
nadas para a Praça Cívica, e
com essa nova circulação,
quem desce a Assis Chateau-
briand, Avenida 85, 84, 83
poderão virar à direita na
Rua Dr. Olinto Manso Pereira
(Rua 94) e com a circulação
contrária não era permitido,
era uma conversão à esquer-
da”, afirma Horácio Mello.

Em efetivo de 80 agentes,
faixas aéreas, panfletos, new
jerseys, parceria com aplicati-
vos de navegação, além da co-
municação por meio de veícu-
los de imprensa, darão aos ci-
dadãos os suporte necessário.
“Todas as nossas equipes esta-
rão nas ruas e toda sinalização
foi realizada”, assegura o pre-
feito de Goiânia, Rogério Cruz.
(Da Redação)  

Goiânia tem novas 
rotas na região Central



A transferência do Executi-
vo para a Cidade de Goiás foi
cancelada pelo segundo ano
consecutivo devido à pande-
mia do novo coronavírus. On-
tem (25) foi aniversário da Ci-
dade de Goiás. O governador
Ronaldo Caiado cumpriu agen-
da na última sexta-feira (23) e
ontem (25) vistoriando e inau-
gurando obras no município.

A transferência simbólica
da capital para a cidade de
Goiás ocorre desde 1961, no
dia 25 de julho. Como se tra-
ta de uma transferência sim-
bólica não há a necessidade
de publicação de um ato ins-
titucional informando a não
realização do festejo. Pelo se-
gundo ano consecutivo, a an-
tiga Vila Boa de Goiás não re-
ceberá a tradicional soleni-
dade para sediar os poderes
Executivo, Legislativo e Judi-
ciário no dia do aniversário
do município. Entre os com-
promissos, teve a entrega da
revitalização do Palácio da
Instrução, marco na mudan-

ça do estilo arquitetônico da
antiga capital do Estado. 

Histórico
O ato de transferência da

capital do Estado teve início

com o então governador,
Mauro Borges, e se estendeu
até o ano de 1978, quando
ocorreu a revogação da lei
pelo governador Ary Vala-
dão. As celebrações só volta-

ram a ser realizadas em
1984, após a edição de uma
nova legislação, a Lei nº
9.314, de 21 de junho de
1983, sancionada na época
pelo governador Iris Rezen-

de. Desse ano para cá o even-
to ocorreu de forma ininter-
rupta até o ano de 2020, sen-
do a série interrompida de-
vido à situação de emergên-
cia em saúde no Estado.

Conforme previsto na Lei
nº 20.756, de 28 de janeiro de
2020, que dispõe sobre o regi-
me jurídico dos servidores pú-
blicos civis do Estado de Goiás,
das autarquias e fundações
públicas estaduais, em seu ar-
tigo 269, será celebrado nesta
segunda, 26 de julho, o feriado
consagrado à fundação da ci-
dade de Goiás. 

Portanto, na segunda-feira
(26/07) não haverá expediente
nas repartições ou serviços do
Estado, exceto nas unidades
que desenvolvam atividades
que, por sua natureza ou em
razão do interesse público, tor-
nem indispensável a conti-
nuidade do serviço. Os horá-
rios de funcionamento, no fe-
riado, dos órgãos que desen-
volvam essas atividades serão
divulgados posteriormente.
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Cada vez mais comuns, os
golpes em aplicativos de men-
sagens como o Whatsapp, por
exemplo, não têm poupado
nem mesmo as autoridades.
Na última semana, o prefeito
de Aparecida de Goiânia, Gus-
tavo Mendanha, comunicou
em uma rede social que teve o
número de telefone clonado.
Semanas antes, uma assessora
da Prefeitura de Goiânia tam-
bém teve o mesmo problema.
O percentual de usuários bra-
sileiros que tentou abrir pelo
menos uma vez links enviados
para roubar dados representa
19,9% dos internautas do país,
segundo levantamento feito
pela empresa de segurança
da informação Kaspersky so-
bre práticas de phishing e
spam no mundo.  

Ao comunicar que havia
sido vítima de um golpe, o pre-
feito da segunda maior cidade
do Estado fez um alerta. “Como
vocês já sabem, clonaram o
meu WhatsApp. Estou em con-
tato com a empresa para re-
cuperar minha conta. Ainda
não tenho acesso. Então, des-
considerem qualquer mensa-
gem que chegar porque é GOL-
PE! Vocês já têm verificação em
duas etapas? Se não, coloquem
porque é muito importante”,
publicou Gustavo Mendanha.
No caso da assessora, golpistas
tentaram se passar por ela e pe-
diram dinheiro aos contatos da
profissional.

Neste ano, o Procon Goiânia
já havia alertado a população
sobre o golpe de clonagem da
conta do Whatsapp. O Procon
destaca que o golpista pega
um número de celular na in-
ternet, geralmente de sites de
anúncios, e liga para a vítima
relatando um falso problema
no cadastro. Para corrigir, ele
diz que vai enviar para a pes-
soa um número de protocolo e

pede que a pessoa passe o có-
digo de seis dígitos que vai
chegar por SMS mas, na ver-
dade, os números são para
instalar o aplicativo  no apa-
relho da vítima.  Após a clo-
nagem, o golpista passa a en-
viar mensagens para os con-
tatos da pessoa pedindo di-
nheiro em seu nome.

Segurança
Fernando Abdelaziz, advo-

gado no Lara Martins Advoga-
dos e especialista em prote-
ção de dados e privacidade, ex-
plica que os chamados inicia-
dores de pagamento, como é o
caso do Whatsapp Pay, são ser-
viços seguros porque todas as
empresas com quais esse ser-
viço de pagamento vai funcio-

nar estão sob a regulação do
Banco Central e que, com isso,
estão sujeitas às punições da
autarquia federal. “Do ponto de
vista jurídico, essa regulação é
suficiente para que todas as
instituições envolvidas traba-
lhem de forma a garantir o má-
ximo de segurança possível
para o usuário. Além disso, é
importante lembrar que o Fa-
cebook, dono do Whatsapp,
trouxe importantes ferramen-
tas de segurança para o seu
aplicativo”, afirma.

Ainda assim, segundo o es-
pecialista, apesar de todas as
medidas de segurança, é espe-
rado um aumento das tentati-
vas de golpes, assim como
aconteceu com o PIX no ano
passado, período em que foi
lançado. “Veremos um au-
mento de golpes realizados
por meio do que a gente chama
de ‘Engenharia Social’, que é
um método que o criminoso
em que o golpista vai fazer
uso da persuasão, muitas vezes
abusando da confiança da ví-
tima para obter essas infor-
mações privilegiadas. Além dis-
so, haverá muitos golpes por
‘phishing’, que é quando a ví-
tima recebe uma mensagem
que imita uma pessoa ou uma
organização que confia, co-

mum de ser feito com familia-
res, banco ou órgãos do go-
verno”, destaca Fernando.

Outro ponto importante,
segundo Fernando, é que o
Whatsapp Pay é um inicia-
dor de pagamento, o chamado
“PISP”. “O aplicativo não toca
no dinheiro da pessoa em mo-
mento algum, nem transfere
para uma conta intermediária
antes de realizar a transação.
Além disso, o Whatsapp Pay
vai exigir do usuário que ele
cadastre um cartão de débito
mas quando a conta em que
esse cartão está vinculado é
associado a outro dispositi-
vo, o Whatsapp não vai auto-
maticamente transferir es-
sas informações do cartão
pra essa nova ativação em
um dispositivo diferente, en-
tão se a vítima tiver o celular
clonado, ela não vai ter o
cartão automaticamente co-
piado junto”, pontua.

Cuidados
De acordo com o advoga-

do, assim como no caso dos
golpes com PIX, o principal
fator que facilita a realização
deles é a falta de atenção do
usuário, e que, por isso, é
preciso usar esses Iniciado-
res de Pagamentos – como

no caso do Whatsapp – com
atenção. “Também é impor-
tante não clicar em links du-
vidosos, bem como descon-
fiar de mensagens ou pro-
pagandas muito vantajosas
ou que não temos o costume
de receber, porque muitas
delas utilizam de produtos
ou serviços para receber em
troca os dados do usuário”,
afirma Fernando.

O especialista também aler-
ta sobre a importância de não
repassar códigos recebidos via
SMS, porque os golpistas cos-
tumam clonar o Whatsapp e se
passar pela vítima quando ob-
têm o código de confirmação
do aplicativo de mensagens.
Por este motivo, se o usuário re-
ceber o código sem ter solici-
tado, deve ignorar a mensagem
ou entrar em contato com o su-
porte do respectivo serviço por
canais oficiais.

Outros cuidados recomen-
dados pelo especialista são a
ativação da autenticação em
dois fatores, atenção com apli-
cativos falsos que se apre-
sentam semelhantes aos ofi-
ciais e a pessoa ou o usuário
se certificar de que o contato
com o qual está trocando
mensagem é confiável. (Es-
pecial para O Hoje)

Neste mês, nem
mesmo
autoridades
ficaram isentas do
problema

Golpes por aplicativos se tornam
cada vez mais frequentes 

Cidade de Goiás não foi a Capital pelo 2º ano seguido
PANDEMIA

Pela facilidade,

golpes através do

WhattsApp fazem

mais vítimas e

provoca prejuízos

aos consumidores

Mudança na sede da Capital ocorre desde 1961
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Um intervalo maior entre
as duas doses da vacina da
Pfizer contra a covid-19 pro-
porciona um nível maior de
anticorpos do que um inter-
valo mais curto, concluiu um
estudo britânico, embora
haja uma queda brusca nos
níveis de anticorpos após a
primeira dose.

O estudo pode ajudar a tra-
çar estratégias de vacinação
contra a variante Delta, que re-
duz a eficácia de uma primei-
ra dose da vacina contra a co-
vid-19, ainda que duas doses se-
jam eficientes na proteção.

"Para o intervalo mais lon-
go de doses, os níveis de anti-
corpos neutralizantes contra a
variante Delta foram induzidos
de maneira fraca após uma
única dose, e não se mantive-
ram durante o intervalo até a
segunda dose", apontaram os
autores do estudo, que está
sendo conduzido pela Univer-
sidade de Oxford.

"Após duas doses da vacina,
os níveis de anticorpos neu-
tralizantes eram duas vezes
maiores após o intervalo mais
longo de doses se comparado
com o intervalo mais curto."

Os anticorpos neutralizan-
tes são considerados impor-
tantes no papel de construir
imunidade contra o coronaví-
rus, mas não agem sozinhos, já
que as células T também de-
sempenham um papel.

O estudo descobriu que os
níveis gerais de células T eram
1,6 vez menor com um inter-
valo longo se comparados com
o cronograma mais curto de
entre três a quatro semanas,
mas que uma proporção mais
alta era de células T "ajudan-
tes", que fortalecem a memó-
ria imunológica.

Os autores enfatizaram que
qualquer um dos intervalos

produziu uma resposta forte de
anticorpos e de células T no es-
tudo feito com 503 profissio-
nais de saúde.

As descobertas, divulgadas
em um estudo pré-print, su-
portam a visão de que embo-
ra uma segunda dose seja ne-
cessária para garantir a pro-
teção total contra a variante
Delta, o atraso da dose pode
providenciar imunidade mais
duradoura, mesmo se isso sig-
nificar uma proteção menor a
curto prazo.

Em dezembro do ano pas-
sado, o Reino Unido estendeu
o intervalo entre as doses de
vacinas para 12 semanas, em-

bora a Pfizer tenha alertado
que não havia evidências que
apoiassem a alteração do in-
tervalo original proposto de
três semanas.

O Reino Unido hoje reco-
menda um intervalo de 8 se-
manas entre as duas doses da
vacina para que mais pes-
soas fiquem protegidas da
variante Delta mais rapida-
mente, enquanto ainda ma-
ximiza as respostas imuno-
lógicas no longo prazo.

"Eu acho que oito sema-
nas é o ponto certo", disse a
jornalistas Susanna Duna-
chie, pesquisadora que coli-
derou o estudo. (ABr)

Os autores
enfatizaram que
qualquer um dos
intervalos produziu
uma resposta forte
de anticorpos no
estudo feito com
503 profissionais
de saúde

Intervalo maior de doses da
Pfizer aumenta anticorpos

A Organização Mundial
da Saúde (OMS) pediu que
todos os países trabalhem
juntos para investigar as ori-
gens do coronavírus que
causa a covid-19, um dia de-
pois de a China rejeitar pla-
nos para mais checagens a
laboratórios e mercados em
seu território.

Os primeiros casos de co-
vid-19 em humanos foram re-
gistrados na cidade de Wu-
han, região central da China,
em dezembro de 2019. A Chi-
na várias vezes rechaçou teo-
rias de que o vírus vazou de
um laboratório.

Este mês, a OMS propôs
que as investigações na China
prosseguissem, mas o vice-
ministro da Comissão Nacio-
nal de Saúde do país, Zeng Yi-
xin, disse na quinta-feira que
não aceitaria a proposta como
ela foi apresentada.

Ao ser questionado sobre

a rejeição da China, o porta-
voz da OMS, Tarik Jasarevic,
disse durante uma reunião
da ONU, em Genebra, que o
objetivo não era encontrar
culpados. "Isto não é sobre
política, não é sobre encon-
trar culpados."

"É basicamente um requi-
sito que todos temos de tentar
entender: como o patógeno en-
trou na população humana.
Nesse sentido, os países têm a
responsabilidade de trabalhar
juntos e trabalhar com a OMS
em espírito de parceria."

Uma equipe liderada pela
OMS passou quatro semanas
em Wuhan e nos arredores
com cientistas chineses e dis-
se em um relatório conjunto,
em março, que o vírus havia
provavelmente sido transmi-
tido de morcegos para hu-
manos por meio de outro ani-
mal, mas que mais pesquisas
eram necessárias. (ABr)

OMS pede colaboração na investigação do novo Covid
ORIGENS 

A China várias vezes rechaçou teorias de que o vírus vazou de um laboratório

Estudo pode

ajudar a traçar

estratégias

contra variante
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Lanna Oliveira

Para os goianos, o mês de
julho é sinônimo de tempora-
da no Rio Araguaia, com mui-
to sol, acampamentos e pes-
caria. O Rio Araguaia é um dos
patrimônios ambientais mais
importantes do País. E, apesar
de passar por outros estados
como Mato Grosso, Tocantins
e Pará, é em Goiás que ele nas-
ce, na Serra do Caiapó, cidade
de Mineiros, a 544 km de Goiâ-
nia. Infelizmente, pelo segun-
do ano consecutivo, as ativi-
dades que são disponibiliza-
das a beira das águas mais
amadas do estado de Goiás, fo-
ram canceladas. 

A tradicional temporada
do Rio Araguaia foi cance-
lada para evitar o avanço da
pandemia de Covid-19. A
medida, do Governo de
Goiás, proíbe a realização
de todas as atividades de
lazer e turismo que causem
aglomeração de pessoas na
região do rio e seus afluen-
tes. Mas após uma reunião
com prefeitos, Ministério
Público do Estado de Goiás
(MP-GO), representantes de
entidades empresariais e de
trabalhadores da pesca e do
turismo, o governador Ro-
naldo Caiado decidiu flexi-
bilizar o e liberar a pesca es-
portiva na região.

O Araguaia é um dos prin-
cipais rios da região Centro-
Oeste. Um dos rios que mais
têm peixes no Brasil, o ele é
comparável ao Pantanal, tan-
to em volume quanto em va-
riedade de espécies. Além de
patrimônio, o rio é muito im-
portante para a economia dos
estados pelos quais passa. Em
Goiás, algumas cidades in-
vestem para receber turistas
na Temporada do Araguaia.
Festas e acampamentos não
são possíveis, mas para quem
gosta de uma boa pescaria e
descanso, o Essência dá dicas
do que ainda pode ser apro-
veitado as margens do rio. 

Aragarças
Aragarças está localizada

a 420 km de Goiânia e faz di-
visa com Barra do Garças,
as duas cidades possuem um
manancial de águas termais.
Para quem curte o turismo
religioso, Aragarças também
possui diversas manifesta-

ções religiosas e culturais.
Este fato, deve-se da cidade
ter origem católica. Outro
ponto que vale a pena co-
nhecer é a pousada Thermas
Água Santa, mais afastada
da cidade. Além disso, o es-
paço conta com piscinas de
águas naturalmente aqueci-

das, estrutura para pesca es-
portiva, praia e bar próprio.

Aruanã
Aruanã é uma das cidades

goianas banhadas pelo Ara-
guaia que mais recebe turistas,
cerca de 300 mil por ano. A ci-
dade também é um polo para

o turismo de pesca, de espor-
tes aquáticos e dispõe de uma
grande infraestrutura para re-
ceber bem seus turistas. O tu-
rismo de pesca esportiva, de
aventura e ecológico são al-
gumas das boas opções para
você conhecer o município,
incluindo o turismo étnico,
devido à presença indígena
Karajá na aldeia Buridina. O
artesanato local se destaca
por possuir uma variedade
de matérias primas.

Luiz Alves
Neste distrito de São Mi-

guel do Araguaia é possível
fazer turismo de pesca. A es-
trutura local conta com hos-
pedagem voltada para pes-
cadores e barcos-hotéis que
fazem roteiros mais longos
até o vizinho Tocantins. Para
quem não vai para pescar, a
região conta com a impac-
tante Área de Proteção Am-
biental Meandros do Ara-
guaia, onde é possível fazer
passeios de barcos para ob-
servação de animais como
botos, cervos-do-pantanal,
iguanas, jacarés e, com sorte,
felinos como jaguatirica e
onça-preta.

Baliza
Localizada a 418 km de

Goiânia, Baliza é uma região
pouco explorada, mas que
conta com verdadeiros pa-
raísos naturais. Cânions, ca-
choeiras, corredeiras, cons-
truções históricas fazem par-
te desse cenário. Na cidade
vale a pena passar pela Ca-
pela Bom Jesus da Lapa e
pela Igreja Matriz São Se-
bastião. Para os mais radi-
cais, é de praxe conhecer a
Cachoeiras do Encantado, do
Paraguassú, Corrego das Per-
dizes e as piscinas naturais
do Rio Araguaia. Por fim, os
cânions, que são formações
rochosas de 6 a 50m que per-
correm o caminho estreito
do rio. (Lanna Oliveira é es-
tagiária do jornal O Hoje)

Os goianos amam explorar o Rio Araguaia, mas faz dois anos que a temporada está diferente

Essência
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Fim de uma temporada

Luiz Alves sediou o 1º Torneio Internacional de Pesca Esportiva (GAWFR) em 2019 

Os cânions de Baliza impressionam pelo tamanho e beleza de suas formações rochosas



Thaïs de Mendonça

possui experiência

de mais de 25 anos

na imprensa diária e

em assessorias de

comunicação
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Malhação - sonhos
Bianca e Jade confessam a

sabotagem mútua e Lucrécia
fica chocada. Gael leva Bianca
e Jade para o hospital. King
avisa a simplício que a mer-
cadoria foi enviada para a
casa de Bete. sol não acredita
que sua mãe esteja voltando
a gostar de simplício. Lucrécia
e Gael pensam em não deixar
Jade e Bianca fazerem teste
para Julieta, mas edgard e
Dandara tentam convencê-los
do contrário. nando canta no
Perfeitão e Delma se anima.
Bete dança com simplício e sol
o manda embora de casa. 

Gênesis
na noite de núpcias, Maa-

late surpreende esáu. Beeri se
surpreende ao ver Judite. esaú
sente remorso. Yarin se assus-
ta com a atitude ousada de
Bila. Jacó nota a diferença entre
Lia e Raquel. Beno desmascara
Raquel. Labão se decepciona
com Raquel, mas pede segredo
à salma. Jasper castiga Bila.
Jacó diz que fará uma propos-
ta a Labão. Lia descobre que
Jacó está sendo ameaçado de
morte. Jacó se abre com Lia.
Malaki pede informações sobre
Harã. Akia e Maalate se beijam
às escondidas. 

a Vida da Gente
sofia e Dora se preocupam

com a reação de Marcos quan-
do o questionam sobre as des-
pesas. Gabriel propõe se asso-
ciar a Manuela. nanda não con-
corda que Francisco venda o
piano de Lui. Alice confessa que
não consegue aceitar a paixão
de Renato por suzana. iná pede
para Manuela ajudar Ana com
a depressão. Lúcio fica apreen-
sivo com o estado de Ana. Fran-
cisco entrega ao porteiro o
anúncio da venda do piano.
eva se surpreende ao saber
que Ana está deprimida. Lúcio
e Rodrigo acabam discutindo.

Coração indomável
eusébio abusa de Lucia, Mi-

guel chega e dá um tiro. eusé-
bio cai no chão. Lucia diz a Mi-
guel que tudo foi uma armadi-
lha de eusébio em que ela caiu
devido ao comportamento
dele, Miguel diz a Lucia que de-
vem avisar a polícia pela mor-
te de eusébio. Lucia diz que o
fará depois de que ele fuja do
Povoado. Ofélia e esther per-
cebem que Lucia e Miguel es-
tão nervosos e supõem que Mi-
guel e eusébio brigaram. Ofé-
lia acredita que Miguel matou
eusébio. Lucia diz a Miguel que
fuja e procure Otávio. 

império
José Alfredo exige que Ma-

ria Marta justifique sua certe-
za sobre a vingança de Da-
nielle. Téo tenta organizar o
dossiê sobre o Comendador.
Carmem conversa com Orville
sobre salvador. Juliane co-
menta com Xana que aceitará
o convite de Antoninho. salva-
dor engana Carmem. Robertão
pede para érika guardar seu di-
nheiro. enrico tenta falar com
Maria Clara. Cláudio afirma a
Beatriz que não quer mais sa-
ber de Leonardo. um mendigo
rouba a mochila de Leonardo.
João Lucas se declara para Du. 

RESUMO
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Imagens que
emocionam 
Cantor e compositor Luan Otten
lança single em homenagem ao filho
que completou um mês de vida

Elysia Cardoso

O cantor e compositor
Luan Otten, um dos maiores
destaques da música R&B e
pop brasileira atual, lançou
nas plataformas digitais
uma música especial em
homenagem ao seu filho
recém-nascido: ‘Coisa Certa’,
escrita em parceria com Lu-
cas Nage e produzida por Fi-
lippe Trindade (que já havia
produzido o segundo solo
de Luan, ‘Paraíso’). 

Pedro Luan Barbosa
Neto, filho do cantor e da
influenciadora digital Ca-
roline Barbosa, nasceu ro-
deado de amor e saúde com
50cm e 2,7kg há um mês no
Rio de Janeiro. No dia de
seu nascimento, o filmma-
ker e amigo da família, Ma-
rinho, acompanhou todos
os passos de Luan e Caro-
line, desde a chegada ao
hospital, o nascimento de
Pedro até a primeira vez
em que Luan segurou o
bebê. Essas imagens emo-
cionantes se transforma-
ram no videoclipe de ‘Coi-
sa Certa’, que foi lançado
no dia 28 à noite e em pou-
cas horas já estava no ran-
king dos clipes mais assis-
tidos do YouTube.

"Estou muito feliz em
lançar 'Coisa Certa' pro meu
filho, era muito da vontade
do meu coração", conta
Luan Otten. "Três semanas
antes do Pedro nascer, eu
entrei em crise porque não
conseguia escrever uma
música para ele. Logo eu,
que já tinha escrito músicas
sobre tantas experiências
(minhas e de outras pes-
soas), não estava conse-
guindo compor para o meu
próprio filho. Acabei es-
crevendo em parceria com
o Lucas Nage, mostrei para
o meu amigo e produtor Fe-
lippe Trindade (que tem o
Pedro como sobrinho), ele
adorou e entrou nessa co-
nosco. Faltando uma se-
mana para o nascimento, a

música ficou pronta”.
Sobre ser pai, ele conta:

"É uma emoção muito gran-
de. Eu sei que as pessoas es-
tão acostumadas a ouvir
que 'é o maior amor do
mundo', mas é a mais pura
verdade. Nossa família foi
abençoada com o nasci-
mento do Pedro, estou apai-
xonado por ele… vivo sen-
tindo saudades dele! Se es-
tou na praia ou em algum
compromisso de trabalho,
fico olhando fotos dele no
celular, já sentindo falta!
Ele uniu ainda mais a mi-
nha esposa Carol e eu, esta-
mos felizes demais! O meu
filho foi o maior presente
que Jesus me deu", finaliza.

Sucesso na Internet ao
mostrar para o público a
elegante mistura de R&B e
pop, Luan Otten, hoje com
26 anos, tem sua carreira
solo de cantor e compositor
junto à Warner Music Bra-
sil. Fenômeno de populari-
dade na web, apenas en-
quanto dupla no UM44K, fo-
ram milhões de visualiza-
ções no YouTube. Em ape-
nas um vídeo, ‘4 da Ma-
nhã’, foram mais de 134
milhões e outros 91 milhões
de views foram registrados
em ‘Nossa Música’, single
que fez parte da trilha so-
nora da novela ‘O Sétimo
Guardião’ (TV Globo). 

Antes de ser conhecido
como intérprete, Luan caiu
no gosto de grandes nomes
do mercado, entre eles IZA,
Ludmilla e Ferrugem, que
gravaram composições do
artista, escritas ao lado do
amigo Saulo Poncio. Na fase
solo, o artista está sur-
preendendo e não se encai-
xa em apenas um gênero,
mas, sim, mistura e experi-
menta possibilidades, com
melodias únicas e feitas es-
pecialmente para embalar
as composições e verdadei-
ras declarações de amor,
histórias de despedida e,
claro, situações do dia a dia.
(Especial para O Hoje) 

Pedro Luan Barbosa Neto completou um mês de vida A coluna Estillo voltará a ser publicada neste espaço logo que atravessada a Pandemia do Coronavírus. 
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Roman à clef: narrativa na qual o autor trata de fatos
e pessoas reais por meio de personagens fictícios. É este
recurso literário que a jornalista e professora Thaïs de
Mendonça utiliza na obra A vida em primeira pessoa. Au-
tora de outros seis livros técnicos da área jornalística, a
escritora mineira também se inspirou em um diário pes-
soal antigo para compor a história da protagonista.

Martina Mirabella, jornalista e filha do falecido go-
vernador de Minas Gerais, deixa a capital mineira rumo
a Brasília para trabalhar em uma grande revista se-
manal, a Fatos. Designada a cobrir a campanha presi-
dencial do candidato Nelson Bastos, considerado um sal-
vador da pátria, a repórter mergulha nos bastidores do
poder e trava conhecimento com personagens que, aos
poucos, vão compondo uma trama misteriosa.

Após a eleição que confirma a vitória do candidato,
a narrativa de Thaïs apresenta uma série de mortes que
envolvem o recém-empossado presidente. Ao mesmo tem-
po que vive uma agitada vida amorosa, publica artigos
que estabelecem conexões entre as perdas políticas e re-
sultam em ameaças contra a própria vida.

Repleta de jargões jornalísticos, sempre natural-
mente explicados pela autora, a obra também apro-
funda as cobranças da própria personagem diante da
qualidade do seu texto. Com dificuldades em construir
artigos em primeira pessoa, em seu colocar no texto –
problema de muitos jornalistas no meio impresso –,
Martina descreve o desafio em cumprir tal tarefa, tre-
cho que dá sentido ao próprio título da obra.

A vida em primeira pessoa conta com um toque de
mistério e importantes referências da litera-
tura brasileira, como Carlos Drummond de
Andrade, Guimarães Rosa e Cecília
Meirelles. Além do romance,
Thaïs também é autora de
obras acadêmicas, como ‘Ma-
nual do Foca. Guia de sobre-
vivência para jornalistas’,
‘Mutação no jornalismo.
Como a notícia chega à in-
ternet’ e ‘Viver o jornalismo:
a entrevista no dia a dia da
profissão’.

Sobre a autora
Thaïs de Mendonça é de Congo-

nhas, Minas Gerais.
Com experiência
de mais de 25
anos na impren-
sa diária e em
assessorias de
comunicação,
é professora
da Universi-
dade de Bra-
sília UnB
desde 1990,
onde com-
pletou Mes-
trado e
Doutorado,
tendo feito
estágio de
pós-douto-
ramento na
Universida-
de de Navar-
ra (Espanha)
e na Universi-
dade da Beira In-
terior (Portugal).

Literatura nacional
Ficção e realidade em enredo político ambientado 
no último ano da década de 1980 marcam estreia
literária da escritora Thaïs de Mendonça

NOTA AO LEITOR
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O Governo de Goiás, por
meio da Secretaria de Estado
de Cultura (Secult), lança 20
novos editais da Lei Aldir
Blanc de Emergência Cultu-
ral, cujos recursos a serem
distribuídos somam quase
R$ 40 milhões. A verba irá
abranger cerca de 2,5 mil
projetos do segmento cultu-
ral goiano. As inscrições ao
processo seletivo estarão
abertas, a partir da próxima
terça-feira (27), pela plata-
forma Mapa Goiano, no site
www.cultura.go.gov.br.

Entre as áreas contem-
pladas estão projetos de ar-
tes visuais, artesanato, au-
diovisual, arte feminina,
pontos de cultura, circo, cul-
tura popular, cultura kalun-

ga e quilombola, crianças e
adolescentes, dança, fomen-
to à bibliotecas comunitá-
rias e museus, festivais, di-
reitos humanos, hip hop, le-
tras, teatro e música, além de

propostas focadas nas tradi-
ções, no saber goiano.

O chamamento para o
certame foi elaborado pela
Secult após reuniões com
representantes do setor e

realização de consultas pú-
blicas, que buscaram aten-
der aos mais variados seg-
mentos da cultura goiana.

Fomento
A Lei Aldir Blanc de

Emergência Cultural foi cria-
da pelo governo federal com
o objetivo de auxiliar traba-
lhadoras e trabalhadores da
Cultura, bem como os espa-
ços culturais brasileiros, no
período de isolamento so-
cial, ocasionado pela pan-
demia da Covid-19. Em
Goiás, foram lançados em
2020, pela Secult, três editais
da lei, que beneficiaram
mais de 1.530 projetos em
todo o Estado. A maioria de-
les já está em execução.

Governo de Goiás disponibiliza R$ 40 mi
em 20 novos editais da Lei Aldir Blanc

nova temporada
O quinteto feminino mais

engraçado do Comedy Cen-
tral está de volta! A Culpa é da
Carlota retorna para a tercei-
ra temporada com muito ál-
cool gel, piadas descartáveis
e divisória de acrílico. O pri-
meiro episódio inédito vai ao
ar nesta segunda-feira (26), às
22h, com Arianna nutt, Bruna
Louise, Carol zoccoli e Dadá
Coelho sob o comando de
Cris Wersom. Quando: se-
gunda-feira (26). Onde: (@co-
medycentralbr). Horário: 22h.

sem Censura
O convidado do progra-

ma sem Censura desta se-
gunda-feira (26, às 21h30 é o
ministro do Turismo, Gilson
Machado neto. nesta edi-
ção, a apresentadora Marina
Machado conversa com ele
ao vivo, às 21h30, sobre so-
luções para o turismo local,
staycation e os desafios da

pasta em tempos de pande-
mia. Pernambucano do Re-
cife, Machado é formado em
medicina veterinária pela
universidade Rural de Per-
nambuco, mas foi no setor
do turismo, como empresá-
rio, produtor de eventos e
músico que atuou por mais
de 30 anos. Quando: segun-
da-feira (26). Onde: TV Brasil.
Horário: 21h30.

Dia dos avós 
O humorista, influencia-

dor e youtuber Jacques Va-
nier prepara mais um diver-
tidíssimo vídeo para as re-
des sociais da Marajoara,
desta vez em homenagem
ao Dia dos Avós, que será
celebrado nesta segunda-
feira (26). A tradicional preo-
cupação das vovós e dos
vovôs com a alimentação

dos netos é o tema deste
próximo trabalho do artista,
que atualmente já bate a
marca dos 3,7 milhões de
seguidores, só no insta-
gram. Quando: segunda-fei-
ra (26). Onde: (@marajoa-
ralaticinios).

seminário indígena 
A Academia de Letras da

Bahia (ALB) vai realizar o 'i
seminário Arte e Pensa-
mento indígena', que vai
abordar as produções artís-
ticas e literárias dos povos in-
dígenas dos brasileiros. O
seminário será transmitido
na segunda-feira (26), a par-
tir das 19h, por meio de uma
plataforma de vídeos online.
O seminário é dividido em
dois encontros, o primeiro
ocorre no dia 26 de julho e o
segundo em setembro, em
data a confirmar. Quando:
segunda-feira (26). Onde:
YouTube (Academia de Le-
tras da Bahia). Horário: 19h.

Comedy Central estreia nova temporada nesta segunda-feira (26)

Recursos contemplam 2,5 mil projetos de diferentes segmentos 
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Bruna Marquezine, de bi-
quíni, dança em iate e se
diverte no mar com Rafa
Kalimann

O passeio de barco de
Bruna Marquezine contou
com a presença de Rafa Kali-
mann e outros amigos da
atriz. neste sábado (24), o
grupo entrou em um iate na
Marina da Glória, na zona sul
do Rio de Janeiro. Além das
duas famosas, o programa
ainda contou com o diretor
criativo Giovanni Bianco e o
fotógrafo André nicolau. Bru-
na Marquezine foi flagrada
dançando e rebolando de bi-
quíni ao lado dos amigos.
ela elegeu um biquíni fio-
dental de fundo escuro com
estampas de margaridas,
além de um boné, para curtir
o passeio, que os levou até a
praia da urca. em outro mo-
mento, ela posou para fotos
com Rafa Kalimann e André
nicolau. (Laís Fernandes, Pu-
repeople)

nicole Bahls e Marcelo Bi-
mbi terminam casamento
de 3 anos

nicole Bahls e Marcelo
Bimbi não estão mais jun-
tos! O casamento dos mo-
delos chegou ao fim e foi a
própria artista que indicou a
separação ao colunista Leo
Dias, do portal ‘Metrópo-
les’. "está tudo bem. não
teve briga. Terminamos
numa boa", apontou neste
domingo (25) a influencia-
dora, vencedora da quarta
edição do ‘Power Couple
Brasil’ com o agora ex-ma-
rido. A modelo ainda refor-

çou um desejo para seu an-
tigo par: "Que ele seja mui-
to feliz". nicole e Marcelo
tornaram o relacionamento
público em 2016: eles se co-
nheceram em ‘A Fazenda’. O
casamento aconteceu dois
anos depois, celebrado por
Padre Fábio de Melo em 4 de
dezembro na Candelária,
igreja centenária na região
central do Rio de Janeiro. (Ma-
rilise Gomes, Purepeople)

Munik nunes engata na-
moro com empresário
após término com serta-
nejo, diz colunista

Munik nunes, vencedora
do ‘BBB 16’, não está mais
solteira, revelou o colunista
Leo Dias. A influenciadora
digital foi fotografada com
empresário carioca e ami-
gos em um restaurante ja-
ponês renomado no Leblon,
zona sul do Rio de Janeiro.

em maio deste ano, Munik
confirmou sua separação do
sertanejo Caio César, dupla
de Breno. eles ficaram juntos
por cerca de um ano. se-
gundo informações do jor-
nalista do portal ‘Metrópoles’,
o novo par romântico da
goiana é o empresário Daniel
Cotrim. nas redes sociais,
ele tem perfil privado, mas é
seguido pela ex-BBB. (Mari-
lise Gomes, Purepeople)

CELEBRIDADES

O primeiro beijo de
Paolla Oliveira e Diogo No-
gueira em público aconte-
ceu! A atriz subiu ao palco
durante o show do cantor
no Vivo Rio, neste sábado
(24), e, ao deixar o local,
deu um selinho rápido no
sambista, que sorriu tími-
do. Os dois posaram juntos
pela primeira vez nos bas-

tidores do show do cantor
nesta sexta (23), assumin-
do o romance. De vestido
curto e blazer, a atriz es-
tava assistindo ao show
quando Mumuzinho, que
fazia uma participação no
show, a chamou no palco.
Deixando a famosa sem
graça, o cantor revelou
que foi ele quem uniu os

dois. "Posso contar a his-
tória para o Brasil?", per-
guntou aos novos namo-
rados. "Olha, eu fiz o Fa-
ceTime com os dois. E aí,
olha o que deu, gente.
Que Deus abençoe essa
relação, esse amor. Viva
ao amor!", declarou o ar-
tista. (Laís Fernandes, Pu-
repeople)

Paolla Oliveira beija Diogo Nogueira 
em show e cantor revela cupido do casal

ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

Dia de se entregar ao fluxo. O
dia pode ser cheio e um pouco caó-
tico, mas haverá bastante amor.
Portanto pode acreditar nos ga-
nhos e na sorte que existe neste
dia. Toda situação nova esconde-
rá uma grande oportunidade.

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

Dia de verbalizar, de expor
suas ideias, planejar e encontrar
pessoas para realizar coisas em
conjunto. este dia está cheio de
tarefas, mas traz amor e amizade
em cada situação, portanto você
sentirá que as pessoas te ajudam
muito no dia de hoje.

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

Hoje o dia traz surpresas ines-
peradas. Tome cuidado com a
dificuldade de lidar com as emo-
ções, ficando sem foco e muito
fora da realidade, mas sim, a sua
imaginação e a sua intuição po-
dem estar bem grandes hoje.

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

Hoje o dia te leva a sonhar e a
realizar. Avançar em direção aos
seus sonhos é o que este dia
pede. Viagens e novos planos
podem estar começando a ser de-
senhados. Aproveite a onda de
sorte e a ajuda que você pode vir
a receber hoje dos amigos.

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

Hoje o dia te leva a realizar
seus desejos mais profundos. Por
isso é que hoje você pode ter al-
gum desejo alcançado depois de
muito esperar, muito buscar e se
dedicar. existe uma sorte de me-
recimento no dia de hoje.

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

Hoje o dia pode trazer anjos
em forma de amigos, conhecidos
e até desconhecidos que podem
te socorrer e te ajudar em algu-
ma situação difícil. A sorte desse
dia te ajuda a se manter em
equilíbrio e com fé; isso ajuda
com que o dia flua.

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

Hoje o dia traz ganhos e re-
conhecimento por causa de fru-
tos do seu trabalho e da sua de-
dicação. Você pode aproveitar o
dia de hoje também para resolver
situações burocráticas. A saúde
continua exigindo atenção.

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

Hoje o dia traz amor e parceria
até você. Você pode ser surpreen-
dido com um pedido de namoro
ou casamento. Parcerias e socie-
dades não estão descartadas tam-
bém. é importante se manter equi-
librado e aceitar as mudanças.

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

Hoje o dia traz a necessidade
de organização da casa e do tra-
balho. Portanto você pode ter
um dia cheio de tarefas pequenas
que exigem concentração e foco,
então a dispersão pode ser o seu
maior problema.

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

Hoje o dia traz respostas e re-
soluções. é importante se manter
aberto e flexível. O amor e os ro-
mances continuam exaltados,
portanto namoros podem sur-
gir, inclusive pessoas podem se
declarar para você hoje.

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

Hoje o dia traz ganhos e lu-
cros. saber organizar suas finan-
ças é importante, assim como
definir limites para conseguir
avançar neste dia e não se deixar
levar pela preguiça ou por praze-
res em excesso. Poderá ter muitas
ideias novas no dia de hoje.

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

Hoje, posicionar-se é muito
importante para ver seu dia fluin-
do em produtividade e positivi-
dade. será preciso mostrar sua for-
ça de liderança sem perder a gen-
tileza, e isso pode ser o desafio.
sem dúvida, este dia coloca você
em um clima de agilidade.
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Elysia Cardoso

Juan Marcus & Vinicius não
cansam de surpreender e en-
cantar com seu mais novo pro-
jeto ‘Bendito Rolê Vol.1’. A du-
pla acaba de disponibilizar o
clipe de ‘Pedaços’ em uma pro-
dução intimista que traz os ar-
tistas tocando diferentes ins-
trumentos em um palco e rou-
pas que remetem a apresenta-
ções de artistas internacionais,
principalmente de blues, assim
como a melodia da canção. O
EP, que também conta com o
single e clipe ‘Louca do Rolê’, já
está disponível em todos apli-
cativos de música.

Iniciando o projeto ‘Ben-
dito Rolê’ que terá lançamen-
tos mensais até o final do ano,

‘Louca do Rolê’ e ‘Pedaços’
são representantes do novo
momento vivido pelos artistas
musicalmente. Com o objetivo
de explorar diferentes melo-
dias, estilos e, até mesmo,
composições, cada EP do pro-
jeto trará uma canção ‘Lado
A’, puxando as origens do ser-
tanejo de JM&V, e uma ‘Lado
B’, com elementos mais dis-
tintos e surpreendentes.

“Nós somos pessoas muito
ecléticas em nossos gostos
musicais, ouvimos do rock ao
funk, do sertanejo ao pagode
e sempre trouxemos todas es-
sas referências em nossas
composições, mas sentimos
que era hora de explorar ain-
da mais novas possibilidades.
Esse projeto é totalmente di-

ferente do que a gente tem vis-
to no mercado e ainda sim,
não perde a nossa essência.
Louca do Rolê é um grande
exemplo disso, mistura ten-
dências, mas é totalmente ser-
taneja, dançante e alto as-
tral”, explica Juan Marcus.

“Eu acredito que esse seja o
projeto mais a nossa cara que já
fizemos, traz muito do que a
gente gosta e é bem audacioso.
‘Pedaços’ é uma das canções
mais românticas, mostra Juan
Marcus & Vinicius mais apai-
xonados do que nunca e a me-
lodia é bem diferente, bem pró-
xima de um blues, totalmente
retrô. O clipe também traz a
gente de uma forma nunca an-
tes vista, ansioso pelos comen-
tários”, completa Vinicius

esTReia

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, samuel
L. Jackson, salma Hayek. Gê-
nero: Ação, comédia. em Dupla
explosiva 2 - e a Primeira Dama
do Crime, o guarda-costas Mi-
chael Bryce (Ryan Reynolds)
terá que abandonar sua licen-
ça sabática para proteger Da-
rius (samuel L. Jackson) e sonia
(salma Hayek), o casal estranho
mais letal do mundo. enquan-
to Bryce é levado 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 vin-
gativo e poderoso. Cinemark
Flamboyant: 17h50. Cinemark
Passeio das Águas: 18h30, 21h.
Kinoplex Goiânia: 21h20. Cine-
flix Buriti: 18h40.

eM CaRTaZ

Em Um Lugar Silencioso - Par-
te 2 (A Quiet Place Part ii, 2021,
euA). Duração: 1h37min. Dire-
ção: John Krasinski. elenco: emi-
ly Blunt, John Krasinski, Cillian
Murphy. Gênero: suspense, fan-
tasia, terror. em um Lugar si-
lencioso - Parte 2, logo após os
acontecimentos mortais do pri-
meiro filme, a família Abbott
(emily Blunt, Millicent sim-
monds e noah Jupe) precisa
agora encarar o terror mundo
afora, continuando a lutar para
sobreviver em silêncio. Obri-
gados a se aventurar pelo des-
conhecido, eles rapidamente
percebem que as criaturas que
caçam pelo som não são as úni-
cas ameaças que os observam
pelo caminho de areia. Cine-
mark Flamboyant: 15h40,
16h10, 17h20, 18h10, 18h40,
19h50, 20h40, 21h10. Cinemark

Passeio das Águas: 15h40,
16h10, 18h10, 18h40, 20h40,
21h10. Kinoplex Goiânia: 15h,
16h40, 17h10, 18h50, 19h20,
21h, 21h30. Cineflix Aparecida:
15h, 17h, 19h10, 19h50, 21h20.
Cineflix Buriti: 14h30, 15h45,
16h45, 18h, 19h, 20h15, 21h45.

Velozes & Furiosos 9 (F9 The
Fast saga, 2021, euA). Duração:
2h23min. Direção: Justin Lin.
elenco: Vin Diesel, Michelle Ro-
driguez, Jordana Brewster. Gê-
nero: Ação. em Velozes & Fu-
riosos 9, Dominic Toretto (Vin
Diesel) e Letty (Michelle Rodri-
guez) vivem uma vida pacata
ao lado de seu filho Brian. Mas
eles logo são ameaçados pelo
passado de Dom: seu irmão de-
saparecido Jakob (John Cena).
Trata-se de um assassino ha-
bilidoso 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 no-
vamente, inclusive Han (sung
Kang), que todos acreditavam
estar morto. Cinemark Flam-
boyant: 16h20, 17h10, 19h40,
20h30. Cinemark Passeio das
Águas: 16h40, 17h, 20h, 20h30.
Kinoplex Goiânia: 14h50,
17h50, 20h50. Cineflix Apare-
cida: 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, Floren-
ce Pugh, Rachel Weisz. Gênero:
Ação, espionagem, aventura.
no novo filme da Marvel stu-
dios, ‘Viúva negra’, natasha
Romanoff (scarlett Johansson)
precisa confrontar partes de
sua história quando surge uma
conspiração perigosa ligada
ao seu passado. Perseguida
por uma força que não irá pa-
rar até derrotá-la, natasha terá

que lidar com sua antiga vida
de espiã, e também reencon-
trar membros de sua família
que deixou para trás antes de
se tornar parte dos Vingado-
res. Dirigido por Cate shor-
tland e produzido por Kevin
Feige, ‘Viúva negra’, é o pri-
meiro filme da fase quatro do
universo Cinematográfico Mar-
vel. Cinemark Flamboyant:
14h50, 19h30, 20h20. Cine-
mark Passeio 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. Direção: Joel
Crawford. elenco: nicolas Cage,
Ryan Reynolds, emma stone.
Gênero: Animação, aventura,
família, comédia. em Croods
2: uma nova era, em busca de
um habitat mais seguro, os
Croods descobrem um paraíso
que atende todas as suas ne-
cessidades. entretanto, outras
pessoas já moram neste lugar:
Os Bettermans, uma família
que se considera melhor e mais
evoluída. À medida que as ten-
sões entre os novos vizinhos co-
meçam a aumentar, uma nova
ameaça impulsiona os dois clãs
em uma aventura épica que os
força abraçar suas diferenças,

extrair forças um do outro e
construir um futuro juntos. Ci-
nemark Flamboyant: 14h30,
17h. Cinemark Passeio das
Águas: 14h30, 16h. Kinoplex
Goiânia: 16h40. Cineflix Apare-
cida: 14h, 15h05. Cineflix Buri-
ti: 14h, 17h10.

Space Jam: Um Novo Legado
(space Jam: A new Legacy, 2021,
euA). Duração: 1h55min. Dire-
ção: space Jam: A new Legacy.
elenco: LeBron James, Don
Cheadle, sonequa Martin-Green.
Gênero: Animação, comédia, fa-
mília. em space Jam: um novo
Legado, a inteligência artificial,
Al G (Dom Cheadle) sequestra o
filho de Lebron James e envia o
lendário jogador dos Los Ange-
les Lakers para uma realidade
paralela, onde vivem apenas os
personagens de desenho ani-
mado da Warner Bros. Para res-
gatar o seu filho, ele precisará
vencer uma partida épica de
basquete contra superversões
digitais das maiores estrelas da
história da nBA e da WnBA.
Para essa dura missão, King Ja-
mes terá a ajuda de Pernalonga,
Patolino, Lola Bunny, dentre ou-
tros personagens. Cinemark
Flamboyant: 14h30, 15h10, 18h,
20h50. Cinemark Passeio das
Águas: 14h35, 17h20. Kinoplex
Goiânia: 13h05, 18h50. Cineflix
Aparecida: 15h10, 17h35, 20h.
Cineflix 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 arqui-
vos, começa com uma luta
pela alma de um garoto, de-
pois os leva para além de tudo
o que já haviam visto antes,
para marcar a primeira vez na
história dos estados unidos
que um suspeito de assassi-
nato alega ter tido uma pos-
sessão demoníaca como de-
fesa. Kinoplex 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 fil-
me da Disney mostra a história
de uma jovem vigarista cha-
mada estella (emma stone).
inteligente, criativa e determi-
nada a fazer um nome para si
através de seus designs, ela
acaba chamando a atenção da
Baronesa Von Hellman (emma
Thompson), uma lenda fas-
hion que é devastadoramente
chique e assustadora. entre-
tanto, o relacionamento delas
desencadeia um curso de
eventos e revelações que farão
com que estella abrace seu
lado rebelde e se torne a Cruel-
la, uma pessoa má, elegante e
voltada para a vingança. Kino-
plex Goiânia: 13h50.

Single faz parte do EP 'Bendito Rolê Vol.1' que já está disponível em todos aplicativos de música

'Um Lugar Silencioso II' continua seguindo a família Abbott

tCINEMA

Melodia 
suave e 
retrô

Mais românticos
do que nunca,
Juan Marcus &
Vinicius lançam
clipe de
'Pedaços'

Com mais de 150 composições já gravadas
por artistas como Jorge e Mateus, Zé Neto e
Cristiano, Henrique e Juliano, Marília Men-
donça, Gusttavo Lima, Simone e Simaria, en-
tre outros, Juan Marcus & Vinícius vem tam-
bém trilhando um caminho de sucesso e se
destacando a cada dia mais como dupla no ce-
nário sertanejo. Hoje, os artistas comemoram
o segundo TOP 200 da carreira com a canção
‘Volta Marcada’, sucesso gravado em parceria
com Lauana Prado, que também alcançou 12º
lugar nas rádios do país segundo levanta-
mento da Crowley.

A dupla, tendo Juan Marcus com um timbre vo-
cal  único  e  marcante, e Vinícius a destreza em
tocar diversos instrumentos, se lançou ao suces-
so com seu primeiro  DVD gravado em  maio  de
2017. Em 2018, Juan Marcus & Vinícius apresen-
taram o single e o clipe de ‘Né’, com a participa-
ção de Simone & Simaria. Em 2019, a dupla lan-
çou o EP ‘Alguns Defeitos’, com cinco músicas: ‘Co-
ração da Rua’, com a participação de MC Guimê;
‘Não Sou Mais Seu’, ‘Meu Coração é Besta’, e ‘Poe-
ma Bobo’, além da faixa-título. 

No mesmo ano também gravaram o DVD ‘Pra
Todo Mundo Ver’ ao vivo em São José  do  Rio  Pre-
to –SP com  participações de Felipe  Araújo,  Tur-
ma  do  Pagode, Dilsinho  e Zé Neto e Cristiano, sen-
do esse último participando na regravação de ‘Poe-
ma Bobo’. A música ‘Cortesia’, que, teve partici-
pação de Dilsinho, ao lado de ‘Poema Bobo’ se tor-
nou  uma  das  músicas  mais  executadas  do  país
no segundo semestre de 2019. 

Mesmo com a pandemia, Juan Marcus e Vi-
nícius não pararam de criar hits. Lançaram, em
2020, o terceiro volume do DVD 'Pra Todo Mun-
do Ver', além do EP 'Volta Marcada' com cinco
canções inéditas e o single que dá nome ao EP,
em parceria com Lauana Prado. O hit já conta
com mais de de 12 milhões de visualizações no
Youtube e 16 milhões de streamings no Spotify,
colocando a canção no TOP 200 nacional no apli-
cativo. Antes, a dupla já tinha chegado aos
charts com a canção 'Poema Bobo' que conta
com mais de 17 milhões de streams no Spotify.
(Especial para O Hoje) 

Sobre 
Juan Marcus 
& Vinicius



João Gabriel Palhares

Com as taxas de juros ain-
da entre as mais baixas da
história, adquirir um imóvel
novo nunca esteve tão atrati-
vo e facilitado. Os financia-
mentos imobiliários estão me-
nos burocráticos e as cons-
trutoras e incorporadoras es-
tão a todo ritmo com lança-
mentos, fluxos cada vez mais
atrativos e melhores condi-
ções para fechamento. No en-
tanto, todo cuidado é pouco e
pode ajudar a evitar futuros
problemas. E antes de pensar
que a leitura do contrato é o
passo mais importante, saiba
que é preciso conhecer a re-
putação da empresa que vai
edificar sua propriedade, ana-
lisar a matrícula do empreen-
dimento e o memorial descri-
tivo, assim como estar atento
às fases que esse processo terá
até a data de entrega e o cum-
primento de prazos, entre ou-
tros detalhes importantes. 

Uma empresa conhecida
no mercado por não atrasar as
suas obras, por não ter pro-
blemas de legalização do ter-
reno e da construção e ter
um tempo considerável de
existência acaba oferecendo
mais segurança ao compra-
dor. Além de pesquisas na in-
ternet, o futuro comprador
pode recorrer à Associação

das Empresas do Mercado
Imobiliário de Goiás (Ademi-
GO) ou conversar com corre-
tores de imóveis de confiança. 

Gerente de marketing e co-
mercial da EBM Desenvolvi-
mento Imobiliário, Ademar
Moura ressalta que é impor-
tante que o cliente saiba reco-
nhecer o seu momento de com-
pra e o cenário de moradia.
“Caso a pessoa more de alu-
guel, é preciso levar em consi-
deração as parcelas até o mo-
mento da entrega da chave. Do
mesmo modo, é importante já
fazer a previsão de gastos com

fatores como mudança, possí-
veis reformas no imóvel ante-
rior a ser entregue, projeto de
decoração e mobiliários, as-
sim como as próprias parcelas
de financiamento.”  

A EBM tem um histórico de
oferecer condições facilitadas
para a aquisição de imóveis na
planta, como o valor de entra-
da mais acessível antes do iní-
cio de obras e a possibilidade de
adequação do fluxo de parcelas
ao longo dos meses e anos. “Es-
ses pontos estão entre os des-
taques em vantagens, mas tam-
bém oferecemos muitos outros,

como a personalização de imó-
veis. Se o comprador desejar al-
terar algo na planta, abrir mão
de um quarto para ampliar a
sala, por exemplo, é possível fa-
zer essa adaptação ainda na
planta e evitar futuras obras”,
menciona. 

O processo de compra de
imóvel na planta também im-
plica em um maior período de
tempo até o momento da en-
trega das chaves. E esse ínte-
rim acaba se tornando um
atrativo, um canal de oportu-
nidades, conforme explica o
empresário. “Em alguns mo-
mentos convidamos os clientes
para acompanharem a obra,
conhecer o apartamento mo-
delo, realizar o chamado dia
da medição, para que eles pos-
sam medir os espaços e se or-
ganizarem melhor para a en-
trada de móveis. São momen-
tos de parceria que se aproxi-
mam e acabam garantindo
um ganho de tempo”, explica.  

“A jornada de relaciona-
mento da incorporadora com
seu cliente é ampla. Ela come-
ça na captação, no momento do
lançamento do produto, e vai
até a entrega das chaves. Em
seguida, existe um período de
manutenção técnica e visto-
rias, no qual é imprescindível
que se tenha uma relação
transparente e de confiança. E,
ao longo desse processo, o com-
prador vai lidar com equipes
do financeiro, suporte jurídico,

relacionamento com o cliente,
entre outros. Sendo assim, é
um caminho de troca e parce-
ria que precisa ter como base
a confiança”, esclarece. 

Outro aspecto que merece
atenção é o financeiro. “Quan-
do se compra um imóvel na
planta, a média que se paga
em captação até a entrega das
chaves é em torno de 25% a
30%, geralmente. Então, esse
capital será investido, tendo
até a entrega do empreendi-
mento para montar o fluxo de
pagamento que melhor aten-
de. No comparativo com um
imóvel pronto, por exemplo, o
valor de entrada é maior, sen-
do necessária a entrada de
até 40% ou 50% à vista, o que
pode dificultar o orçamento”,
avalia Ademar.  

Confira quais são os sete
cuidados ao se comprar um
imóvel na planta: (1) Conheça
bem a construtora; (2) Verifi-
que a documentação do em-
preendimento; (3) Guardar
toda a documentação e cor-
respondência; (4) Atenção ao
memorial descritivo; (5) Dê
preferência a empreendimen-
tos que estejam financiados
ou possuam seguro fornecido
por instituições financeiras re-
nomadas; (6) Negocie as cláu-
sulas para o caso de desistência
de compra e venda; (7) For-
malize toda a transação no
cartório de registro de imó-
veis. (Especial para O Hoje)
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Negócios

Associação do
Mercado Imobiliário
orienta a escolha
por empresas
confiáveis e idôneas
no mercado 

Consumidor deve ter atenção
ao comprar imóveis na planta

Especialista alerta
que o cliente deve
reconhecer o seu
momento de
compra e o cenário
de moradia
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